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Foreword
Alpina Begossi and Priscila F. M. Lopes

This book is a result of a tour de force in order to understand the livelihoods and

the small-scale fisheries of SE Brazil. Some of the objectives and methods used
here had their starting points in research done in other communities of the SE
Brazilian coast. The first of these communities was Búzios Island (São Sebastião
coast, SP), more than twenty years ago, followed by multiple communities on
Ubatuba coast (SP), Bertioga (SP) and the southernmost coast of Ilha Comprida
and Cananéia (SP). The southern coast of Rio de Janeiro has also been studied,
from Ilha Grande to the fishers from Colônia do Posto 6 at Copacabana Beach, in
the city of Rio de Janeiro. Further researches reached communities in the Brazilian
south and northeast coasts. Most authors of this book shared the mentioned
research, with its objectives, methods and sites. These small-scale communities of
the Brazilian coast, mainly the ones in the southeast, are described as “Caiçaras”.
These people descend, mostly, from the Native Indians and Portuguese colonizers.
The Caiçaras are settled on the Atlantic Forest coast and, since the start, they
have practiced small-scale agriculture, having manioc as the staple crop, and smallscale fisheries as an important component of their livelihood, among others (for
more, see Begossi et al. 2013; Diegues 2004-2005).1
However, on the SE Brazilian coast, a vague niche was still waiting to be
studied: Paraty. Paraty, a historic touristic town, is surrounded by Caiçaras
communities. In 2009, some authors of this book had the opportunity to make a
diagnostic of the small-scale fisheries taking place in Angra dos Reis, Ilha Grande
and Paraty, a region known as Baía da lha Grande. We interviewed, from January
to March 2009, 413 small-scale or artisanal fishers, estimating at that time the
presence of 817 small-scale fishers in the area (Begossi, Lopes, Oliveira, Nakano,
with the help of Clauzet and Camargo, 2010).2 Excluded from this sample were
fishers that worked, mostly temporarily, in industrial fishing boats, locally called
embarcados. At the 13 communities of Paraty, we interviewed 206 fishers, and
estimated 485 fishers.
The communities of small-scale fishers of Paraty, from the southern to the
northern coast, are: Trindade, Praia do Sono, Ponta Negra, Cajaíba (Pouso da
Cajaíba), Saco do Mamanguá (Baixios and Cruzeiro), Paraty-Mirim, Ilha do
1. Begossi, Camargo e Carpi Jr. Mapas da pesca artesanal: pesqueiros e pescadores do Brasil. Diegues,
2004-2005. Enciclopédia Caiçara, vols 1, 2, 3, 4, Ed. Hucitec, São Paulo.
2. Begossi, A., Lopes, P. F., Oliveira, L.E.C. e Nakano, H. 2010. Ecologia de pescadores artesanais da Baía
da Ilha Grande, RiMa Editora, São Carlos, Brasil.
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Algodão, Ponta Grossa, Paraty (Town), Ilha do Araújo, Praia Grande, São
Gonçalo and Tarituba. The communities marked in bold are the sites where we
conducted most of our research in this book, along with many islands of the bay,
where landings from fishing trips were obtained and diving for observation of
species was conducted. One inland community, Barra Grande, was also included
in our research.

What is then “OUR RESEARCH”?
Everything started in Florianópolis (Santa Catarina State), on the phone. I
(AB) was on my vacations there, with friends from Pântano do Sul, and giving a
sidelong glance at the fishers’ community. Cristiana Seixas called saying that Fikret
Berkes was interested in submitting to IDRC a project on small-scale fisheries in
Brazil, including a Brazilian and a Canadian team. Wow, what a temptation!
And we did it. We submitted to IDRC our proposal focusing on Paraty, our
vague niche. And we got it! It is the IDRC/SSHRC International Research Chairs
program, #104519-004, Convênio UNICAMP/CAPESCA/PREAC.
The main objectives of this initial proposal were divided into three phases:

Phase I (1st and 2nd years)
(i) Research to generate and/or mobilize knowledge needed for Phase II:
t monitoring the use of and access to fishing and other livelihood resources;
t stakeholder analysis;
t analysis of current legislation on coastal resource management in Brazil,
and the opportunities created by changing policies;
t ethnoecology of one or more species with high economic value, as a way
to generate detailed knowledge on how people and resources are
connected;
t value chain analysis for these valuable species; and
t impact of international fish trade and rapidly developing markets for
specialized products, on local food security.
(ii) Building local capacity to engage stakeholders in governance processes
t workshops involving fishers and other stakeholders from other areas of
the country where co-management processes are advanced (horizontal/
peer-to-peer learning);
t assessing lessons learnt from Canadian and other international cases;
and
t training of stakeholders on adaptive co-management: concepts,
opportunities and challenges (lessons learnt from other Brazilian cases).
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Phase II (3rd and 4th years)
(i) Development of a community-based resource management (CBRM) plan
for the target area.
(ii) Implementation of the CBRM plan.
(iii) Development of value-added products and/or strategies for trading products
at higher prices (e.g., capturing value-added through value chain analysis
and product traceability).
(iv) Building local capacity (training) for developing and marketing value-added
products.
(v) Assisting the development of community-based entrepreneurship.

Phase III (5th year)
(i) Participatory monitoring and evaluation of social, economic and ecological
variables necessary: (a) to promote adaptive co-management and (b) to secure
food access and livelihoods.
(ii) Revision/adaptation of the plan as needed, the feedback-learning step; analysis
of barriers and opportunities
(iii) Developing institutional capacity for learning and innovating for governance.
(iv) Synthesizing lessons learnt from the process and sharing them with other
fishing communities, NGOs, government agencies, funding agencies,
academics, and others.
We had participants from Brazil and Canada, teams coordinated by Begossi
and Berkes, respectively. Most researchers of this project are authors of this book;
although many other graduate students were still finishing their thesis on Paraty,
at the time this book was completed.
This book summarizes the data collected, analyzes, discussions and presents
suggestions for the management of the fisheries of Paraty. Among the fish studied,
garoupa (dusky grouper Epinephelus marginatus, Serranidae) is a species prized as
food and valuable for sale but also a vulnerable species. For this reasons it is a
major focus in our research.
Currently, we are in the final phase of the projects, organizing meetings and
trainings, in particular, at the village of Trindade. Naturally, all results focus on
fisheries and their associated livelihoods, with the intent to understand the
connection of such complex ecological systems.
The book contains 13 chapters. Chapter 1, by Silvano and Nora, reports
observations of the fishes E. marginatus (dusky grouper), Mycteroperca acutirostris
(comb grouper) and M. bonaci (black grouper) performed in 21 islands of Paraty
bay. A comparison of fish fauna of islands inside and outside the ESEC Tamoios
(Estação Ecológica Tamoios) is shown, focusing particularly on garoupas and
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badejos, (E. marginatus – dusky grouper and Mycteroperca acutirostris – comb grouper).
Chapter 2, by Begossi, Possidônio, Salivonchyk and Silvano, explores fishing in Trindade,
having as a basis 273 fish landings, mostly from the cerco flutuante (floating chambers
of nets, “Japanese kaku-ami”), in samples taken along 23 months. Chapter 3, by
Priolli, Stabellini and Bajay, analyzes the diversity of microsatellite loci in dusky
grouper, in order to evaluate the genetic homogeneity or heterogeneity of its
populations in Paraty bay, an indicator of the current population vulnerability
conditions. Chapter 4, by Pezzuti, Félix-Silva and Fernandes, covers the turtles and
their interaction with the artisanal fisheries of Paraty, especially referring to the
local knowledge or ethnoecology of the fishers regarding the different species of
turtles that occur and were observed at the Paraty bay. Chapter 5, by Begossi,
Nora, Andreoli, Salivonchyk and Silvano, used ecological models to analyze fishers’
decision making regarding the benefits and costs of fishing trips. They use optimal
foraging theory and focuses on fishing at Praia Grande and Tarituba, in Paraty.
Chapter 6, by Giraldi and Hanazaki, reports the ethnobotany of some communities
of Paraty, in particular on the differences between ethnobotanical knowledge and
actual plant uses. Chapter 7, by Cavechia, Cantor, Begossi and Peroni, is a study
about six communities in Paraty, where 47 small-scale agriculturalists were
interviewed. These peasants mentioned 33 varieties of manioc. The authors show
that less than a half of the families still have the historical Casa de Farinha. Chapter
8, by Hanazaki, Idrobo, Freitas and Giraldi, focuses on food security in the region,
concentrating on the north (Barra Grande, Praia Grande and Ilha do Araújo) and
south side of Paraty (Trindade, Praia do Sono and Ponta Negra), covering 350
houses (1387 individuals). A glance about the health of fishermen, studying
comparatively the blood pressure of two communities, one is Ponta Grossa in
Paraty, is given in Chapter 9, by Begossi, Cavichiolo e Gurgel, including
recommendations for local medical services. Chapter 10, by Clauzet, makes the
link between the economic and the management perspectives of the small-scale
fisheries in Paraty, by studying fish markets and linking local to regional production.
Chapter 11, by Souza, associates information on tourism and the perspectives of
the small-scale fisheries of Paraty by collecting data at Trindade, Praia Grande,
Ilha do Araújo, and in the city of Paraty. Chapter 12, by Araújo, Vieira, Seixas and
Castro, reports the historical processes of Marine Protected Areas (MPAs)
legislations in Brazil, focusing on the Paraty region, integrating suggestions into
the institutional context of MPAs in Brazil. Chapter 13, by Lopes, Paiva, Nora,
Possidônio and Rosa, makes suggestions for the management of the small-scale
fisheries in Paraty, based on the results of multiple interviews and meetings with
fishers.

We have many people and institutions to thank
The IDRC project opened the doors for other ongoing researches in Paraty.
One, supported by FAPESP (Brazil) (2009/11154-3), since 2010, is focused on
fisheries, fishers’ decision-making and dusky grouper which contributed with many
data and chapters of this book.
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The Universities leading this research are in Brazil, UNICAMP [Universidade
Estadual de Campinas], through the CAPESCA located at the PREAC (coordinated
by Begossi) and in Canada, UNIVERSITY OF MANITOBA, through the Natural
Resources Institute (coordinated by Berkes). The LEPAC is the laboratory from
UNICAMP, located in Paraty, which held activities and accommodated many
students during this project.
FIFO, the Fisheries and Food Institute (www.fisheriesandfood.org), is the
NGO partner of these research projects, whose objectives are: “ethnobiological and
ecological studies on fishers and their relations with nature; studies on the biology of the fish
and other organisms gathered or cultivated in the fishers’ communities, including the extraction
of animals and plants; studies of the diet of fishing communities; studies involving the food
security or safety of the fishing communities, and capacitation and training of researchers
and environmental managers”.
Almost all authors of this book are members of FIFO, including both
coordinators of the IDRC project (Begossi and Berkes), as well as the principal
researchers of the Brazilian team: C. Seixas, M. Clauzet, N. Hanazaki, N. Peroni,
P. Lopes, R. Silvano and S. P. Souza and our collaborator Eduardo Camargo.
The ECOMAR-UNISANTA, also a partner, through the participation of the
professors Begossi, Clauzet and Silvano, the last, a visiting professor through the
FAPESP grant no. 2012/16722-2. Nora is also a Master student at UNISANTA
with the FAPESP scholarship 2011/14701-5. We also thank CAPES/PROCAD
NF 2009 (883/2010), and the ICMBio/SISBIO for the permit no. 33529-1. Authors
in this book come also from other universities such as UFRGS, UFSC, UFRN and
UFPA, and CEDLA (University of Amsterdam).
Five authors are thankful to CNPq, due to productivity scholarships: Begossi,
Hanazaki, Peroni, Seixas and Silvano. The valuable collaboration between Begossi,
May (UFRRJ) and Vinha (UFRJ) (joint collaboration, supported through CNPq
(PD Senior AB and PHM, grant #151081/2009-2), has also incorporated along
the way other researchers in the group, enriching and amplifying the suggestions
for the management of the Paraty fishery.
We are in debt, and extremely grateful, to persons that made extensive efforts
to overcome bureaucratic troubles, to help in the field, or to help with suggestions
or even for being kind and patient with our work: Mohamed (Prof. Dr. Mohamed
Habib, Provost of PREAC), Joni (Prof. Dr. João Frederico C. A. Meyer, current
Provost of PREAC] and Eloi, Teka, Eliana, Adriana (among others!), Fê (Prof. Dr.
Carlos Fernando de Andrade, coordinator of the LEPAC), Eduardo Camargo
(Duda), Velloso, Lia, Timur and so many others that kindly helped us. We thank,
especially: at Praia Grande, Sinésio (“Peixes Sinésio”), Rodrigo, Gustavo, Paulo
(Neguinho), Adelson, Dercinho, among others; at Tarituba, Pardinho, Zé Antonio
(Peixaria Lara), Rivaldo, Ademir and Zé Augusto; in Paraty, William (Peixaria São
Pedro) and Kyriê. Finally, after fisheries and their families have supported us with
their valuable time and patience, we expect, that after so many interviews and
talking, we can contribute to improve, at least a bit, their future, and their
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“livelihoods”…. and the life of “those who live from the sea” (inspired by M. Stellie
Smith’s book title).
Finally, we thank David O’Brien from IDRC, for his constant stimulus and
valuable comments during all phases of this research, and K. Daley for the support.

Our scientific contribution
Below we list the publications that are the first outcomes of this research
project so far:
1) Begossi, A. 2013. Ecological cultural and economic approaches to managing
fisheries. Environment, Development and Sustainability. DOI 10.1007/s10668013-9471-z. http://link.springer.com/article/10.1007/s10668-013-9471z#page-1.
2) Begossi, A., May, P., Lopes, P. F. M., Oliveira, L.E.C., Vinha, V., Silvano, R.,
2011. Compensation for environmental services from artisanal fisheries in
SE Brazil: Policy and technical strategies. Ecological Economics, 71: 25-32.
3) Begossi, A., Salivonchyk, S.V., Hanazaki, N., Martins, I. M., Bueloni, F. 2012.
Fishers (Paraty, RJ) and fish manipulation time: a variable associated to the
choice for consumption and sale. Brazilian Journal of Biology, 72(4): 973-975.
4) Begossi, A., Salivonchyk, S.V., Barreto, T., Nora, V., Silvano, R. A. M. 2012.
Small-scale Fisheries and Conservation of Dusky Grouper (garoupa). Science
Journal of Agricultural Research and Management.
5) Begossi, A., Salyvonchyk, S.V., Nora, V., Lopes, P. F. M., Silvano, R. A. M.
2012. The paraty artisanal fishery (southeastern Brazilian coast): ethnoecology
and management of a social-ecological system (SES). Journal of Ethnobiology
and Ethnomedicine 8, 22 http://www.ethnobiomed.com/content/8/1/22.
6) Berkes, F. 2010. Linkages and multilevel systems for matching governance and
ecology: lessons from roving bandits Bulletin of Marine Sciences, 86: 235-250.
7) Hanazaki, N., Berkes, F., Seixas, C., Peroni, N. 2013. Livelihood diversity,
food security, and resililience among the Caiçara of coastal Brazil. Human
Ecology, 41: 153-164.
8) Idrobo, C., Davidson-Hunt, I. 2012. Adaptive learning, technological
innovation, and livelihood diversification. The adoption of pound nets in Rio
de Janeiro State, Brazil. Maritime Studies 11:3. www.maritimestudiesjournal.com/
content/11/13.
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Prefácio
Alpina Begossi e Priscila F. M. Lopes

E

ste livro é o resultado de uma tour de force para entender a subsistência e a
pesca em pequena escala do Sudeste do Brasil. Alguns dos objetivos e métodos
usados aqui tiveram seus pontos de partida em pesquisas feitas em outras
comunidades da costa sudeste brasileira. A primeira dessas comunidades foi a
Ilha de Búzios (costa de São Sebastião, SP), mais de vinte anos atrás, seguida de
múltiplas comunidades na costa de Ubatuba (SP), Bertioga (SP) e na costa mais
meridional de Ilha Comprida e Cananéia (SP). A costa sul do Rio de Janeiro
também foi estudada, de Ilha Grande aos pescadores da Colônia do Posto 6 na
praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Pesquisas posteriores alcançaram
comunidades na costa sul e nordeste do Brasil. Muitos autores deste livro
compartilharam a pesquisa mencionada, com seus objetivos, métodos e locais.
Essas pequenas comunidades da costa brasileira, principalmente aquelas no sudeste,
são descritas como “caiçaras”. Este povo descende, principalmente, de índios
nativos e colonizadores portugueses. Os caiçaras estão estabelecidos na costa da
Mata Atlântica e, desde o começo, têm praticado agricultura em pequena escala,
em que a mandioca é o alimento principal, e pesca em pequena escala como um
componente importante de sua subsistência, entre outros (para mais, ver Begossi
et al. 2013; Diegues 2004-2005).1
Entretanto, na costa sudeste do Brasil, um nicho vago ainda aguardava estudo:
Paraty . Paraty, uma cidade histórica e turística, é cercada por comunidades caiçaras.
Em 2009, alguns autores deste livro tiveram a oportunidade de fazer um diagnóstico
da pesca em pequena escala em Angra dos Reis, Ilha Grande e Paraty, Baía da llha
Grande. Entrevistamos, de janeiro a março de 2009, 413 pescadores artesanais ou
em pequena escala, estimando, naquela época, a presença de 817 pescadores em
pequena escala na região (Begossi, Lopes, Oliveira, Nakano, com a ajuda de Clauzet
e Camargo, 2010).2 Foram excluídos dessa amostra pescadores que trabalharam,
mesmo temporariamente, em barcos de pesca industrial, localmente chamados de
embarcados. Nas 13 comunidades de Paraty, entrevistamos 206 pescadores e estimamos 485 pescadores.
As comunidades de pescadores artesanais de Paraty, da costa sul à norte, são:
Trindade, Praia do Sono, Ponta Negra, Cajaíba (Pouso da Cajaíba), Saco do
1. Begossi, Camargo e Carpi Jr. Mapas da pesca artesanal: pesqueiros e pescadores do Brasil. Diegues,
2004-2005. Enciclopédia Caiçara, vols 1, 2, 3, 4, Ed. Hucitec, São Paulo.
2. Begossi, A., Lopes, P. F., Oliveira, L.E.C. e Nakano, H. 2010. Ecologia de pescadores artesanais da Baía
da Ilha Grande, RiMa Editora, São Carlos, Brasil.
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Mamanguá (Baixios e Cruzeiro), Paraty-Mirim, Ilha do Algodão, Ponta Grossa,
Paraty (cidade), Ilha do Araújo, Praia Grande, São Gonçalo e Tarituba. As
comunidades marcadas em negrito são os locais onde conduzimos a maior parte
da nossa pesquisa neste livro, junto com muitas ilhas da baía, onde foram obtidos
desembarques de viagens de pesca e onde foram realizados mergulhos para
observação das espécies. Uma comunidade do interior, Barra Grande, também foi
incluída em nossa pesquisa.

O que é, então, “NOSSA PESQUISA”?
Tudo começou em Florianópolis (Santa Catarina), pelo telefone. Eu (AB)
estava de férias, com amigos de Pântano do Sul, dando um olhar de soslaio nas
comunidades de pescadores. Cristiana Seixas ligou dizendo que Fikret Berkes estava
interessado em submeter ao IDRC um projeto sobre pescadores em pequena escala
no Brasil, incluindo um time brasileiro e um canadense. Uau, que tentação!
E nós o fizemos. Submetemos ao IDRC nossa proposta com foco em Paraty,
nosso nicho vago. E conseguimos! É o IDRC/SSHRC International Research Chairs
program, #104519-004, Convênio UNICAMP/CAPESCA/PREAC.
Os objetivos principais desta proposta inicial foram divididos em três fases:

Fase I (primeiro e segundo anos)
(i) Pesquisa para gerar e/ou mobilizar o conhecimento necessário à Fase II:
t monitoramento do uso e acesso aos pescadores e outros recursos de
subsistência;
t análise das partes interessadas;
t análise da legislação atual sobre manejo de recursos costeiros no Brasil e
das oportunidades criadas pelas mudanças de políticas;
t etnoecologia de uma ou mais espécies de alto valor econômico, como
uma forma de gerar conhecimento detalhado sobre como pessoas e
recursos estão conectados;
t análise da cadeia econômica para essas espécies de alto valor; e
t impacto do comércio internacional de pescado e de mercados de rápido
desenvolvimento para produtos especializados sobre a segurança alimentar
local.
(ii) Capacitação de locais para envolver as partes interessadas em processos de
governança:
t workshops envolvendo pescadores e outros interessados de outras áreas
do país onde processos de co-manejo estão avançados (horizontal/
aprendizado entre pares);
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t

t

avaliação das lições aprendidas a partir de casos internacionais canadenses
e outros; e
treinamento de interessados no co-manejo adaptativo: conceitos,
oportunidades e desafios (lições aprendidas de outros casos brasileiros).

Fase II (terceiro e quarto anos):
(i) Desenvolvimento de um plano de gestão de recursos com base na comunidade
“community-based resource management (CBRM)” para a área alvo.
(ii) Implementação do plano (CBRM).
(iii) Desenvolvimento de produtos de valor agregado e/ou estratégias para
comercialização de produtos a preços mais elevados (ex. captura de valor
agregado através da análise da cadeia de valor e rastreabilidade do produto).
(iv) Capacitação de locais (treinamento) para desenvolvimento e comercialização
de produtos de valor agregado.
(v) Auxiliar o desenvolvimento do empreendedorismo de base comunitária.

Fase III (quinto ano)
(i) Monitoramento e avaliação participativa das variáveis sociais, econômicas e
ecológicas necessárias (a) para promover o co-manejo adaptativo e (b) para
garantir o acesso aos alimentos e meios de subsistência.
(ii) Revisão/adaptação do plano conforme necessário, a etapa de aprendizagemfeedback; análise dos obstáculos e oportunidades.
(iii) Desenvolvimento de capacidade institucional para a aprendizagem e inovação
da governança.
(iv) Síntese das lições aprendidas por meio do processo e compartilhamento com
outras comunidades de pesca, ONGs, agências governamentais, agências
financiadoras, acadêmicos e outros.
Contamos com participantes do Brasil e do Canadá, times coordenados por
Begossi e Berkes, respectivamente. A maioria dos pesquisadores deste projeto são
autores neste livro; embora muitos estudantes de pós-graduação ainda estejam
finalizando suas teses em Paraty, no momento em que este livro foi concluído.
Esta obra resume os dados coletados, análises, discussões e apresenta sugestões
para o manejo da pesca em Paraty. Entre os peixes estudados, a garoupa (Epinephelus
marginatus, Serranidae) é uma espécie valorizada como alimento e valiosa para a
venda, mas é também uma espécie vulnerável. Por esta razão, essa espécie ganhou
grande destaque em nossa pesquisa.
Atualmente, estamos na fase final do projeto, organizando encontros e
treinamentos, em particular na vila de Trindade. Naturalmente, todos os resultados
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se concentram na pesca e nos modos de vida a ela associados, com a intenção de
compreender a conexão desses complexos sistemas ecológicos.
O livro contém 13 capítulos. Capítulo 1, por Silvano e Nora, relata observações de peixes E. marginatus (garoupa), Mycteroperca acutirostris (badejo) e M.
bonaci (badejo) realizada em 21 ilhas da baía de Paraty. Uma comparação da fauna
de peixes nas ilhas dentro e fora da ESEC Tamoios (Estação Ecológica Tamoios) é
mostrada, focando particularmente garoupas e badejos (E. marginatus – garoupa e
Mycteroperca acutirostris – badejo). Capítulo 2, por Begossi, Possidônio, Salivonchyk e
Silvano, explora a pesca em Trindade, tendo por base 273 desembarques pesqueiros,
a maioria de cerco flutuante de redes, em amostras obtidas ao longo de 23 meses.
Capítulo 3, por Priolli, Stabellini e Bajay, analisa a diversidade de locos microssatélite
em garoupas, para avaliar a homogeneidade ou heterogeneidade genética das
populações na baía de Paraty, um indicador das condições de vulnerabilidade da
população atual. Capítulo 4, por Pezzuti, Félix-Silva e Fernandes, trata das tartarugas
e suas interações com os pescadores artesanais de Paraty, especialmente no que se
refere ao conhecimento local ou etnoecologia dos pescadores em relação às
diferentes espécies de tartarugas que ocorrem e são observadas na baía de Paraty.
Capítulo 5, por Begossi, Nora, Andreoli, Salivonchyk e Silvano, em que os autores
usaram modelos ecológicos para analisar a tomada de decisão dos pescadores no
que se refere aos benefícios e custos das viagens de pesca. Usaram a teoria do
forrageio ótimo e focaram na pesca em Praia Grande e Tarituba, em Paraty. Capítulo
6, por Giraldi e Hanazaki, relata a etnobotânica de algumas comunidades de Paraty,
em particular as diferenças entre o conhecimento etnobotânico e o uso atual de
plantas. Capítulo 7, por Cavechia, Cantor, Begossi e Peroni, traz um estudo sobre
seis comunidades em Paraty, onde 47 agricultores em pequena escala foram
entrevistados. Esses camponeses mencionaram 33 variedades de mandioca. Os
autores mostram que menos da metade das famílias ainda tem a histórica Casa de
Farinha. Capítulo 8, por Hanazaki, Idrobo, Freitas e Giraldi, é centrado na segurança
alimentar na região, concentrando no norte (Barra Grande, Praia Grande e Ilha
do Araújo) e no lado sul de Paraty (Trindade, Praia do Sono e Ponta Negra),
cobrindo 350 residências (1387 indivíduos). Um olhar sobre a saúde dos pescadores,
estudando comparativamente a pressão sanguínea de duas comunidades, uma das
quais de Ponta Grossa, em Paraty, é dado no Capítulo 9, por Begossi, Cavichiolo e
Gurgel, incluindo recomendações para serviços médicos locais. Capítulo 10, por
Clauzet, faz a ligação entre a economia e as perspectivas de manejo da pesca em
pequena escala em Paraty, pelo estudo dos mercados de peixe e ligando a produção
local à regional. Capítulo 11, por Souza, associa informações sobre turismo e as
perspectivas dos pescadores de pequena escala de Paraty por meio da coleta de
dados em Trindade, Praia Grande, Ilha do Araújo e na cidade de Paraty. Capítulo
12, por Araújo, Vieira, Seixas e Castro, relata os processos históricos das legislações
das Áreas de Proteção Marinhas (APMs) no Brasil, ressaltando a região de Paraty,
além de integrar sugestões no contexto institucional das APMs no Brasil. Capítulo
13, por Lopes, Paiva, Nora, Possidônio e Rosa, traz sugestões para o manejo da pesca
em pequena escala em Paraty, com base no resultados de múltiplas entrevistas e
encontros com pescadores.
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O projeto IDRC abriu as portas para outras pesquisas em andamento em
Paraty. Um estudo, financiado pela FAPESP (Brasil) (2009/11154-3) desde 2010,
concentra-se na pesca, nas tomadas de decisão dos pescadores e nas garoupas,
tendo contribuído com muitos dados e capítulos para este livro.
As Universidades que lideram esta pesquisa são, no Brasil, UNICAMP
[Universidade Estadual de Campinas], por meio do CAPESCA (equipe coordenada
por Begossi), localizado no PREAC, e, no Canadá, UNIVERSITY OF MANITOBA,
por meio do Natural Resources Institute (equipe coordenada por Berkes). O LEPAC
é o laboratório da UNICAMP, localizado em Paraty, que manteve atividades e
acomodou muitos estudantes durante este projeto.
FIFO, o Fisheries and Food Institute (www.fisheriesandfood.org), é a ONG
parceira destes projetos de pesquisa, cujos objetivos são: “estudos etnobiológicos e
ecológicos da pesca e suas relações com a natureza; estudos da biologia dos peixes e outros
organismos colhidos ou cultivados nas comunidades de pescadores, incluindo a extração de
animais e plantas; estudos da dieta das comunidades de pescadores; estudos envolvendo a
segurança alimentar ou a segurança das comunidades de pescadores; e capacitação e
treinamento de pesquisadores e gestores ambientais”.
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coordenadores do projeto IDRC (Begossi e Berkes), bem como os principais
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P. Lopes, R. Silvano e S. P. Souza e nosso colaborador, Eduardo Camargo.
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dos professores Begossi, Clauzet e Silvano, o último como professor visitante por
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mestrado na UNISANTA, com a bolsa de estudo FAPESP 2011/14701-5. Também
agradecemos à CAPES/PROCAD NF 2009 (883/2010) e ao ICMBio/SISBIO pela
autorização nº 33529-1. Autores deste livro também vieram de outras
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Amsterdam).
Cinco autores são gratos ao CNPq, pelas bolsas de produtividade: Begossi,
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manejo da pesca em Paraty.
Estamos em dívida, e extremamente gratos, a pessoas que fizeram grandes
esforços para superar problemas burocráticos, que ajudaram no campo, ou com
sugestões, ou mesmo por terem sido gentis e pacientes com nosso trabalho:
Mohamed (Prof. Dr. Mohamed Habib, Pró-Reitor do PREAC), Joni (Prof. Dr.
João Frederico C. A. Meyer, Pró-Reitor atual do PREAC) e Eloi, Teka, Eliana,
Adriana (entre outros!), Fê (Prof. Dr. Carlos Fernando de Andrade, coordenador
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gentilmente nos ajudaram. Agradecemos, especialmente: em Praia Grande, Sinésio
(“Peixes Sinésio”), Rodrigo, Gustavo, Paulo (Neguinho), Adelson, Dercinho, entre
outros; em Tarituba, Pardinho, Zé Antonio (Peixaria Lara), Rivaldo, Ademir e Zé
Augusto; em Paraty, William (Peixaria São Pedro) e Kyriê. Finalmente, aos
pescadores e suas famílias, que nos apoiaram com seu valioso tempo e paciência.
Esperamos que, depois de tantas entrevistas e conversas, possamos contribuir
para melhorar, ao menos um pouco, seu futuro, seus ‘meios de subsistência’... e a
vida “daqueles que vivem do mar” (inspirado pelo título do livro de M. Stellie Smith).
Finalmente, agradecemos a David O’Brien, do IDRC, por seu constante
estímulo e valorosos comentários durante todas as fases desta pesquisa, e K. Daley,
pelo apoio.
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Introduction

The Paraty fishery in the context
of co-management and
Latin America fisheries
Alpina Begossi, Fikret Berkes, Fábio de Castro,
Priscila F. M. Lopes, Cristiana Seixas and Renato A. M. Silvano

The primary objective of this chapter is to embed the understanding of the Paraty

fishery in a more general context of fisheries in Brazil and Latin America, relating
them to environmental conservation demands, especially the establishment of marine
protected areas (MPAs), which are associated to local conflicts (Lopes et al. 2013a;
Lopes et al. 2013b). In particular, we intend to look at Paraty trying to reach
different ecological scales, but with a background in Latin American fisheries. We
keep in mind that, as other artisanal fisheries in the world, the Paraty fishery can be
considered of the “S” type: small-scale, spatially structured, targeting sedentary
stocks (Orensanz et al. 2005). Spatially structured refers to the dependence of
these inshore fisheries on the coastline; in Paraty, for example, whereas groupers
(sedentary species) are caught in the bay of Praia Grande, in the open-sea community
of Trindade pelagic species are very important catches. This chapter serves to
introduce readers in co-management within the Latin American context associated
with this book content, on small-scale fisheries from Paraty, Rio de Janeiro, Brazil.

Fisheries and conservation
In Brazil, conservation and development policies have often been at odds.
Conservation policies tend to emphasize restrictions on the use of natural resources
in specific ecosystems, while development policies can favor activities that have a
high environmental impact, such as large-scale infrastructure developments (e.g.,
highways, ports and dams) and intensive production systems for export-oriented
markets (e.g., cattle, industrial fishing and soybean production). As a result,
conservationists perceive development projects as being a major driver of
environmental degradation, where developers claim that conservation policies are a
barrier to development. Rural populations, including small-scale fishing communities,
have been seriously affected by both policy strategies, as they are squeezed between
intensive production systems and restrictive measures that limit their access to
natural resources and ecosystems. The small-scale fisheries of Paraty are in such
Acknowledgment: CNPq 454488/2009-2 (collaboration with CEDLA, Amsterdam).
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context of pressures that comes from different scales leaving fishers and their
livelihoods squeezed primarily between governmental environmental demands and
industrial fishing (Begossi et al. 2011; Begossi et al. 2012b; Lopes et al. 2013a).
Fishers have gradually been excluded from productive fishing systems and
deprived of legal access to aquatic ecosystems, to an extent that fishers are
increasingly treated as poachers by their own communities. The invisibility of fishers
to both conservation and development policy strategies nullifies their potential to
participate in the design, implementation, and monitoring of sustainable resource
use strategies. Besides reducing the transaction costs of management, fishers could
provide local knowledge and support the monitoring of ecosystems and resources
(Begossi 2008; Berkes 2012; Silvano and Begossi 2012).
As part of the democratization process in the last decades, hybrid policies
combining conservation, development, and social justice have been developed in
Brazil. Government agencies in charge of conservation have developed new
institutions, legal instruments, and procedures. The goals have been to promote
decentralized decision-making, increase stakeholder participation and foster
collaborations among actors. The primary question that has been raised from this
new trend is how effective the initiatives are in terms of promoting sustainability,
local and regional development, and social inclusion (empowerment and improved
livelihood). The extent to which these initiatives are still part of top-down models
and their legitimacy among fishers are unknown.

Co-management
Co-management can be understood as one of the possible institutional
arrangements that can result in sustainable systems, as definitions in Table 1
shown. Berkes (2002) addresses some of these institutional arrangements, including
(in addition to co-management) multi-task groups, citizen science, and worldwide
networks of social movements. There are a variety of models that encourage people
to develop more sustainable resource use systems. Instead of looking for the single
best model, sustainability can be achieved through multiple strategies that should
be chosen according to the characteristics of the resource and its users (Dietz et
al. 2002), as Table 1 illustrates.
Co-management is one strategy that has been employed in resource
management of Latin American fisheries, but other forms of institutional
arrangements can also be found in the region, such as cooperatives in Central
America (Begossi et al. 2010) (Box 1). Even co-management itself can assume
multiple forms. For example, in Brazil, a variety of co-management arrangements
occur, such as reserves established by the government that allow sustainable use
and accords (or agreements) between users and the government (such as the named
“fishing accords” or “fishing agreements”) (Lopes et al. 2011).
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Table 1 Selected definitions and concepts of co-management.
Definitions, origins, and concepts of
co-management

Reference

Core aspects of the
definition

Co-management is a collaborative and
participatory process of regulatory decisionmaking among representatives from user
groups, government agencies, research
institutions, and other stakeholders.

(Jentoft 2003)

Power-sharing and
partnerships

Co-management involves at least the right to
participate in making key decisions about how,
when, where, how much, and by whom fishing
will occur.

(Pinkerton
2003)

The level of power in
access to resources

Co-management emerged as a partnership
arrangement that relies on the capacities and
interests of the local fishers and community to
complement the government’s ability to
provide legislation, policy, enforcement, and
other functions and types of assistance to
various stakeholders.

(Pomeroy
2003)

The role of the state in
institutional
arrangements

In co-management systems, the state supplies
legitimacy and various forms of support to
local groups that are familiar with the area and
can communicate efficiently and respond
quickly to new management needs. In the
intersection with scale, conflict is the life force
of co-management.

(Wilson 2002;
Wilson 2003)

Communication is an
important process in
co-management and
conflict could act as a
driver to these
processes

Co-management is a political claim to share
management power and responsibility with the
state and to develop power sharing
partnerships between the government and local
users.

(Armitage et al.
2007), based on
several authors

Power-sharing

Co-management has been approached in
diverse ways, including a form of power
sharing, a challenge to capacity building, a
mechanism for implementing aboriginal rights,
and an arena in which different systems of
knowledge can be brought together. Comanagement is a “catch-all” term.

(Berkes 2007;
Berkes et al.
1991)

Power sharing,
cooperation,
partnerships (at
different levels),
capacity building,
defining rights, linking
knowledge

The small-scale fisheries in Latin America
Small-scale fisheries in Latin America (LA) are highly important compared
to fisheries in non-tropical areas. In many Latin American countries, small-scale
fisheries represent approximately half of the national catch, and livelihoods are
dependent on those catches for food and commerce (Begossi et al. 2010). In the
marine environment, the fisheries target: (1) tunas (Scombridae) and other
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migratory fish; (2) anchovetas (Engraulidae) and other small schooling fish; (3)
ground fish on the continental shelves; and (4) marine inshore fisheries (Christy
1997). Fresh water artisanal fisheries are also highly important, especially in Brazil,
Colombia, Mexico, Peru and Venezuela (Valbo-Jorgensen et al. 2008; Arnason et
al. 2009).
LA fisheries management has been part of international programs by FAO
and the World Bank, which were primarily aimed to support fishing cooperatives
(Pollnac 1981) by providing loans and credit (Box 1).

Box 1 Cooperatives and marine protected areas in Central America.
Fishery management in Central America has followed basically two
pathways: the management of cooperatives that also manage natural
resources (in addition to economic and social management) and the
establishment of MPAs. Fishing cooperatives were developed primarily in
Central America, especially in Belize, Costa Rica, Honduras and Panama,
although there are also examples in Mexico, Ecuador and Peru (Pollnac
1977; McGoodwin 1980; Aguerro 1991; Pollnac and Poggie 1991). These
cooperatives were developed in the seventies and eighties as part of a general
trend of international and national government programs, such as the ones
promoted by the World Bank (Pollnac and Poggie 1991).
Belize cooperatives, in particular, which emerged in the sixties, became a
model of fishery co-management in Central America (Begossi and Brown
2003), as these cooperatives provided better prices for their fishing products,
and access to low-interest loans (Price 1987). More recently, Belize included
MPAs as a fishery management tool. Other cooperatives have experienced
problems, such as in Mexico, Sinaloa, where government-imposed programs
ignored local rules or management processes and failed to enforce rules
that prevented invasion of inshore fishing spots by industrial fishers
(McGoodwin 1980). In Nicaragua (Pearl Lagoon), cooperatives were
organized during the Sandinista regime (Christie et al. 2000), but there
were problems, such as the incursion of fishermen from outside the
cooperative. Historically, cooperatives have been responsible for better yields
and earnings in land systems, and more recently, they have collaborated to
control against resource depletion. These benefits are exemplified in the
case of ‘environmental cooperatives’ in Honduras (Ruben 1997). Recently,
McCay et al. (2013) reviewed results of 10 cooperatives in Western Mexico
showing their capacity of co-managing fisheries, by following some “design
principles” (see the study for details).
LA fisheries have their own peculiarities if compared with the better known
temperate fisheries, such as: a) the local scale of resource use by small-scale fishing
communities; b) the geographic dispersion of fisheries; c) the existence of local
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rules regarding the use and sharing of resources, such as territories and food taboos;
d) the scarcity of available data about aquatic resources; e) fishermen’s local
ecological knowledge, which is not exclusive of LA, but has been shown to be
important; and f) current levels of poverty and social needs that make small-scale
fisheries relevant for local food security and livelihoods (Begossi 2010). These
fisheries are also distinguished due to the use of multiple gears and boats, low
levels of capital investment by fishermen, the presence of several landing sites,
the seasonal use of fishing resources, the supply of protein and jobs, the attraction
of migrants, the limited power of fishermen, and a lack of social mechanisms to
protect fishermen’s health and employment (Salas et al. 2007). These factors are
important because for any management process to be effective, it must rely on
local participation, a ’participatory building’ process, and must develop effective
actions that address economic and cultural issues.
As common to most tropical fisheries, LA fishers suffer from basic limitations.
For example, there is a widespread lack of basic data on catches, which is an
obstacle for temporal comparisons. Also, there is often no knowledge about the
status of vulnerable species that are commercially important (Begossi 2010). For
example, rocky marine fish, such as groupers and snappers, are important
commercial fish in many countries. Some groupers (e.g.: Epinephelus and Mycteroperca
spp.) are on the IUCN Red List of Threatened Species (Froese and Pauly 2011;
IUCN 2012), but one of these species (Epinephelus marginatus) has been continuously
caught by artisanal fishers of Copacabana, Rio de Janeiro, including catches of
individuals smaller than the minimal reproductive size (Begossi and Silvano 2008).1
This suggests an ongoing or near future overfishing of this and other commercial
reef fish species (Begossi et al. 2012a). Indirect indicators, such as those above
mentioned, are sometimes the only basis for the evaluation of fish stocks in LA.

Co-management in the southern cone of South America
South America followed a different pattern than Central America. In its
southern cone, which includes the Pacific and Atlantic Oceans and four countries
(Paraguay, Chile, Uruguay and Argentina), some co-management systems have
been implemented to regulate small-scale fisheries. Some of these co-management
arrangements, notably those of benthic shellfish in the Chilean coast, have been
successful and are regarded as a promising way to avoid overfishing (Castilla and
Fernandez 1998; Castilla and Defeo 2001; Castilla and Defeo 2005; Defeo and
Castilla 2005; Castilla et al. 2007; McClanahan et al. 2009). In Chile, comanagement was first proposed by the government and fisheries managers (topdown). These programs transferred property rights and responsibilities to existing
organizations of local fishers, therefore sharing power with them (Castilla and
Defeo 2001; Defeo and Castilla 2005). See Box 2 for some examples of the Pacific
South America.
1. Currently, there is an ongoing project on groupers, at Copacabana, with the fishers’ collaboration
and support of CNPq.
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Box 2 The Pacific South American fisheries
The Pacific Chilean shellfish fisheries of benthic invertebrates, especially
those that target the muricid gastropod Concholepas concholepas (loco), are
among the most studied and most successful examples of co-management
in southern LA (Castilla et al. 1998; Defeo and Castilla 2005; Castilla et al.
2007; Gelcich et al. 2008a; Gelcich et al. 2008b; Gelcich et al. 2009). The
loco fisheries in Chile have experienced distinct phases, from fishing mostly
for domestic consumption through overfishing and recovery of shellfish
stocks following a co-management arrangement (Castilla and Defeo 2001).
This well succeeded co-management involved the definition of exclusive
rights of local fishing associations to manage and exploit coastal areas with
defined boundaries (designated as management and exploitable areas for
benthic resources – MEABRs), and granting fishing associations (syndicates)
territorial user rights for fisheries (TURFs) in these areas (Castilla et al.
2007). These MEABRs delivered positive ecological and socio-economic
outcomes, and the number of MEABRs experienced a sharp increase along
the Chilean coast (Gelcich et al. 2008a; Gelcich et al. 2008b; Gelcich et al.
2009). Despite these achievements, MEABRs have also caused socioeconomic problems and conflicts: some fishers have been excluded from
large coastal areas and many remaining open-access areas have been overexploited (Castilla et al. 2007). However, these problems, which should be
addressed in the near future, have usually been outweighed by the benefits
of MEABRs. Further improvements of the current Chilean MEABR system
would be the implementation of a network of connected MEABRs and
MPAs and an ecosystem-based management framework (Castilla and Defeo
2001; Castilla et al. 2007).
With the exception of shellfish extraction in Patagonia, where scallops are
the primary exploited resource (Orensanz et al. 2005), there are limited
data on Argentinean small-scale coastal fisheries. Argentinean fisheries widely
exploit the extensive coast, but primarily through an industrial fleet (Cepparo
et al. 2007). Artisanal fisheries are primarily located in continental waters,
especially along important rivers such as the Paraná and the La Plata and
their associated reservoirs (Araya et al. 2009).
Most likely as a result of over-fishing and resource failure (Bisbal 1993),
Patagonia currently represents the only place in Argentina where there is a
co-management situation that focuses on small-scale shellfish extraction
(scallops, clams and mussels) (Parma et al. 2003). With the support of
fishers and processing plants, co-management measures were established in
2001 to limit the harvest rates by closing most of the fishing grounds,
rotating the fishing areas, assessing the pre-harvest biomass and monitoring
the depletion during the fishing season; these measures recovered the scallop
fishery (Orensanz et al. 2005).
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Co-management and the Paraty fishery:
how this book may be helpful
Trends in Latin American fishery management are represented in Brazil
through initiatives from local demands and grass-roots movements. These include
the creation of extractive reserves (Begossi and Brown 2003), sustainable
development reserves (Lima 1999), and fishing accords (Castro and McGrath
2003), among others. Although several variables can be useful to analyze
management or co-management, we were inspired by the social-ecological systems
(SES) model by (Ostrom 2007). This model can be used to facilitate thinking and
understanding the data presented here about the Paraty fishery, including its context
of being mostly formed by a rural population, who practices small-scale fishery,
and where biodiversity conservation demands are high.

Paraty: A Latin American fishery in a
high-biodiversity environment
Paraty presents a situation in which fisheries are squeezed among protected
areas, resulting in conflicts between fishers and government agencies, and between
small-scale and industrial fisheries.
In a comparison between the Piriápolis (Uruguay) and the Paraty small scale
fisheries, the context and changes that took place in both seem to have similar
outcomes (Trimble and Johnson 2013). It is then important to understand Paraty
at a regional, national and Latin American scale, as multiple attributes are likely
to have affected it. The main exploited resources (fish) are highly mobile compared
to Chilean fisheries (Castilla and Defeo 2001), for example, which makes
management a challenging process. However, bays and islands are common, and
this could contribute to identification of boundaries for specific co-managed areas.
In Box 3 we summarize the Paraty social-ecological systems that are relevant
for the subsequent chapters of this book. Chapters 1, 2, 3 and 4 deal with resources,
such as aquatic resources (primarily fish and turtles); chapters 5, 6, 7, 8, 9, 10 and
11 link livelihood with resource access (foraging, livelihood, health, markets and
tourism); chapters 12 and 13, along with conclusions, discuss management and
provide suggestions for the management of the fisheries in Paraty. These and
various other aspects of Paraty fisheries are carefully detailed in this book, which
we expect to be useful for a variety of readers.
We hope, especially, that this book would be useful to the fishers and their
families, in order to live a better life in Paraty, associated with the biodiversity
that emerges from the forest and the sea.
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Box 3 The Paraty fishery as an SES system (summary based on Begossi et al. 2012b and the
data addressed in this book) (see Ostrom 2007).
I. Social, Economic, and Political Settings (S)
S1 – Economic development: livelihoods depend on natural resources; Caiçaras of SE
Atlantic Forest coast; small-scale agriculture to fishing and tourism. For that aspect,
see Chapter 2 and 5 on fishing, Chapter 4 on turtles, Chapters 7 and 8 on
plants and agriculture, and 11 on tourism. Also (Hanazaki et al. 2013), the
livelihoods of Paraty.
S2 – Demographic trends: descendants are primarily from Native Indians and Portuguese
colonizers. Local populations of caiçaras have not increased because of out migration.
Coastal populations have increased because of migration from cities such as Rio de
Janeiro and São Paulo.
S3 – Political stability: accompanies the political context of the country.
S4 – Government settlement: policies cause conflicts between the caiçaras and the
government’s protection of protected areas, such as the prohibition of cultivation of
manioc and restrictions on fishing on some islands (see Chapters 12 and 13).
S5 – Market incentives: credit for fishing, tourism-related activities and propositions of
payments for environmental services (PES) – Begossi et al. (2011) and Chapter 10.
S6 – Media organization: there is no organized information on media information.
II. Resource System (RS)
RS1 – Sector: fish (Chapters 1 and 2)
RS2 – Clarity of system boundaries: the informal division of fishing spots includes
intrusions from industrial fisheries (Begossi et al. 2011, Introduction).
RS3 – Size of resource system: fish catches, 30-60 kg, annual production of 529.586.40
kg (Begossi et al. 2012b) (Introduction).
RS4 – Human-constructed facilities: fish stores, markets, restaurants, elementary schools,
a high school, and a hospital (Chapter 10).
RS5 – Productivity of the system: fish productivity appears to be decreasing for some
species (Chapter 5).
RS6 – Equilibrium properties: unpredictable systems, the fishery.
RS7 – Predictability of system: unpredictable.
RS8 – Storage characteristics: fish markets with ice and freezers; fish storage varies
among communities (Chapter 10).
RS9 – Location: Tropical, high biodiversity, Atlantic Forest coast.
III. Governance System (GS)
GS1 – Government organizations: protected environmental areas that are created by
the government (Chapter 13).
GS2 – Non-government organizations: associations and fishers´ associations (Chapter
12).
GS3 – Network structure: no strong communication channels, fragile.
GS4 – Property-rights systems: incipient property-rights systems (Chapters 12 and 13).
GS5 – Operational rules: informal acceptance among fishers, but no recognition of
local rules by other users (industrial fishers) or by the government (protected areas)
(Conclusions).
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GS6 – Collective choice rules: proposed, but not existing de facto (fishing agreements,
payments for environmental services). Also (Lopes et al. 2013a) (Conclusions).
GS7 – Constitutional rules: formally and from the government (law).
GS8 – Monitoring and sanctioning processes: among fishers and as part of the government.
IV. Resource Units (RU)
RU1 – Resource unit mobility: very mobile.
RU2 – Growth or replacement: variable, low for some target species.
RU3 – Interaction among resource units: very interactive, knowledge on target species.
RU4 – Economic value: very high, as livelihoods depend on resources (Chapter 10).
RU5 – Size: Not estimated, uncertain and highly variable.
RU6 – Distinctive markings: catches have distinctive markings.
RU7 – Spatial and temporal distribution: patches and periods; fish schools, islands
with reef fish (Chapter 1), and growth and reproduction.
V. Users (U)
U1 – Number of users: estimation of artisanal fishermen: 485 (Begossi et al. 2010).
U2 – Socioeconomic attributes: variable among communities.
U3 – History of use: participation in the economic cycles of the region (Begossi et al.
2012a; Begossi 2013).
U4 – Location: Coastal tropical areas in the Southeast Atlantic, Brazil.
U5 – Leadership/entrepreneurship: weak compared to Amazon and other coastal areas.
U6 – Norms/social capital: local knowledge is relatively strong.
U7 – Knowledge of SES/mental models: local ecological knowledge is important (Chapter 4).
U8 – Dependence on resource: very high.
U9 – Technology used: varies (Chapters 2 and 5)
VI. Interactions (I) Outcomes (O)
I1- Harvesting levels of diverse users: management of the fishery at Paraty should consider
the diverse fishing technologies and techniques (Chapters 2, 4 and 5).
I2 – Information sharing among users: still weak compared to other fishing areas.
I3 – Deliberation processes: non-explicit.
I4 – Conflicts among users: high conflicts between artisanal and industrial fishers and
between artisanal fishers and government agencies (Chapters 12 and 13).
I5 – Investment activities: tourism, international meetings (FLIP) (Chapter 11).
I6 – Lobbying activities: no data.
O1 – Social performance: efficiency and equity.
O2 – Ecological performance: catch diversity and resilience through a) economic returns;
b) perceptions of fishermen; c) management rules in fishing; and d) substitutability
of activities (Chapters 5, 10, 12 and 13).
O3 – Externalities to other SESs: externalities from the fishery affect the conservation
of biodiversity; protected areas affect fishers’earnings.
VII. Related Ecosystems (ECO)
ECO1 – Climate patterns: tropical, including a rainy season (summer) and a dry
season (winter).
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ECO2 – Pollution patterns: organic discharges from domestic sewage, small harbors, and shipyards.
ECO3 – Flows into and outof the focal SES: a trade-off analysis for biodiversity conservation and
the economic temptation of the fishers to increase catches and earnings (see Begossi et al.
2012b for details).
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Introdução

A pesca em Paraty no contexto
do co-manejo e a pesca na
América Latina
A. Begossi, F. Berkes, F. de Castro, P. F. M. Lopes,
C. Seixas e R. A. M. Silvano

Introdução
O objetivo principal deste capítulo é incorporar a compreensão da pesca em
Paraty em um contexto mais geral da pesca no Brasil e na América Latina,
relacionando-a às demandas de conservação ambiental, especialmente ao
estabelecimento de áreas de proteção marinhas (APMs), muitas dessas associadas
a conflitos locais (Lopes et al. 2013a,b). Em especial, pretendemos olhar para
Paraty tentando alcançar diferentes escalas, que englobam sua história, mas
mantemos a ênfase na escala ecológica. Temos em mente que, como outros
pescadores artesanais pelo mundo, os pescadores de Paraty podem ser considerados
do tipo “S”: de pequena escala (small-scale), espacialmente estruturados (spatially
structured) e explorando estoques sedentários (sedentary stocks)(Orensanz et al. 2005).
Espacialmente estruturados refere-se à dependência que esses pescadores têm da
região costeira; em Paraty, por exemplo, garoupas (espécies sedentárias) são
capturadas na baía de Praia Grande; na comunidade de Trindade, exposta ao mar
aberto, espécies pelágicas são pescados muito importantes. Este capítulo busca
apresentar os leitores à pesca na América Latina, associada ao contexto de comanejo e ao conteúdo do livro, que versa sobre os resultados obtidos em
comunidades de pescadores de Paraty (RJ).

Pesca e conservação
No Brasil, políticas de conservação e desenvolvimento têm estado muitas vezes
em desacordo. As políticas de conservação tendem a enfatizar restrições ao uso dos
recursos naturais em ecossistemas específicos, enquanto políticas de desenvolvimento
podem favorecer atividades que têm alto impacto ambiental, como o desenvolvimento
de infraestrutura em larga escala (ex.: estradas, portos e barragens) e o sistema de
produção intensiva de produtos para exportação (ex.: gado, pesca industrial e produção
Agradecimento: CNPq 454488/2009-2 (colaboração CEDLA, Amsterdam).
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de soja). Como resultado, conservacionistas veem projetos de desenvolvimento como
sendo um dos principais motivos da degradação ambiental, enquanto desenvolvimentistas afirmam que as políticas de conservação são uma barreira para o
desenvolvimento. Populações rurais, incluindo comunidades de pescadores artesanais,
têm sido seriamente afetadas por ambas as políticas estratégicas, já que estão comprimidas entre o sistema de produção intensivo e as medidas restritivas que limitam
seu acesso aos recursos naturais e ecossistemas. A pesca artesanal de Paraty está em
tal contexto de pressões que vêm de diferentes escalas, comprimindo os pescadores
e seu modo de vida entre as demandas do gerenciamento ambiental e da pesca
industrial (Begossi et al. 2011, 2012b; Lopes et al. 2013a).
Os pescadores têm sido gradualmente excluídos do sistema produtivo de
peixes e privados de acesso legal aos sistemas aquáticos, sendo cada vez mais
tratados como invasores por suas próprias comunidades. A invisibilidade dos
pescadores, tanto para as estratégias políticas de conservação quanto para as de
desenvolvimento, anula seu potencial de participação no planejamento, implementação e monitoramento das estratégias sustentáveis de uso de recursos. Além
de reduzir os custos de transação do manejo, pescadores podem fornecer conhecimento local e apoio ao monitoramento de ecossistemas e recursos (Begossi 2008;
Berkes 2012; Silvano e Begossi 2012).
Como parte do processo de democratização nas últimas décadas, políticas
híbridas combinando conservação, desenvolvimento e justiça social têm sido
desenvolvidas no Brasil. Agências governamentais encarregadas da conservação
têm desenvolvido novas instituições, instrumentos legais e procedimentos. Os
objetivos têm sido promover tomadas de decisão descentralizadas, garantir aumento
da participação das partes interessadas e manter colaborações entre os atores. A
questão primária que têm sido levantada por essa nova tendência é quão efetivas
são as iniciativas em termos de promover meios de vida, desenvolvimento local e
regional e inclusão social (empoderamento e melhoria da subsistência). O quanto
essas iniciativas são ainda parte de modelos de cima pra baixo (top-down) e a sua
legitimidade entre pescadores são fatores desconhecidos.

Co-manejo
Co-manejo pode ser entendido como um dos possíveis arranjos institucionais
que podem resultar em sistemas sustentáveis, como mostram as definições na
Tabela 1. Berkes (2002: 302) fala de alguns desses arranjos institucionais, incluindo
(além do co-manejo) grupos multitarefa, ciência do cidadão e redes mundiais de
movimentos sociais. Há uma variedade de modelos que encorajam pessoas a
desenvolver o uso de recursos de forma mais sustentável. Em vez de olhar para o
único e melhor modelo, o meio de vida pode ser alcançado por intermédio de
múltiplas estratégias que podem ser escolhidas de acordo com as características
dos recursos e seus usuários (Dietz et al. 2002), como mostra a Tabela 1.
O co-manejo é uma estratégia que tem sido empregada no manejo de recursos
na pesca na América Latina, mas outras formas de arranjo institucional podem
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também ser encontradas na região, como cooperativas na América Central (Begossi
et al. 2010) (Quadro 1). Até o co-manejo pode assumir múltiplas formas. Por
exemplo, no Brasil há uma variedade de arranjos de co-manejo, como reservas
estabelecidas pelo governo que permitem o uso sustentável e acordos entre os
usuário se o governo (como “acordos de pesca”) (Lopes et al. 2011).
Tabela 1

Definições selecionadas e conceitos de co-manejo.

Definições, origens e conceitos de
co-manejo

Referência

Aspectos centrais da
definição

Co-manejo é um processo colaborativo e
participativo de regulação das tomadas de
decisão entre representantes de grupos de
usuários, agências do governo, instituições de
pesquisa e outras partes interessadas

Jentoft
(2003:3)

Divisão de poder e
parcerias

Co-manejo envolve pelo menos o direito de
participar da tomada de decisões importantes
sobre como, quando, onde, quanto e por quem
a pesca ocorrerá.

Pinkerton
(2003)

O nível de poder no
acesso aos recursos

Co-manejo surgiu como um acordo de parceria
que depende de capacidades e interesses dos
pescadores locais e comunidade para
complementar a capacidade do governo de
prover legislação, política, aplicação e outras
funções e tipos de assistência a várias partes
interessadas.

Pomeroy
(2003:2470)

O papel do Estado em
acordos institucionais

Em sistemas de co-manejo, o Estado reconhece
a legitimidade e várias formas de suporte a
grupos locais que são familiarizados com a área
e que podem se comunicar eficientemente e
responder rapidamente a novas necessidades de
manejo. No cruzamento entre escalas, o
conflito é a força de vida do co-manejo.

Wilson (2002,
2003:208)

Comunicação é um
processo importante no
co-manejo e conflitos
podem agir como
condutores do processo

Co-manejo é uma reivindicação política para
dividir o poder de gestão e a responsabilidade
com o Estado e para desenvolver parcerias de
compartilhamento entre o governo e usuários
locais.

Armitage et al.
(2007:3),
baseado em
vários autores

Divisão de poder

Co-manejo tem sido abordado de diversos
modos, incluindo uma forma de poder
compartilhado, um desafio para a capacitação,
um mecanismo de implementação de direitos
nativos e uma arena na qual diferentes sistemas
de conhecimento podem ser conduzidos juntos.
Co-manejo é um termo ‘miscelânea’. Comanejo é usado “para descrever uma parceria
coletivamente negociada entre dois ou mais
atores sociais, onde, acordados, vão garantir e
implementar uma boa quantidade de funções
de manejo, benefícios e responsabilidades por
um território particular, área ou conjunto de
recursos naturais”.

Berkes
(2007:19)1,2
, ,

Divisão de poder,
capacitação, parcerias
(em níveis diversos),
definição de direitos,
vinculação de
conhecimento.

Berkes, George
and Preston
(1991)
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A pesca artesanal na América Latina
A pesca artesanal na América Latina (AL) é muito importante se comparada
à pesca em áreas não tropicais. Em muitos países da América Latina, a pesca
artesanal representa aproximadamente metade da captura nacional, e a subsistência
dos pescadores depende dessas capturas para alimentação e comércio (Begossi et
al. 2010). No ambiente marinho, a pesca tem por alvo: (1) atuns (Scombridae) e
outros peixes migratórios; (2) anchovas (Engraulidae) e outros peixes de pequenos
cardumes; (3) linguado nas plataformas continentais; e (4) pesca marinha costeira
(Christy 1997). A pesca artesanal de água doce também é muito importante,
especialmente no Brasil, Colômbia, México, Peru e Venezuela (Valbo-Jorgensenet
al. 2008; Arnason et al. 2009).
O manejo da pesca na AL tem feito parte de programas internacionais da
FAO e do Banco Mundial, cujo objetivo primordial era apoiar cooperativas de
pesca (Pollnac 1981) fornecendo empréstimos e crédito (Quadro 1).
Quadro 1 Cooperativas e áreas de proteção marinha na América Central.

O manejo pesqueiro na América Central tem seguido basicamente dois caminhos:
o manejo de cooperativas que também manejam recursos naturais (além do manejo
econômico e social) e o estabelecimento de APMs. Cooperativas de pesca foram
desenvolvidas principalmente na América Central, especialmente em Belize, Costa
Rica, Honduras e Panamá, apesar de também haver exemplos no México, Equador
e Peru (Pollnac 1977; McGoodwin 1980; Aguerro 1991; Pollnac e Poggie 1991).
Essas cooperativas se desenvolveram nos anos 70 e 80 como parte de uma
tendência geral de programas governamentais nacionais e internacionais, como
aqueles promovidos pelo Banco Mundial (Pollnac e Poggie 1991).
As cooperativas de Belize, em particular, que surgiram nos anos 60, tornaram-se
um modelo de co-manejo da pesca na América Central (Begossi e Brown 2003),
já que essas cooperativas conseguiam preços melhores para seus produtos da
pesca e acesso a empréstimos a juros baixos (Price 1987). Mais recentemente,
Belize incluiu APMs como ferramentas de manejo da pesca. Outras cooperativas
têm experimentado problemas, como no México, onde programas impostos pelo
governo ignoram regras locais ou processos de manejo e falham em fazer cumprir
as regras que previnem a invasão de pontos de pesca costeira por pescadores
industriais (McGoodwin 1980). Na Nicarágua (Laguna de Perlas), cooperativas
foram organizadas durante o regime Sandinista (Christie et al. 2000), mas
ocorreram problemas, como a invasão de pescadores de fora da cooperativa.
Historicamente, cooperativas têm sido responsáveis por melhores rendimentos e
ganhos em sistemas terrestres e, mais recentemente, elas têm colaborado no
controle do esgotamento de recursos. Esses benefícios são exemplificados no caso
de ‘cooperativas ambientais’ em Honduras (Ruben 1997:349). Recentemente,
McCay et al. (2013) revisaram os resultados de dez cooperativas do Oeste do
México mostrando sua capacidade de co-manejo ao seguir alguns “design
principles” (“princípios de delineamento”, ver o trabalho para detalhes).
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A América Latina é um local com várias iniciativas de co-manejo, incluindo
casos nos quais a pesca é gerida em colaboração tanto de usuários (pescadores)
quanto de pesquisadores (Sen 1996). A pesca na AL tem suas próprias peculiaridades se comparada com a mais conhecida pesca em regiões temperadas, como:
a) a escala local de uso de recursos por comunidades de pescadores artesanais; b) a
dispersão geográfica da pesca; c) a existência de regras locais em relação ao uso e
partilha de recursos, como territórios e tabus alimentares; d) a escassez de dados
disponíveis sobre recursos aquáticos; e) o conhecimento ecológico local dos
pescadores, que não é exclusivo da AL, mas que tem se mostrado importante; e f) os
níveis atuais de pobreza e necessidades sociais que fazem com que a pesca artesanal
seja relevante para a segurança alimentar e o meio de vida (Begossi 2010).
Essa pesca é também distinta em virtude do uso de múltiplos apetrechos e barcos,
baixo nível de investimento de capital pelos pescadores, a presença de vários pontos de
desembarque, o uso sazonal de recursos pesqueiros, o fornecimento de proteína e
empregos, a atração de migrantes, o poder limitado dos pescadores e a falta de mecanismos
sociais que protejam a saúde e o emprego dos pescadores (Salas et al. 2007). Esses
fatores são importantes porque, para qualquer processo de manejo ser efetivo, o mesmo
depende de participação local, um processo de construção participativa, e precisa
desenvolver ações efetivas que atendam a questões econômicas e culturais.
Como é comum nas pescarias tropicais, a pesca na AL sofre limitações básicas.
Por exemplo, há a falta generalizada de dados básicos de captura, o que é um obstáculo
para comparações temporais. Frequentemente não há, também, conhecimento sobre
o estado de vulnerabilidade de espécies que são importantes comercialmente (Begossi
2010). Por exemplo, peixes marinhos que ficam em rochas, como garoupas e
vermelhos, são comercialmente importantes em muitos países. Algumas garoupas
(ex.: Epinephelus e Mycteroperca spp.) estão na Lista Vermelha de Animais Ameaçados
da IUCN (Froese e Pauly 2011; IUCN 2012), mas uma dessas espécies (Epinephelus
marginatus) tem sido continuamente capturada por pescadores artesanais de
Copacabana, Rio de Janeiro, incluindo a captura de indivíduos menores que o
tamanho mínimo para reprodução (Begossi e Silvano 2008).1 Isto pode sugerir
uma sobrepesca já em curso ou em um futuro próximo desse e de outros peixes
recifais comerciais (Begossi et al. 2012a). Indicadores indiretos, como os citados
acima, são às vezes a única base para a avaliação do estoque de peixes na AL.

Co-manejo no cone sul da América do Sul
A América do Sul seguiu um padrão diferente da América Central. No Cone
Sul, que inclui o Oceano Pacífico, o Atlântico e quatro países (Paraguai, Chile,
Uruguai e Argentina), alguns sistemas de co-manejo têm sido implementados para
para a pesca, marinha ou de água doce, em pequena escala. Alguns desses arranjos
de co-manejo, especialmente aqueles de moluscos bentônicos na costa do Chile,
têm sido bem-sucedidos e são considerados como um caminho promissor para
evitar a sobrepesca (Castilla e Fernandez 1998; Castilla e Defeo 2001; Castilla e
Defeo 2005; Defeo e Castilla 2005; Castilla et al. 2007; McClanahan et al. 2009).
1. Atualmente, um projeto sobre a garoupa está sendo desenvolvido em Copacabana, com a colaboração
de pescadores e apoio do CNPq.
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No Chile, o co-manejo foi proposto inicialmente pelo governo e gestores da pesca
(de cima para baixo). Esses programas transferiram direitos de propriedade e
responsabilidades a organizações existentes de pescadores locais, portanto,
dividindo o poder com eles (Castilla e Defeo 2001; Defeo e Castilla 2005). Veja
no Quadro 2 alguns exemplos do Oceano Pacífico na América do Sul.
Quadro 2 A pesca no Pacífico.

A pesca de invertebrados (América Latina) bentônicos no Pacífico chileno, especialmente aqueles cujo alvo é o marisco muricídeo gastrópode Concholepas concholepas
(loco), está entre os mais estudados e mais bem-sucedidos exemplos de co-manejo no
sul da AL (Castilla et al. 1998; Defeo e Castilla 2005; Castilla et al. 2007; Gelcichet
al. 2008a; Gelcich et al. 2008b; Gelcich et al. 2009). A pesca de loco atravessou
diversas fases da pesca, principalmente para consumo doméstico até a sobrepesca e
recuperação dos estoques de marisco seguindo um arranjo de co-manejo (Castilla e
Defeo 2001). Esse co-manejo bem-sucedido envolveu a definição dos direitos de
exclusividade de associações locais de pescadores para o manejo e exploração da costa
com fronteiras definidas (designadas como Manejo e Áreas Exploráveis de Recursos
Bentônicos – do original MAERBs), concedendo às associações de pesca (sindicatos)
o direito do uso territorial para a pesca (do original TURFs) nessas áreas (Castilla et
al. 2007). Essas MAERBs tiveram resultados positivos,tanto ecológicos quanto
socioeconômicos, e o número de MAERBs teve um aumento acentuado ao longo da
costa do Chile (Gelcich et al. 2008a, b, 2009). Apesar dessas conquistas, MAERBs
também causaram problemas socioeconômicos e conflitos: alguns pescadores têm sido
excluídos de grandes áreas costeiras e muitas áreas de acesso livre remanescentes têm
sido sobre-exploradas (Castilla et al. 2007). Esses problemas, que devem ser abordados
no futuro próximo, têm sido comumente compensados pelos benefícios das MAERBs.
Futuras melhoras no sistema corrente das MAERBs chilenas podem ser a
implementação de uma rede que conecte MAERBs e APMs e uma estrutura de manejo
baseada no ecossistema (Castilla e Defeo 2001; Castilla et al. 2007).
Com a exceção da extração de mariscos na Patagônia, onde as vieiras são o principal
recurso explorado (Orensanz et al. 2005), há dados limitados sobre a pesca costeira
em pequena escala na Argentina. A pesca Argentina explora largamente a extensa
costa, mas principalmente por meio de uma frota industrial (Cepparo et al. 2007).
Pescadores artesanais estão localizados principalmente em águas continentais,
especialmente ao longo de importantes rios como o Paraná e o Rio da Prata e seus
reservatórios associados (Araya et al. 2009).
Muito provavelmente como resultado da sobrepesca e falência de recursos (Bisbal
1993), a Patagônia representa hoje o único lugar na Argentina onde há uma situação
de co-manejo que se concentra na extração de mariscos em pequena escala (vieiras,
moluscos e mexilhões) (Parma et al. 2003). Com a ajuda dos pescadores e dos
intermediários responsáveis pelo processamento do pescado, medidas de co-manejo
foram estabelecidas em 2001 para limitar a taxa de coleta pelo fechamento da maioria
dos pesqueiros, fazendo rotação das áreas de pesca, avaliando a biomassa antes da
coleta e monitorando o esgotamento durante a temporada de pesca; essas medidas
recuperaram a pesca de vieiras (Orensanz et al. 2005).
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Co-manejo e a pesca em Paraty: como
este livro pode ajudar
O rumo do manejo da pesca na América Latina está representado no Brasil
por iniciativas de demandas locais e movimentos comunitários. Isto inclui a criação
de reservas extrativistas (Begossi e Brown 2003), reservas de desenvolvimento
sustentável (Lima 1999) e acordos de pesca (Castro e McGrath 2003), entre outros.
Embora muitas variáveis possam ser úteis para analisar o manejo ou co-manejo,
fomos inspirados pelo modelo de sistemas socioecológicos (SSE) de Ostrom (2007).
Esse modelo pode ser utilizado para facilitar o entendimentodos dados apresentados
aqui sobre a pesca em Paraty, no contexto de predominância de uma população
rural, que pratica a pesca artesanal, e onde as demandas de conservação da
biodiversidade são altas.

Paraty: um exemplo de pesca na América Latina em um
ambiente de alta biodiversidade
Paraty representa uma situação em que a pesca está comprimida entre áreas
de proteção, resultando em conflitos entre os pescadores e as agências do governo,
e entre a pesca de pequena escala e a industrial.
Trimble e Johnson (2013) comparam a pesca em pequena escala em Piriápolis
(Uruguai) e em Paraty, e o contexto e as mudanças que foram feitas nos dois locais
parecem ter resultados parecidos. É importante entender a pesca em Paraty a
partir de influências de múltiplos fatores gerados em escalas local, regional, nacional
e do continente latino-americano. O principal recurso explorado (peixe) é altamente
móvel se comparado à pesca chilena (Castilla e Defeo 2001), por exemplo, o que
faz do manejo um processo desafiador. Entretanto, baías e ilhas são comuns aos
dois locais, e isto pode contribuir para identificar fronteiras para áreas específicas
de co-manejo.
No Quadro 3 resumimos os sistemas socioecológicos de Paraty que são
relevantes para os capítulos subsequentes deste livro. Os Capítulos 1, 2, 3 e 4
tratam dos recursos, como os recursos aquáticos (primariamente peixes e
tartarugas); os Capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 fazem a ligação entre o modo de
vida e o acesso aos recursos (forrageio, modo de vida, mercados e turismo); já os
Capítulos12 e 13 discutem o sistema de manejo em Paraty. Esses e vários outros
aspectos da pesca em Paraty são cuidadosamente detalhados neste livro, que
esperamos que seja útil para diferentes categorias de leitores. Esperamos,
especialmente, que esta obra possa ser útil para os pescadores e suas famílias, de
forma que possam ter uma vida melhor em Paraty, ligados à biodiversidade que
emerge da floresta e do mar.
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Quadro 3 A pesca em Paraty como um sistema SSE (resumo baseado em Begossi et al. 2012b e
em dados abordados neste livro), inspirado em Ostrom (2007).
I. Definições Sociais, Econômicas e Políticas (S)
S1 – Desenvolvimento econômico: modos de vida dependem de recursos naturais; caiçaras
da costa sudeste de Mata Atlântica; agricultura de pequena escala para pesca e turismo.
Para estes aspectos, ver Capítulos 2 e 5 sobre a pesca, Capítulo 4 sobre tartarugas,
Capítulos 7 e 8 sobre plantas e agricultura e Capítulo 11 sobre turismo. Também em
Hanazaki et al. (2013), os modos de vida de Paraty.
S2 – Tendências demográficas: são principalmente descendentes de índios nativos e
colonizadores portugueses. Populações locais de caiçaras não têm aumentado em virtude
da emigração. Populações costeiras têm aumentado em decorrência da imigração de
cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.
S3 – Estabilidade política: acompanha o contexto político do país. Ver ainda Capítulo 9.
S4 – Decisões do governo: políticas causam conflitos entre os caiçaras e a proteção de
áreas pelo governo, como a proibição do cultivo da mandioca e restrições à pesca em
algumas ilhas (ver Capítulos 12 e 13).
S5 – Incentivos de mercado: crédito para a pesca, atividades relacionadas ao turismo e propostas
de pagamento por serviços ambientais (PSA) – Begossi et al. (2011) e Capítulo 10.
S6 – Organização de mídia: não há informação sobre organização de mídia.
II. Sistema de Recursos (SR)
SR1 – Setor: peixe (Capítulos 1 e 2).
SR2 – Clareza do sistema de fronteiras: a divisão informal de pontos de pesca inclui a
intrusão da pesca industrial (Begossi et al. 2011, Introdução).
SR3 – Tamanho do sistema de recursos: captura de peixes, 30-60 kg, produção anual de
529.586,40 kg (Begossi et al. 2012a) (Introdução).
SR4 – Infraestrutura construída pelos humanos: lojas de peixes, mercados, restaurantes,
escolas fundamentais, uma escola de ensino médio e um hospital (Capítulo 10).
SR5 – Produtividade do sistema: a produtividade de algumas espécies de peixes parece
estar decaindo (Capítulo 5).
SR6 – Propriedades de equilíbrio: sistemas imprevisíveis, a pesca.
SR7 – Previsibilidade do sistema: imprevisível.
SR8 – Características do estoque: mercados de peixe com gelo e freezers; estoque de
peixes varia entre comunidades (Capítulo10).
SR9 – Localização: tropical, alta biodiversidade, costa da Mata Atlântica.
III. Sistema de Governo (SG)
SG1 – Organizações governamentais: áreas de proteção ambiental que são criadas pelo
governo (Capítulo13).
SG2 – Organizações não-governamentais: associações e colônias (colônias de pescadores)
(Capítulos 12).
SG3 – Estrutura de rede: sem canais fortes de comunicação, fragilidade.
SG4 – Sistema de direitos de propriedade: sistema de direitos de propriedade incipiente
(Capítulos 12 e 13).
SG5 – Regras operacionais: aceitação informal entre pescadores, mas sem o reconhecimento
das regras locais por outros usuários (pesca industrial) ou pelo governo (áreas protegidas)
(Conclusões).
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SG6 – Escolha de regras coletivas: proposta, mas não existente de fato (acordos de pesca,
pagamento por serviços ambientais) (Tabela 1). Também em Lopes et al. (2013a) e
Conclusões.
SG7 – Regras constitucionais: formalmente e pelo governo (lei).
SG8 – Processos de monitoramento e autorização: entre pescadores e como parte do governo.
IV. Unidades de Recursos (UR)
UR1 – Unidade de mobilidade do recurso: muito móvel.
UR2 – Crescimento ou substituição: variável, baixo para algumas espécies-alvo.
UR3 – Interação entre unidades de recursos: muito interativa, conhecimento de espécies-alvo.
UR4 – Valor econômico: muito alto, pois o modo de vida depende dos recursos (Capítulo 10).
UR5 – Tamanho: não estimado, incerto e altamente variável.
UR6 – Marcas distintivas: capturas têm marcas distintas.
UR7 – Distribuição espacial e temporal: manchas e períodos; cardumes de peixes, ilhas
com peixes recifais, crescimento e reprodução (Capítulo 1).
V. Usuários (U)
U1 – Número de usuários: estimativa de pescadores artesanais: 485 (Begossi et al. 2010).
U2 – Atributos socioeconômicos: variável entre comunidades.
U3 – História de uso: participação nos ciclos econômicos da região (Begossi et al. 2012a;
Begossi 2013).
U4 – Localização: áreas da costa tropical no Atlântico sudeste, Brasil.
U5 – Liderança/empreendedorismo: fraco se comparado à Amazônia e outras áreas costeiras.
U6 – Normas/capital social: o conhecimento local é relativamente sólido.
U7 – Conhecimento do SSE/modelos mentais: oconhecimento ecológico local é importante
(Capítulo 4).
U8 – Dependência dos recursos: muito alta.
U9 – Tecnologias usadas: diversas (Capítulos 2 e 5)
VI. Interações (I) Resultados (R)
I1– Níveis de coleta de diversos usuários: manejo da pesca em Paraty deve considerar a
diversidade de técnicas e tecnologias de pesca (Capítulos 2, 4e 5).
I2 – Compartilhamento de informações entre usuários: ainda fraco comparado a outras áreas
de pesca.
I3 – Processos deliberativos: não explícitos.
I4 – Conflitos entre usuários: intensos conflitos entre pescadores artesanais e industriais
e entre pescadores artesanais e agências do governo (Capítulos 12e 13).
I5 – Atividades de investimento: turismo, encontros internacionais (FLIP) (Capítulo 11).
I6 – Atividades de lobby: sem dados.
R1 – Performance social: eficiência e igualdade.
R2 – Performance ecológica: diversidade de captura e resiliência por meio de: a) retorno
econômico; b) percepções dos pescadores; c) regras de manejo na pesca; e d) substitutibilidade de atividades (Capítulos 5, 10, 12 e 13).
R3 – Externalidades para outros SSEs: externalidades da pesca afetam a conservação da
biodiversidade; áreas protegidas afetam os ganhos dos pescadores.
VII. Ecossistemas relacionados (ECO)
ECO1 – Padrões climáticos: tropical, incluindo uma estação chuvosa (verão) e uma estação
seca (inverno).
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ECO2 – Padrões de poluição: descargas orgânicas de esgoto doméstico, pequenos portos
e estaleiros.
ECO3 – Fluxos para dentro e para fora do foco SSE: uma análise individual da conservação
da biodiversidadee a tentação econômica dos pescadores de aumentar capturas e ganhos
(ver Begossi et al. 2012b para detalhes).
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Ecologia de peixes recifais na
Baía de Paraty: influência de fatores
ambientais na densidade de
peixes em ilhas
Renato Azevedo Matias Silvano1,2 e Vinicius Nora2,3

The main goal of this study was to evaluate the influence of environmental factors
in the density of reef fishes in 21 islands of the Paraty Bay, in the southeastern
Brazilian coast. We studied two reef fishes, the dusky grouper (Epinephelus
marginatus) and the groupers (mainly Mycteroperca acutirostris, plus few individuals
of M. bonaci), besides a non-commercial fish, the grunt (Haemulon spp.). We made
underwater visual censuses on 33 linear transects of 50 x 4 m (200 m2 of area) in
21 islands (one to three transects per island), on which we sampled 74 individuals
of dusky grouper, 109 individuals of groupers and 601 individuals of grunts. We
measured six environmental variables (island’s size, substrate composition, tide,
lunar phase, depth, water turbidity) and related these variables with the density
of the three studied fish trough simple linear regression analyses. The substrate
composition, the local environmental characteristics and the island’s area (size)
did not influence the densities of the three studied fish species. The proportion of
hard substrate (rocks and corals) was not related to the density of the three studied
fish species, but the proportion of corals was positively and significantly related
with the density of dusky grouper, although this variable had not influenced the
densities of groupers or grunts. The mean densities of dusky grouper and grunts
did not differ between islands and rocky banks (submerged rocks), but we observed
a trend of a higher density of groupers in rocky banks, although such difference
was not statistically significant. These aquatic environments of rocky banks (to
groupers) and islands with higher coral cover (to dusky grouper) should be
considered in future initiatives of management and conservation of reef fisheries.

1. Depto. Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil,
e-mail: renato.silvano@ufrgs.br.
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Brasil, e-mail: viniciusnora_bm@hotmail.com.
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Introdução
A história dos estudos científicos sobre a ecologia de recifes tem origem
recente, iniciando aproximadamente na década de 1950. Desde então, esses estudos,
que se utilizam muito da técnica de mergulho, fascinam à primeira vista os
pesquisadores, principalmente pelos movimentos e as cores fantásticas dos recifes.
Grande parte dessa admiração pelo ecossistema recifal se deve à abundância e
variedade de pequenos peixes que aparecem nadando, em todas as direções, muito
próximos do mergulhador. Nesses ecossistemas há uma diversidade de formas,
habitats e de relações biológicas que se abrem a uma infinidade de possibilidades
de estudos e, considerando os aspectos relacionados à mobilidade, acessibilidade
e processos espaço temporais, os peixes recifais representam um excelente objeto
de estudo para a Ecologia (Sale 1991).
Dentre os sistemas de maior diversidade no ambiente marinho estão os
ambientes recifais (Paulay 1997), e igualmente diversas são suas comunidades de
peixes (Choat e Bellwood 1991), motivo pelo qual esses ecossistemas têm sido
amplamente estudados a partir de diversos aspectos, destacando-se os estudos com
temáticas como: a estrutura da comunidade de peixes recifais (Ferreira et al. 1995,
2004, 2007; Mendonça-Neto et al. 2008; Luiz Jr. et al. 2008) e a relação entre a
comunidade de peixes e a complexidade de habitats em ambientes rochosos e de
recifes de coral (Aburto-Oropeza e Balart 2001; Ferreira et al. 2001), a relação entre
manguezais e as comunidades de peixes recifais (Mumby et al. 2004), as interações
interespecíficas envolvendo peixes recifais, como peixes seguidores e mutualismos
(Sazima et al. 1999; Silvano 2001; Silvano et al. 2012), a influência do habitat na
abundância de espécies de peixes (Sluka et al. 2001) e a composição e padrões
zoogeográficos da fauna de peixes (Floeter e Gasparini 2000; Floeter et al. 2001).
A importância de tais estudos se justifica em virtude da grande fragilidade e
susceptibilidade que os recifes apresentam ante as alterações ambientais, como as
mudanças provocadas pela pesca excessiva ou mudanças climáticas globais (Bellwood
et al. 2004). Os ecossistemas recifais são parte constituinte e elo trófico fundamental
entre os diversos tipos de ecossistemas marinhos, como estuários e manguezais
(Mumby et al. 2004; Ferreira et al. 2007). Segundo Ferreira et al. (2004), algumas
famílias de peixes se caracterizam como indicadores eficientes para estudos de efeitos
da pesca, como as famílias Serranidae (badejos e garoupas), Carangidae (xaréis e
xereletes), Scaridae (budiões e peixes papagaio) e Haemulidae (salemas e sargos).
A análise da influência potencial de fatores ambientais e estrutura do habitat
na abundância de peixes recifais pode auxiliar no estabelecimento de unidades de
conservação e na avaliação de possíveis impactos da pesca (Ferreira et al. 2001;
Sluka et al. 2001). A região da Baía da Ilha Grande, no litoral sudeste do Brasil,
foi estudada por Ferreira et al. (2007), sendo que os dados referentes às
comunidades de peixes recifais indicam um gradiente de maior diversidade nos
pontos mais expostos da baía, sugerindo que tanto a riqueza quanto a abundância
de peixes podem ser influenciadas por características abióticas e bióticas. Em outro
estudo realizado na região de São Sebastião, também no litoral sudeste brasileiro,
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Gibran (2007) observou que peixes recifais da família Serranidae, como a garoupa
(Epinephelus marginatus) e o badejo (Mycteroperca acutirostris), encontram-se
comumente associados ao substrato rochoso e às fendas (tocas) nas rochas.
Os peixes recifais da família Serranidae, que inclui as garoupas (Epinephelus
spp.) e os badejos (Mycteroperca spp.), apresentam maior riqueza de espécies nos
recifes rochosos do Sudeste do Brasil (Floeter et al. 2001). A garoupa, os badejos
e os vermelhos (Lutjanus spp., Lutjanidae) são recursos pesqueiros importantes
para a pesca artesanal marinha no Brasil, incluindo o litoral sudeste e a região da
Baía de Paraty, no Rio de Janeiro (Begossi et al. 2010, 2011, 2012a, 2012b). No
entanto, há evidências de que tais peixes recifais, incluindo a garoupa, podem
estar ameaçados pela sobrepesca no litoral brasileiro, uma vez que a maioria dos
indivíduos capturados na pesca consiste em juvenis (Begossi et al. 2012c).
O objetivo principal do presente estudo foi avaliar a influência de fatores
ambientais (tamanho da ilha, composição do substrato, maré, fase lunar,
profundidade, turbidez da água) na densidade de peixes recifais comerciais (garoupa
e badejos) e não comerciais (corcoroca, Haemulon spp.) em ilhas da Baía de Paraty,
no litoral sudeste do Brasil.

Procedimentos e locais de estudo
Área de estudo
Dentro dos mais de 8.000 km de extensão da costa brasileira podemos
encontrar ambientes recifais diversos. Os recifes de corais predominam na região
Nordeste, enquanto nas regiões Sudeste e Sul têm predominância os costões
rochosos (Floeter et al. 2001). A microrregião da Baía da Ilha Grande, litoral sul
do estado do Rio de Janeiro, é caracterizada por apresentar uma costa irregular,
com abundante presença de costões rochosos, enseadas, baías, ilhas, ilhotas, lajes
e rochedos, caracterizando grande extensão de substrato consolidado à beira-mar
(Bizerril e Costa 2001; Ferreira et al. 2007).
O clima da região é do tipo tropical quente úmido com temperaturas
médias mensais de 18°C e precipitações acima de 1.500 mm anuais, distribuídas
ao longo do ano todo, com maior concentração nos meses de janeiro a março
(Diegues 2002).

Amostragem dos peixes
Estudamos a densidade de três espécies (ou grupos de espécies) de peixes
recifais: a garoupa (Epinephelus marginatus) (Figura 1a), que é comum no litoral
sudeste do Brasil, sendo um peixe bastante valorizado na pesca artesanal (Begossi
e Silvano 2008; Begossi et al. 2012b); os badejos (principalmente Mycteroperca
acutirostris e também em menor quantidade M. bonaci) (Figura 1b), que também
são capturados na pesca artesanal no Sudeste do Brasil (Begossi et al. 2012c); e as
corcorocas (Haemulon aurolineatum e H. steindachneri) (Figura 1c), peixe recifal de
pequeno porte bastante comum no litoral sudeste (Ferreira et al. 2001), mas que
não possui valor comercial na pesca.
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a)

b)

c)

Figura 1

As espécies de peixes recifais estudadas em ilhas da Baía de Paraty, Sudeste do
Brasil: a) garoupa (Epinephelus marginatus), espécie comercial; b) badejo
(Mycteroperca acutirostris), espécie comercial; c) corcoroca (Haemulon
aurolineatum), espécie não explorada na pesca. (Fotos: Renato A. M. Silvano.)
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Estimamos a densidade dos peixes por meio de censos visuais ao longo de
transectos, utilizando-se de mergulho autônomo: um mergulhador esticava uma
trena de 50 m sobre o fundo, enquanto outro mergulhador nadava ao longo da
trena, amostrando o substrato por intermédio da contagem de pontos, ou seja,
registrando o tipo de substrato que tocava a trena a cada 2 m da mesma. Após
realizar a amostragem do substrato, os dois mergulhadores aguardavam 2 minutos
para habituação dos peixes. Transcorrido esse período de tempo, um dos
mergulhadores (sempre o mesmo, R.A.M. Silvano) nadava lentamente ao longo
da trena, registrando todos os indivíduos dos peixes estudados (garoupa, badejos
e corcorocas) nos 50 m de percurso e em uma faixa de 2 m de cada lado da trena
(Figura 2), totalizando 200 m2 de área recifal amostrada em cada transecto.

Figura 2

Amostragem realizada durante os transectos utilizando mergulho autônomo
em ilhas da Baía de Paraty, Sudeste do Brasil: fita métrica estendida no fundo
ou entre as pedras, indicando a distância total percorrida (50 m) e o campo
determinado para registro dos peixes (2 m de cada lado da fita). (Foto: Renato
A. M. Silvano.)

Realizamos 33 transectos em ambientes recifais e rochosos de 21 ilhas, ilhotas
e lajes da Baía de Paraty, totalizando 12 ilhas e nove lajes amostradas (Tabela 1).
Consideramos lajes aqueles ambientes rochosos que apresentam a maior parte de
sua área submersa, durante toda ou a maior parte do tempo (com parte da área
emersa durante a maré baixa), sendo que algumas dessas lajes encontravam-se
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totalmente submersas durante o estudo. Realizamos de um a cinco transectos em
cada ilha, dependendo do tamanho das ilhas: mais transectos foram realizados
nas ilhas maiores. Replicamos três transectos em dois anos consecutivos (2011 e
2012), dois na Ilha do Algodão e um na Ilha Catimbau (seis transectos no total,
quatro na Ilha do Algodão e dois na Ilha do Catimbau). Como esses transectos
foram realizados nos mesmos locais, a fim de se evitarem pseudorréplicas (contar
os mesmos peixes mais de uma vez), calculamos a média dos indivíduos observados
nesses transectos repetidos, que foram então considerados como somente um
transecto (ou seja, uma réplica) para cada local.
Tabela 1

Relação das 21 ilhas e lajes estudadas na Baía de Paraty, Sudeste do Brasil,
com os respectivos códigos apresentados nos gráficos resultantes das análises,
localização e número de transectos (cada transecto = 200 m2) para cada ilha.
Código

Número de
transectos

Ilha Araçatiba

IAC

2

23'05132S/44'35599W

Ilha Araraquara

IAR

2

23'03976S/ 44'33888W

Ilha Comprida

IC

2

23'11525S/ 44'37483W

Ilha

Coordenadas GPS

Ilha Comprida 2

IC2

2

23'10314S/ 44'40557W

Ilha da Rapada

IRA

1

23'09585S/ 44'39930W

Ilha do Algodão

IAL

5

23'12204S/ 44'35773W

Ilha do Catimbau

ICA

2

23'11654S/ 44'37565W

IP

2

23'06643S/44'40558W

Ilha dos Ganchos

IG

1

23'10489S/ 44'38135W

Ilha dos Meros

IM

2

23'11270S/ 44'34686W

Ilha dos Ratos

IRT

2

23'19523S/ 44'60911W

Ilhote dos Meros

ILM

1

23'11692S/ 44'34450W

Laje Sete Cabeças

L7C

1

23'05033S/44'37837W

Ilha do Pico

Laje Branca

LB

1

23'07310S/ 44'40105W

Laje do Algodão

LA

1

23'12120S/ 44'35079W

Laje do Cesto

LC

1

23'04180S/44'35402W

Laje dos Meros (Tarituba)

LME

1

23'04588S/44'36543W

Laje dos Moleques

LMO

1

23'10795S/ 44'38653W

Laje Grande

LGR

1

23'05489S/44'37251W

LR

1

23'02887S/44'32791W

LGA

1

23'10619S/ 44'38039W

Laje Rochedo de São Pedro
Lajinha dos Ganchos
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Análise dos dados
As ilhas foram consideradas como unidades amostrais para as análises, sendo
que os dados de densidades de peixes foram somados e divididos pela área total
amostrada em todos os transectos realizados em cada ilha.
Os dados de composição do substrato foram calculados como porcentagem
do total de substrato amostrado (pontos) em todos os transectos. Os substratos
foram divididos para análise nas seguintes categorias: corais (predominantemente
coral cérebro) (Figura 3a), rocha e alga (rocha coberta com algas de pequeno porte
ou incrustadas) (Figura 3b), rocha, alga foliosa (algas frondosas formando moitas,
geralmente do gênero Sargassum) (Figura 3c), areia, cascalho (areia mais grossa,
misturada com conchas e pequenas pedras) (Figura 3d) e invertebrados
(invertebrados sésseis na rocha, como ouriços-do-mar, anêmonas e outros).

a)

b)

c)

d)

Figura 3

Exemplos de algumas das categorias de substratos observadas durante os
mergulhos em ilhas da Baía de Paraty, Sudeste do Brasil: a) corais
(predominantemente coral cérebro); b) rocha e alga (rocha coberta com algas
de pequeno porte); c) alga foliosa (algas frondosas formando moitas, geralmente
do gênero Sargassum); d) cascalho (areia mais grossa misturada com conchas e
pequenas pedras). Indivíduos de garoupas (E. marginatus) aparecem nos
substratos de rocha e algas (b) e cascalho (d). (Fotos: Renato A. M. Silvano.)
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Após calcularmos a composição de cada tipo de substrato para cada ilha com
base na porcentagem de pontos referentes a cada tipo de substrato, geramos uma
matriz da composição do substrato, a qual foi submetida a uma análise multivariada
de ordenação, a Análise de Componentes Principais (PCA, como é conhecida na
literatura). Essa análise agrupa as unidades amostrais (no caso, as ilhas) com base
na composição conjunta de todos os tipos de substrato, reduzindo toda a variação
relacionada às diferentes composições de substrato a alguns eixos (ou componentes)
principais. Geralmente, os dois primeiros eixos formados explicam boa parte (mais
de 50%) da variação nos dados (no caso, na composição do substrato) e são
utilizados para interpretar os dados em duas dimensões, sendo que, quanto mais
próximas encontram-se as unidades amostrais ao longo desses dois eixos, mais as
mesmas se assemelham com relação às variáveis analisadas, ou seja, quanto mais
próximas as ilhas no gráfico formado pelos dois eixos (Figura 4), mais similar as
mesmas serão quanto à composição do substrato.
a) coral

b) rocha e alga
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Figura 4
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Gráficos de ordenação das ilhas estudadas na Baía de Paraty (Sudeste do Brasil)
ao longo dos dois eixos da PCA (PC1 e PC2), com relação ao substrato, ressaltando
as quatro categorias de substrato que mais influenciaram a ordenação: a) coral;
b) rocha e alga; c) algas foliosas; d) cascalho. O tamanho dos círculos cinza é
proporcional à importância (proporção) de cada substrato em cada ilha e ao
longo dos dois eixos da ordenação. Os códigos das ilhas estão descritos na Tabela
1, e exemplos das categorias de substrato estão na Figura 3a-d.
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Adotamos esse procedimento de análise por dois motivos: primeiro, a análise
de PCA permite uma rápida visualização das similaridades e diferenças entre as
ilhas quanto à composição geral do substrato. Segundo, os valores dos eixos da
PCA podem ser compreendidos como um “índice” da composição geral do
substrato, que pode, por sua vez, ser utilizado em outras análises estatísticas.
Dessa forma, pudemos relacionar os valores dos dois primeiros eixos da PCA com
base na composição do substrato com os dados de densidade de peixes das ilhas,
para verificar se a composição geral do substrato influenciou a densidade de peixes,
para as três espécies analisadas. Além dessas análises com base na composição do
substrato, estudamos separadamente a possível influência da proporção (medida
em %) dos substratos duros (rochas e corais) e de corais na densidade das três
espécies de peixes, considerando que tais substratos duros podem ser especialmente
importantes para peixes da família Serranidae (Sluka et al. 2001; Gibran 2007).
A área das ilhas (em m2) foi estimada por meio do programa de computador
AutoCAD, com base em coordenadas geográficas registradas no momento dos
mergulhos. Algumas das ilhas amostradas são na verdade lajes totalmente ou quase
totalmente submersas durante a maré alta. Não foi possível calcular a área dessas
lajes por intermédio do AutoCAD, sendo que nesses casos padronizamos a medida
de área como sendo de 10 m2. Para as análises estatísticas, os dados da área das
ilhas foram transformados em logaritmo a 10ª potência (Log10 + 1), pois os
dados não apresentavam distribuição normal, necessária para análises estatísticas
paramétricas. Considerando que a área das lajes submersas foi possivelmente
subestimada nas análises, realizamos também uma comparação entre a densidade
dos peixes recifais em dois tipos de habitat: ilhas e lajes (total ou parcialmente
submersas).
Registramos os seguintes dados ambientais sobre as ilhas durante os mergulhos
ou em pesquisa posterior em sítios governamentais na internet: profundidade
(em metros, medida por meio do profundímetro do equipamento de mergulho,
sendo considerada a profundidade média ou predominante durante o transecto);
visibilidade (estimada com base na porção visível da trena, também considerando
as condições predominantes ao longo do transecto); horário do dia em que foi
realizado o transecto; fase da lua (consulta ao calendário) e maré predominante
no momento do mergulho.
Esses dados ambientais locais podem ser compreendidos como uma
caracterização das condições predominantes durante os mergulhos: como não foi
possível padronizar essas condições, a análise desses dados ambientais serve para
verificar se não ocorreu influência do momento da amostragem nos resultados obtidos
(densidade de peixes). Para análise desses dados ambientais, utilizamos a mesma
abordagem descrita acima para os dados de composição do substrato: organizamos
os dados ambientais em uma matriz e analisamos por meio de análise de PCA. A
única diferença consistiu no fato de, para os dados ambientais, utilizarmos presença
e ausência (0 ou 1) de diferentes categorias para cada variável. Optamos por essa
abordagem pelo fato de os dados ambientais apresentarem diferentes medidas e
escalas (por exemplo, metros ou horas) e alguns dados não serem quantificáveis
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(por exemplo, fases da lua). Relacionamos os dois primeiros eixos produzidos na
análise de PCA com os dados de densidade de peixes, da mesma forma que foi feito
para os dados de composição do substrato.
Utilizamos análises de regressão linear simples para relacionar a densidade
de peixes das três espécies (variável dependente, uma análise para cada espécie)
com as seguintes variáveis independentes ou explanatórias (uma análise para cada
variável): área da ilha, composição do substrato (eixos PCA1 e PCA2) e
caracterização ambiental (eixos PCA1 e PCA2). Optamos pela análise de regressão
porque pretendemos verificar se há influência direta ou relação causal das variáveis
independentes (área, substrato e características ambientais) nas variáveis
dependentes (densidade dos peixes). Comparamos as densidades de peixes entre
os dois tipos de habitat (ilhas e lajes) por meio de teste t. Efetuamos as análises
estatísticas utilizando o programa Systat.

Resultados
No decorrer de 33 transectos em 21 ilhas da Baía de Paraty (Tabela 1),
correspondendo a uma área total amostrada de 6.600 m2, observamos um total de
74 indivíduos de garoupa, 109 indivíduos de badejos e 601 indivíduos de corcorocas.
As densidades médias dessas três espécies de peixes recifais foram de 109,5 (±114,7
desvio-padrão) indivíduos/ha para a garoupa, de 199,6 (±143,2) indivíduos/ha para
o badejo e de 932,9 (±699,8) indivíduos/ha para as corcorocas (dados calculados a
partir da densidade observada por m2, considerando 1 ha =10.000 m2).
Os dois primeiros eixos resultantes da análise de PCA da composição do
substrato explicaram, juntos, 70,3% da variação nos dados. Pode-se notar uma
diferenciação do substrato das ilhas (Figura 4): o eixo PC1 (horizontal) separa, de um
lado, as ilhas com maior proporção de substrato duro, como corais (Figura 4a) ou
rocha e alga (Figura 4b), e, no outro extremo, as ilhas com predominância de algas
frondosas (Figura 4c). O eixo PC2 (vertical) separa, de um lado, as ilhas com substrato
de cascalho (Figura 4d) e, de outro, as ilhas com substrato rochoso (Figura 4b).
Os dois primeiros eixos resultantes da análise de PCA da caracterização
ambiental local explicaram, juntos, 43,1% da variação nos dados. A diferenciação
entre as ilhas (Figura 5) não é tão pronunciada ou tão clara quanto observado
com relação à composição do substrato.
A composição do substrato e as características ambientais locais das ilhas de
forma geral não influenciaram a densidade de peixes das três espécies estudadas,
pois as regressões não foram significativas (Tabela 2). A área da ilha não influenciou
a densidade de garoupas (Figura 6a), corcorocas (Figura 6b), nem a densidade de
badejos (Figura 6c) (Tabela 2). A proporção de substrato duro (rochas e corais) das
ilhas não esteve relacionada à densidade das três espécies de peixes estudadas, porém,
a proporção de corais esteve positiva e significativamente relacionada à densidade
de garoupas (Figura 7), embora essa variável não tenha influenciado a densidade de
badejos ou corcorocas (Tabela 2). A equação de regressão consiste em: densidade de
garoupas = 48,3 (±29,8, erro-padrão) + 3,9 (±1,4) x proporção de coral.
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Figura 5

Gráfico de ordenação das ilhas estudadas na Baía de Paraty (Sudeste do Brasil)
ao longo dos dois eixos da PCA (PC1 e PC2) com relação às características
ambientais. Os códigos das ilhas estão descritos na Tabela 1.

Tabela 2

Resultados das análises de regressão (valores de r2 e p) entre as variáveis
independentes (tamanho da ilha, substrato e características ambientais) e
variáveis dependentes (densidade das três espécies de peixes) nas 21 ilhas e
lajes estudadas na Baía de Paraty, Sudeste do Brasil. Todas as regressões com
graus de liberdade = 19, resultados significativos estão em negrito e as equações
significativas são apresentadas no texto.

Variáveis dependentes: densidade de peixes
indivíduos/km2)
Variáveis independentes
Tamanho da ilha (Log10 da
área em m2)
Eixo PC1 da composição do
substrato (Figura 4)
Eixo PC2 da composição do
substrato (Figura 4)

Garoupas
2

Corcorocas

Badejos

r = 0,11

r = 0,04

r2 = 0,08

p = 0,13

p = 0,38

p =0,208

2

2

2

r = 0,14

r = 0,006

r2 = 0,01

p = 0,09

p = 0,73

p = 0,64

2

r = 0,05

r = 0,1

r2 = 0,07

p = 0,33

p = 0,17

p = 0,24

2

2

Eixo PC1 das características
ambientais (Figura 5)

r = 0,13

r = 0,02

r2 = 0,02

p = 0,1

p = 0,57

p = 0,54

Eixo PC2 das características
ambientais (Figura 5)

r2 = 0,06

r2 = 0,11

r2 = 0,01

p = 0,27

p = 0,13

p = 0,62

2

2

2

Proporção de substrato duro
(% de rochas + corais)

r = 0,11

r = 0,003

r2 = 0,02

p = 0,14

p = 0,82

p = 0,56

Proporção de corais

r2 = 0,31

r2 = 0,01

r2 = 0,03

p < 0,01

p = 0,62

p = 0,44
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a)

b)

c)

Figura 6

Relação entre o tamanho da ilha (Log10 da área em ha) e a densidade de peixes
(número de indivíduos por ha) para as 21 ilhas estudadas na Baía de Paraty
(Sudeste do Brasil): a) garoupa (E. marginatus); b) corcoroca (Haemulon spp.); c)
badejo (Mycteroperca spp.). Os códigos das ilhas estão descritos na Tabela 1.

A densidade média das garoupas não diferiu entre ilhas (n = 12, 108,3 ±
124 indivíduos/ha) e lajes (n = 9, 111,1 ± 108,3 indivíduos/ha, t = –0,05, gl =
19, p = 0,96), sendo que também não observamos diferença na densidade média
de corcorocas entre ilhas (n = 12, 966 ± 624,5 indivíduos/ha) e lajes (n = 9,
888,9 ± 827,2 indivíduos/ha, t = 0,24, gl = 19, p = 0,81). Apesar de não ter sido
estatisticamente diferente (t = -1,99, gl = 19, p = 0,06), observamos uma tendência
de maior densidade média de badejos nas lajes (Figura 8).
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Figura 7

Relação entre a proporção de corais no substrato das ilhas e a densidade de
garoupas (E. marginatus) (número de indivíduos por ha) para as 21 ilhas
estudadas na Baía de Paraty (Sudeste do Brasil). Os códigos das ilhas estão
descritos na Tabela 1.

Figura 8

Densidade média de badejos (número de indivíduos por ha) observada em
ilhas (n = 12) e lajes (n = 9) na Baía de Paraty (Sudeste do Brasil).
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Discussão
As corcorocas apresentaram a maior densidade entre as três espécies de peixes
recifais estudadas na Baía de Paraty. Peixes da família Haemulidae são comuns e
abundantes em recifes e ambientes rochosos do litoral sudeste do Brasil, conforme
observado em estudos anteriores para Haemulon aurolineatum (Ferreira et al. 2001)
e para H. steindachneri (Mendonça-Neto et al. 2008). Essas espécies de peixes
recifais de pequeno porte não são comumente exploradas na pesca artesanal e
apresentam baixo valor comercial (Silvano e Begossi 2012), o que pode explicar
sua maior abundância, se comparadas às garoupas e badejos, que são exploradas
pelos pescadores (Begossi et al. 2012b, 2012c).
A densidade média de badejos registrada nas ilhas estudadas (199,6
indivíduos/ha) foi maior (quase o dobro) do que a densidade de garoupas (109,5
indivíduos/ha), sendo que tal padrão foi observado também nos estudos anteriores
realizados em outros ambientes recifais no Sudeste do Brasil, também no Rio de
Janeiro. Na região de Arraial do Cabo, Ferreira et al. (2001) observaram densidades
médias de, respectivamente, 37,7 e 114,2 indivíduos/ha para a garoupa (E.
marginatus) e o badejo (M. acutirostris), enquanto, na região de Itaipu, MendonçaNeto et al. (2008) registraram densidades médias de, respectivamente, 64,8 e 81
indivíduos/ha para a garoupa e o badejo. Em outras regiões, a densidade média de
garoupas registrada em recifes da Flórida (costa do Atlântico, EUA) foi de 24,3
indivíduos/ha para E. morio e de 9,5 indivíduos/ha para M. bonaci (Sluka et al.
2001), enquanto em recifes da Califórnia (costa do Pacífico, EUA) Aburto-Oropeza
e Balart (2001) observaram densidades de 96,4 indivíduos/ha para E. labriformis,
de 44,6 indivíduos/ha para E. panamensis e de 18,6 indivíduos/ha para M. rosacea.
De forma geral, as densidades médias de garoupa e badejos registradas em
ilhas da Baía de Paraty no presente estudo são maiores do que as densidades
registradas em outros estudos realizados em ambientes rochosos e recifais
subtropicais. Isso indica que as populações dessas duas espécies de peixes recifais
possivelmente ainda não se encontram tão severamente ameaçadas pela pesca na
região de estudo, sendo que pode existir oportunidade de recuperar e aumentar a
abundância desses peixes por meio de medidas de manejo adequadas, como áreas
protegidas cuidadosamente escolhidas e redução na captura de juvenis. No entanto,
tais medidas de manejo devem ser estabelecidas em conjunto com as comunidades
de pescadores da região, a fim de evitar conflitos e aumentar a eficácia dessas
medidas (Begossi et al. 2012a).
Apesar de estudos anteriores observarem que a estrutura do habitat pode
influenciar a composição das comunidades de peixes recifais (Aburto-Oropeza e
Balart 2001; Ferreira et. al. 2001), de forma geral as variáveis ambientais analisadas
não influenciaram a densidade das espécies de peixes recifais estudadas. Essa
ausência de relação entre variáveis ambientais e abundância e densidade de peixes
pode decorrer de dois fatores, não mutuamente exclusivos. Primeiro, pode ser que
essas espécies de peixes sejam influenciadas por variáveis ambientais em uma
escala mais refinada (micro-habitats), não analisada neste estudo. Uma pesquisa
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realizada em recifes da Flórida (EUA) verificou que a densidade de três espécies
de peixes recifais da família Serranidae é influenciada por variáveis ambientais em
uma escala espacial mais ampla, como diferenças geomorfológicas entre ambientes
recifais, mas não em uma escala espacial menor, como por diferenças de habitat
em um mesmo ambiente, sendo que uma das espécies estudadas apresentou
preferências por determinados micro-habitats (Sluka et al. 2001). No Sudeste do
Brasil, a abundância de garoupas pode estar relacionada à disponibilidade de microhabitats específicos, como fendas nas pedras (Gibran 2007), em vez da composição
geral do substrato. Em um estudo etnoictiológico realizado em uma ilha no Sudeste
do Brasil, os pescadores artesanais entrevistados mencionaram que a garoupa está
associada a locas e buracos na pedra (Silvano e Begossi 2012).
Segundo, em se tratando de espécies de peixes comerciais, é possível que as
densidades de garoupas e badejos na Baía de Paraty sejam mais influenciadas pela
pressão pesqueira diferenciada nas ilhas do que pelas características ambientais
ou pelo tamanho das mesmas. A garoupa, em especial, é uma espécie de tamanho
grande, maior longevidade, mais susceptível à pressão pesqueira e bastante
explorada no litoral sudeste do Brasil e na região de estudo (Begossi et al. 2012b,
2012c). Em ambientes recifais do litoral sudeste na região de Itaipu (RJ),
Mendonça-Neto et. al. (2008) observaram baixa densidade de garoupas (somente
28 indivíduos observados), o que pode resultar de intensa pressão da pesca. Não
avaliamos a influência da pressão pesqueira na densidade de peixes neste estudo,
mas pretendemos analisar esse aspecto em um estudo futuro. As características
ambientais gerais no momento dos mergulhos não influenciaram a densidade de
peixes, o que indica que a variação ambiental entre as ilhas durante os transectos
não interferiu na densidade de peixes registrada.
Apesar de observarmos uma grande densidade de garoupas na Ilha do
Algodão, a maior ilha estudada, essa densidade não esteve significativamente
relacionada ao tamanho das ilhas, possivelmente porque outras ilhas de maior
tamanho apresentaram densidades mais baixas de garoupa e muitas garoupas foram
observadas em lajes, cuja área é menor (Figura 6a). Tal ausência de influência da
área da ilha pode se dever ao fato de utilizarmos medida da área terrestre das
ilhas, que, apesar de relacionada à área submersa, pode não refletir adequadamente
a disponibilidade de habitat aquático para os peixes recifais.
Observamos uma tendência (apesar de não significativa) de a densidade de
badejos ser maior em lajes do que em ilhas (Figura 8). Esse resultado indica que as
lajes consistem em importante habitat para os badejos, inclusive concentrando
indivíduos em agregações (observamos mais de nove indivíduos de badejos juntos
em uma das lajes, incluindo indivíduos grandes, de mais de 40 cm de comprimento)
(Figura 9). Pescadores entrevistados no litoral sudeste do Brasil também mencionam
as lajes (ou parcéis, que se constituem em ambientes rochosos submersos) como
importantes habitats para espécies de peixes de grande porte e comerciais, incluindo
a garoupa (Silvano e Begossi 2012).
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Figura 9

Agregação de badejos em uma das lajes estudadas na região da Baía de Paraty,
litoral sudeste do Brasil. As setas indicam cinco indivíduos de badejo
(Mycteroperca acutirostris) próximos, sendo a maioria desses indivíduos maiores
do que 40 cm de comprimento. (Foto: Renato A. M. Silvano.)

Observamos ainda uma relação positiva entre a proporção de corais e a
densidade de garoupas. Isso pode se dever ao fato de os corais apresentarem maior
complexidade estrutural do habitat, incluindo refúgios e locais de alimentação
para peixes da família Serranidae (Aburto-Oropeza e Balart 2001; Sluka et al.
2001). Outra possibilidade seria a de que uma maior proporção de corais esteja
relacionada a um menor impacto ambiental geral (incluindo talvez a própria pesca)
nas ilhas, o que seria benéfico para as garoupas. Esses ambientes aquáticos de
lajes (para o badejo) e ilhas com maior cobertura de coral (para as garoupas)
devem ser considerados futuramente em iniciativas de conservação e manejo da
pesca de badejos, garoupas e outros peixes recifais.
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Capítulo 2

A pesca em Trindade, com enfoque
especial no cerco (Paraty, RJ)
Alpina Begossi,1,2 Robson Possidônio3, Svetlana V. Salivonchyk4
e Renato Azevedo Matias Silvano2,5

Trindade is a community in the Atlantic Forest coast with about 60 artisanal
fishermen. It is a famous tourist destination. In 1960/70´s it was one of the most
popular hippie sites along with Arembepe (Bahia) and Canoa Quebrada (Ceará)
in Brazil. An influence of that historic period can still be felt in Trindade. Fishing
in Trindade is done mostly with the use of cerco (floating chambers of nets, Japanese
kaku-ami), set gill-nets, and hook and line, among others. Cerco are located in
fishing spots of Córrego Seco, Galeta, Ingaeiro and Saco da Ponta. Data about
fishing trips were collected at landing points three days a week, from December
2009 to October 2011. The total obtained fish production is 8,960.05 kg. It was
obtained in 13 fishing spots; among these, the most used fishing spots are Tapicirica,
Ponta de Leste, Cedrinho and Cabeça do Índio. About 80 fish species were caught
in fishing trips of Trindade. The Scombridae (mackerels), such as bonito (1.486,80
kg or 17% of the total production) and sororoca, 1.073, 75 kg (12%) are the most
relevant ones. Carangidae, such as carapau (bluerunner species) are also important.
They constitute 1.463,00 kg, or 16% of the total production. Trindade is open to
the sea. This community shows a relatively high presence of pelagic fishes compared
to other communities from Paraty, such as Praia Grande and Tarituba (Chapter
5). Fish Identification is provided in the Chapter 5.

Introdução
Trindade é uma comunidade da costa da Mata Atlântica, litoral sul do Rio
de Janeiro, no qual se encontram aproximadamente 60 pescadores artesanais,
conforme estimativa realizada em 2009 a partir de 21 entrevistas (Begossi et al.

1. Capesca, Lepac, Preac, Unicamp, CP & PPG Ecomar/Unisanta, Santos, SP.
2. Fisheries and Food Institute, Ecomar/Unisanta, Santos, SP, e-mail: www.fisheriesandfood.org.
3. Rua João Possidonio s/n, Trindade, Paraty, RJ.
4. Institute for Nature Management, National Academy of Sciences of Belarus, 10 Fr. Skaryna Street,
Minsk, 220114, Minsk, Belarus, e-mail: http://ecology.basnet.by.
5. Depto. Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, e-mail:
renato.silvano@ufrgs.br.
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2010). Trindade é famosa pelo turismo, por representar uma comunidade de
pescadores bastante ativa na luta por seus direitos (no passado e no presente) e,
ainda, por manter viva a sua história – de ter sido uma comunidade alternativa
dos anos sessenta, assim como outras comunidades na costa do Brasil, como
Arembepe, na Bahia, ou Canoa Quebrada, no Ceará.
A história da comunidade de Trindade encontra-se mesclada e inserida na
história de Paraty. Trindade encontra-se a 37 km da cidade de Paraty e sua origem
está associada à época das sesmarias, no final do século XVI, de acordo com Plante
e Breton (2005). Em particular, essa comunidade esteve sempre inserida de forma
ativa na economia da região (Begossi et al. 2012; Begossi 2013).
Estudos anteriores mostram que 76% dos 21 pescadores artesanais
entrevistados nasceram na comunidade (em Trindade), sendo 33% com primário
ou fundamental completo, 14% com segundo grau completo e 10% formado em
curso técnico ou faculdade. Há apenas 9% de analfabetos funcionais, ou seja,
pouco se comparada a comunidades da região de Paraty, como na adjacente Praia
do Sono, em que 30% são analfabetos funcionais (dentre 22 pescadores). Tratase, então, de uma comunidade com relativo alto grau de instrução em comparação
com as outras comunidades ou núcleos de pescadores de Paraty (Lopes 2010a).
Neste livro, no Capítulo 11, são encontradas outras informações sobre Trindade.
Outra fonte de consulta é o trabalho de Hanazaki et al. (2013).
Além de ser um ponto turístico importante, Trindade também conta com
relevante pesca artesanal na região de Paraty. A pesca artesanal em Trindade inclui
principalmente o cerco flutuante, além de rede, linha e anzol, e ainda zangarelho
para a captura de lula (Lopes 2010b). O cerco flutuante é parte da história da
pesca costeira do Sudeste do Brasil com a vinda dos japoneses nos anos trinta
(Mussolini 1980; Begossi 2011). Para efeitos comparativos, cabe consultar Plante
e Breton (1994): Espaço, pesca e turismo em Trindade .
Há dois tipos de cercos flutuantes: o fixo e o de malha de laça: o primeiro com
malha de 3,5 cm entre nós e o segundo (malha de laça) com 10 cm entre nós.
Desse modo, esses cercos obtêm resultados diferentes quanto ao pescado em virtude
do tamanho das malhas. O cerco fixo obtém mais peixe vivo e o outro, mais
emalhado. Idrobo e Davidson-Hunt (2012) apresentam detalhes sobre o cerco
flutuante utilizado na região de Paraty, incluindo desenhos e explicações sobre seu
funcionamento, usando como exemplo outra comunidade, a de Ponta Negra,
próxima a Trindade. A importância do parentesco no trabalho relativo aos cercos
em Ponta Negra também é comentada por esses mesmos autores. Na realidade,
assim como em outras atividades de pesca e de pequena agricultura, o parentesco
é o cerne das atividades caiçaras (Begossi 2013).
O objetivo deste capítulo é mostrar os principais resultados obtidos sobre a
pesca artesanal em Trindade, no sentido de proporcionar subsídios à organização
local dos pescadores, a zoneamentos ecológicos locais, à organização para conservar
a biodiversidade, de forma que a pesca artesanal possa ser considerada e incluída
pelas agências governamentais, bem como para orientar futuros estudos de outros
pesquisadores.
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Métodos: procedimentos
Foram obtidas informações sobre pescado capturado (peso e espécie de
pescado), pesqueiros visitados e tecnologia pesqueira utilizada junto aos pescadores
em dois pontos de desembarque pesqueiro, dentre outros, por um dos autores
(RP) em Trindade: a Praia do Meio e o Rancho. A coleta de dados ocorreu durante
três dias por mês, por 23 meses consecutivos, de dezembro de 2009 a outubro de
2011. Para mais detalhes sobre essa metodologia, consultar Begossi (2011).

Resultados
As informações obtidas nos desembarques pesqueiros incluíram um total de
8.960,05 kg de pescado, considerando os dois pontos de desembarque pesqueiro:
a Praia do Meio e o Rancho (273 viagens de pesca amostradas no total). Os meses
da primavera-verão foram mais produtivos: março, outubro, novembro e dezembro
de 2010 e fevereiro de 2011. Entretanto, a variabilidade nos resultados mostra a
imprevisibilidade relativa da pesca (Tabela 1). O mês de janeiro, tanto em 2010
quanto em 2011, apresentou baixo retorno pesqueiro. Talvez a intensa atividade
turística na região no verão e em meses de férias escolares, como janeiro, tenha
influenciado a diminuição da atividade pesqueira.

Tecnologia de pesca usada em Trindade
Há cinco cercos flutuantes em Trindade e os desembarques amostrados
incluíram dados sobre quatro cercos, localizados em Saco da Ponta, Ingaeiro, Galeta
e Córrego Seco (Begossi 2011). Em 2009-2011, as principais tecnologias de pesca
utilizadas em Trindade, nas coletas de dados nos pontos de desembarque, foram o
cerco (59%), seguidas de redes (menjoada e rede, 26%) (Figura 1). A menjoada é
uma rede de espera de superfície, também denominada “boiada” ou “boeira”. A
produção de cada tecnologia, em kg, mostra que a maioria do pescado é oriunda
dos cercos (87%), seguida das redes (Figura 2).

Pontos de pesca
Os pontos de cerco são Córrego Seco, Galeta, Ingaeiro e Saco da Ponta.
Pesqueiros importantes são Tapicirica, Ponta de Leste, Cedrinho e Cabeça do
Índio, considerando-se o número de viagens de pesca realizadas (Figura 3). A
produção em kg de pescado por pesqueiro destaca a produção dos cercos, que foi
maior nesses pontos de desembarque (Figura 4). Os pesqueiros mais citados pelos
pescadores artesanais em entrevistas realizadas em 2009 foram Galeta, seguindose, em ordem de citação, por Cabeça do Índio e Ingaeiro, dentre outros (Begossi
2010b: 186).
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Tabela 1

Data e resultados em kg das amostras de desembarque pesqueiro em Trindade
(Praia do Meio e Rancho, n = 273 desembarques), litoral sudeste do Brasil.
Os meses com maior retorno pesqueiro (acima de 600 kg) estão marcados em
negrito. Coleta de 1/12/09 a 12/10/2011.

Ano

Mês

Peso total, kg

2009

Dez

204,55

2010

Jan

71,00

2010

Fev

360,85

2010

Mar

731,80

2010

Abr

195,80

2010

Mai

310,10

2010

Jun

142,80

2010

Jul

336,50

2010

Ago

190,50

2010

Set

81,95

2010

Out

1552,55

2010

Nov

711,90

2010

Dez

1644,50

2011

Jan

117,50

2011

Fev

665,40

2011

Mar

213,80

2011

Abr

129,50

2011

Mai

309,90

2011

Jun

248,20

2011

Jul

90,20

2011

Ago

99,05

2011

Set

29,80

2011
Total

Out

521,90
8960,05
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Figura 1

Frequência de uso de tecnologias de pesca em Trindade (273 desembarques,
2009-2011, Praia do Meio e Rancho). Cerco fixo = cerco flutuante.

Figura 2

Captura de pescado por tecnologias de pesca usadas em Trindade (8.960,05
kg, 2009-2011, Praia do Meio e Rancho). Cerco fixo = cerco flutuante; cerco
de malha laça.
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Figura 3

Pesqueiros utilizados em Trindade nos desembarques pesqueiros amostrados
na Praia do Meio e Rancho (n = 273 desembarques, 2009-2011). Córrego
Seco, Galeta, Ingaeiro e Saco da Ponta são os pontos dos cercos.

Figura 4

Produção em kg de pescado capturado por pesqueiro (desembarques 20092011, Trindade, n = 8.960,05 kg).
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Pescado
Cerca de 80 espécies (identificação do pescado está no Capítulo 5) foram
observadas nos desembarques pesqueiros em Trindade. Scombrídeos são os mais
relevantes, em particular, bonito, 1.486,80kg (17% do total) e sororoca, 1.073, 75
(12%) (Tabela 2).
Tabela 2

Pescado capturado em 273 desembarques amostrados em Trindade (Praia do
Meio e Rancho), 2009-2011, considerando as espécies das quais foi capturado
ao menos 10 kg de pescado.
Pescado
Bonito
Carapau
Sororoca
Espada
Savelha
Piragica
Cavala
Tainha
Capucho
Panaguaiu
Lula
Palombeta
Galo
Arraia
Bicuda
Olhudo
Sambalo
Corvina
Sardinha
Anchova (Enchova)
Pampo
Cambara
Xaréu
Cação
Salamiguara
Baiacu
Marimbá
Sororoca
Xerelete
Ubeba
Garoupa
Gudião
Vermelho
Sargo
Pescada
Panaguaiu
Outros
Total

Peso, kg
1486,80
1463,00
1073,75
867,80
799,00
884,10
289,10
246,20
187,00
171,00
152,50
147,70
136,00
120,50
118,50
107,50
85,15
68,70
62,00
51,70
42,60
32,00
28,00
24,00
24,00
18,70
18,00
18,00
17,00
15,90
15,25
15,00
13,20
13,00
12,90
10,00
124,50
8960,05

% peso total
16,59
16,33
11,98
9,69
8,92
9,87
3,23
2,75
2,09
1,91
1,70
1,65
1,52
1,34
1,32
1,20
0,95
0,77
0,69
0,58
0,48
0,36
0,31
0,27
0,27
0,21
0,20
0,20
0,19
0,18
0,17
0,17
0,15
0,15
0,14
0,11
1,39
100,00
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Scombrídeos também foram os mais citados em entrevistas realizadas com
pescadores artesanais de Trindade, seja no calendário de ocorrência do principal
pescado (Lopes 2010b: 107), seja com relação ao pescado mais consumido (cavala)
(Begossi 2010b: 78) ou vendido (sororoca) (Begossi 2010b: 83). Carangídeos
também são importantes, como o carapau: 1.463,00 kg (16%).
Trindade mostra a importância de peixes pelágicos em sua pesca artesanal.
Sua localização em áreas marinhas mais abertas (comparada à baía de Paraty, por
exemplo) permite a pesca na passagem dos cardumes.
A pesca em Trindade difere daquela realizada em outras comunidades de
Paraty, que exploram peixes estuarinos, demersais e o camarão (Lopes et al. 2013).
Dessa forma, as estratégias de manejo pesqueiro deverão ser ajustadas às
peculiaridades de Trindade: uso de cerco fixo, predominância de alguns pesqueiros
mais importantes nos desembarques e captura de peixes pelágicos.
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Capítulo 3

Diversidade genética de uma espécie
em perigo de extinção: a garoupa
Epinephelus marginatus
Regina Helena Geribello Priolli,1,2 Natália Spagnol Stabellini2 e
Miklos Maximiliano Bajay2

Epinephelus marginatus, named also as dusky grouper is nowadays an endangered
species according International Union for the Conservation of Nature/IUCN.
The species is long-lived, but slow-growing with a late onset of maturity, forms
small spawning aggregations and displays strong site fidelity, which enhance its
vulnerability throughout its distribution. The dusky grouper is one of the target
species of Brazilian artisanal fisheries due to high demand in the fish markets of
coastal cities in the South and Southeast. In this study we analyzed the genetic
structure of the dusky grouper within the Paraty bay using eight highly polymorphic
microsatellite markers. A total of 122 and 30 individuals were sampled in Paraty
and Rio de Janeiro, respectively. The global FST was not significant (FST = 0.008, P
> 0.001) suggesting panmixia and lack of genetic population differentiation in E.
marginatus. The fixation index (FIS) was highly significant (FIS = 0.259, P < 0.001)
and it was observed population bottleneck according infinite allele models, which
suggest inbreeding and low genetic diversity. Bayesian analysis revealed only one
genetic cluster in the two localities studied and effective population size (Ne) in
this only cluster was 663 individuals. The results suggest that Paraty artisanal
fisheries of E. marginatus are carried on a single stock, widely distributed and
genetically homogeneous and to identify the period and protect their sites of
reproduction is an important action to conservation of the specie.

Introdução
Epinephelus marginatus (Lowe 1834) (Serranidae, Epinephelinae), conhecida
como garoupa verdadeira, é hoje considerada uma espécie em perigo (endangered
species), de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza
(International Union for the Conservation of Nature) (IUCN 2012). Sua
distribuição nos oceanos compreende o lado leste do Atlântico, onde é encontrada

1. ECOMAR, UNISANTA, Santos, SP, 11045-040, Brasil.
2. Departamento de Genética, ESALQ/USP, Piracicaba, SP, 13418-900, Brasil.
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em todo o Mar Mediterrâneo, a partir da Baía de Biscaia, no sudeste do continente
africano, bem como o lado oeste do Atlântico, onde se distribui desde o sudeste
brasileiro até o norte argentino. No Oceano Índico, sua ocorrência se dá a partir
do sudeste africano até as regiões sul de Moçambique e sudeste de Madagascar
(Heemstra e Golani 1993).
Além da importância ecológica, a espécie tem papel econômico na pesca
artesanal (Silvano e Begossi 2012), sendo também utilizada na pesca esportiva e
no turismo subaquático (Begossi et al. 2011). No Mar Mediterrâneo, o interesse
e valor comercial da garoupa têm acarretado sua diminuição progressiva nas últimas
décadas, trazendo preocupações sobre sua sobrevivência e conservação (Maggio
et al. 2006). No Brasil, a garoupa sempre foi muito valorizada em virtude da
elevada demanda nos mercados de peixes das cidades litorâneas do Sul e Sudeste.
De acordo com Sanches et al. (2006), a venda de peixes frescos para turistas na
praia e em restaurantes no litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro faz
parte da tradição caiçara, e a garoupa é um dos pescados preferidos pelos
consumidores, alcançando valores superiores a R$ 25,00 (aproximadamente US$
10) por quilograma na alta temporada.
E. marginatus é uma espécie monândrica de biologia reprodutiva complexa
que apresenta hermafroditismo protogínico, em que cada indivíduo funciona como
fêmea durante certo número de anos, seguindo-se uma fase terminal e definitiva
de macho após um processo de transformação total do território gonadal (Renones
et al. 2007). A maturação das fêmeas ocorre aproximadamente aos cinco anos, e a
inversão de sexo entre os 9 e 16 anos. Há relatos de que os adultos formam
agregações reprodutivas e apresentam fidelidade aos sítios de reprodução (Zabala
et al. 1997, Hereu et al. 2006). Dados da análise histológica de formas juvenis
provenientes do litoral de Santa Catarina indicaram período reprodutivo com
maturação das gônadas ao longo dos meses de primavera e consequente desova
no verão (Andrade et al. 2003).
As larvas pelágicas são indicadas como principais responsáveis pela dispersão
e fluxo gênico dentro da espécie (Sadovy et al. 1994, Schunter et al. 2011). Em
condições naturais, os indivíduos levam aproximadamente três anos para atingir
400 gramas, podendo ultrapassar os 50 anos e 60 kg (Heemstra e Golani 1993).
O longo ciclo de vida e o crescimento lento, aliados ao fato de que possui período
de desova definido (Andrade et al. 2003, Begossi et al. 2012), colocam a garoupa
como espécie muito vulnerável à pesca no Brasil, incluindo a pesca artesanal.
A detecção e a caracterização dos padrões genético-populacionais são de
fundamental importância para o planejamento adequado de programas de
conservação, manejo e exploração de espécies. Populações naturais normalmente
têm níveis altos de diversidade genética, sendo esta continuamente introduzida
pela mutação e migração de indivíduos de outras populações, mas perdida por
deriva genética, endocruzamento e seleção natural (Nei et al. 1975).
Técnicas moleculares, como os marcadores microssatélites, medem a
diversidade genética em locos individuais e são descritas em termos de frequências
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e número de alelos com seus diferentes níveis de heterozigosidade. Essas técnicas
permitem estimativas sobre a estrutura genética e a variabilidade dentro e entre
populações objetos de estudo e são amplamente utilizadas como estratégias de
genética para conservação (Solé-Cava e Cunha 2012).
Microssatélites, ou sequências simples repetidas (SSR), são sequências de
um a seis pares de base de comprimento repetidos sequencialmente. Eles são
abundantes e dispersos por todo o genoma dos organismos eucarióticos e
apresentam nível elevado de diversidade alélica (Tautz 1989, Weber e May 1989).
Em consequência de erros que podem ocorrer durante a replicação do DNA,
diferentes indivíduos de uma mesma espécie podem apresentar um número variado
de repetições dentro de um mesmo microssatélite, que constituem diferentes alelos
e seus locos homozigotos e heterozigotos.
Locos microssatélites têm revelado diferenças entre populações de E.
marginatus provenientes do leste do Oceano Atlântico em relação às do Mar
Mediterrâneo, assim como dentro de populações da espécie no Mar Mediterrâneo
(De Innocentiis et al. 2001, Schunter et al. 2011). No Brasil, estudos que estimem
a diversidade genética e a estrutura de populações da garoupa ainda não são
conhecidos.
Neste trabalho foi analisada a diversidade genética de locos microssatélites
em E. marginatus na região de Paraty (RJ), a fim de verificar se essa espécie constitui
uma única população, de larga distribuição e geneticamente homogênea, ou se a
pesca é realizada sobre várias populações, geneticamente diferenciáveis. Além das
informações sobre o tamanho efetivo da população, o nível de endocruzamento, a
existência ou não da migração, acredita-se que possam ser propostas medidas de
apoio à conservação e manejo de pesca dessa vulnerável espécie na região.

Metodologia
Obtenção das amostras e extração de DNA
Amostras preservadas em álcool etílico foram obtidas em peixarias em Paraty,
no momento da limpeza dos peixes para a venda ou por meio de peixes comprados
em peixarias de Paraty (projeto convênio UNICAMP/IDRC nº 104519-004 e
projeto Fapesp nº 09/11154-3). Essas amostras foram conduzidas ao laboratório
de Diversidade Genética e Melhoramento da USP/ESALQ em Piracicaba (SP).
No total, 122 indivíduos de E. marginatus foram amostrados em dois pontos de
desembarque pesqueiro do município de Paraty (RJ): Praia Grande e Tarituba.
Para fins de comparação, 30 amostras foram adquiridas pelo mesmo procedimento
no município do Rio de Janeiro (RJ), em peixarias do desembarque pesqueiro de
Copacabana. A localização e os pontos de pesca de onde as garoupas foram obtidas
em Paraty, de acordo com informações dos pescadores, encontram-se na Figura 1.
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Pontos de pesca da garoupa citados nos desembarques pesqueiros de Paraty
(Praia Grande e Tarituba) e suas localizações relativas ao desembarque pesqueiro
do Rio de Janeiro (Copacabana).

Cerca de 2 cm de tecido proveniente da nadadeira de cada indivíduo foi
inicialmente congelado em nitrogênio líquido e liofilizado sob pressão de 0,040
mbar e temperatura de -50oC durante dois dias. A extração de DNA foi realizada
seguindo o procedimento descrito em Shiozawa et al. (1992), com modificações
propostas por Almeida et al. (2001). A qualidade e a concentração foram avaliadas
por comparação com o DNA-padrão do fago lambda em gel de agarose 1%.

Locos microssatélites
Oito locos microssatélites foram amplificados para cada indivíduo, sendo
seis dos locos isolados a partir de bibliotecas genômicas de Mycteroperca microlepis
(GAG007, GAG008, GAG010, GAG023, GAG045 e GA049) (Chapman et al.
1999) e dois locos a partir de bibliotecas de Epinephelus quernus (CA-3 e CA-6)
(Rivera et al. 2003). Todos os iniciadores F (primers F) tiveram a sequência de
nucleotídeos M13 Forward (-29) (Li-cor, Corporate) adicionados à sua extremidade
5’, segundo metodologia de marcação de M13 (Steffens et al. 1993). A reação de
PCR foi realizada adicionando-se 10 ng do DNA, 0,16 µM do primer F, 0,20 µM
do primer R, 0,13 µM do primer M13 (IRDye 700 ou IRDye 800), 250 µM de
cada desoxirribonucleosídeo trifosfato (dNTP), 0,2 µM de BSA, 1 X solução tampão
de PCR contendo 50 mM de KCl, 10 mM de Tris-HCl, pH 8,9, 2,0 mM de MgCl2
e uma unidade da enzima Taq DNA-polimerase em um volume total de 20 µL. O
termociclador foi programado para iniciar com 5 minutos a 94ºC, seguidos de 10
ciclos com 1 minuto de desnaturação a 94ºC, 1 minuto de pareamento a 53ºC
(decréscimo de 1ºC por ciclo) e 1 minuto de extensão a 72ºC, acrescidos de 30
ciclos com 40 segundos a 94ºC, 40 segundos a 43ºC e 1 minuto a 72ºC, com 10
minutos a 72ºC para extensão final. Os produtos de amplificação (alelos) foram
separados em sequenciador DNA Analyzer 4300S (Li-cor Corporate) em sistema
de eletroforese com géis de poliacrilamida 6,5%. Por meio de programa
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computacional específico (SAGA MX Generation, Li-cor Corporate), os tamanhos
dos alelos foram obtidos utilizando 50-700 bp IRDye700 e IRDye800 (Li-cor
Corporate) como padrão de comparação molecular conhecido.

Análises estatístico-genéticas das populações
Para descrever os níveis de diversidade genética, foram calculados os seguintes
parâmetros por população: NA – número de alelos; AR – riqueza alélica; HO –
heterozigosidade observada; HE – heterozigosidade esperada; FIS – coeficiente de
endocruzamento, calculado como 1-(HO/HE); e PHW – p-valor associado à
probabilidade de adesão do equilíbrio de Hardy-Weinberg para as proporções
genotípicas. O programa FSTAT versão 2.9.3.2 (Goudet 1995) foi utilizado para
estimar o polimorfismo genético de cada loco por população, estimando suas
riquezas alélicas (número de alelos por loco considerando o tamanho mínimo da
população). GENEPOP versão 4.0 (Raymond e Rousset 1995) foi usado para
fazer o teste de Fisher de aderência ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg (PHW), as
heterozigosidades observadas (HO) e esperadas (HE) por população e os coeficientes
de endogamia (FIS), sendo a correção de Bonferroni (Rice 1989) aplicada ao
conjunto de dados em virtude da realização dos múltiplos testes. BOTTLENECK
versão 1.2.02 (Piry et al. 1999) foi usado para detectar possíveis gargalos genéticos
em cada população, baseando-se nas comparações de heterozigosidades esperadas
com simulações feitas em equilíbrio deriva-mutação.
O programa STRUCTURE versão 2.3.3. (Pritchard et al. 2000) foi aplicado
para atribuir indivíduos a um número definido de clusters ou grupos(K), sem
informação a priori de divisão de municípios. Por meio da análise Bayesiana e usando
o modelo de mistura e de frequências alélicas correlacionadas, os grupos foram
testados desde K = 1 até K = 15, utilizando os parâmetros 300.000 de burn-in e
500.000 de MCMC. A partir dos clusters obtidos, o tamanho efetivo populacional
(NE) foi conseguido pelo programa LDNe (Waples e Do 2008) versão 1.31.

Resultados
Variabilidade alélica dos locos microssatélites
Os oito locos SSR desenvolvidos para espécies correlatas foram polimórficos
e informativos para estudos de diversidade em E. marginatus, conforme pode ser
observado no exemplo da Figura 2.
O número de alelos por loco variou de dois (GAG007) a 11 (GAG010), num
total de 47 alelos encontrados (Tabela 1). As amostras de Paraty (Pty) apresentaram
maior número de alelos e também cinco alelos que foram exclusivos dessa região.
A riqueza alélica média foi corrigida para o tamanho da amostra por localidade,
permitindo que fosse comparada a diversidade entre as populações. Considerando
o número de 30 indivíduos, os valores entre populações foram medianos e similares,
sendo 5,467 (Pty) e 5,214 (RJ).
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Figura 2

Polimorfismo do loco GAG010 em 96 indivíduos de E. marginatus representado
em gel de poliacrilamida do 4300S DNA analyzer. Cada canaleta vertical do
gel representa um indivíduo com seus alelos homozigotos e/ou heterozigotos
para o loco em questão. Em ambas as extremidades do gel estão situados os
marcadores de 50-350 bp (Li-cor).

A heterozigosidade média observada variou de 0,444 (Pty) a 0,503 (RJ).
Seis dos locos estudados (CA-3, GAG010, GAG023, GAG038, GAG045 e
GAG049) apresentaram déficit de heterozigotos (HO < HE) nas duas localidades.
Com exceção do loco GAG010 no RJ, os demais locos citados apresentaram desvios
de equilíbrio de Hardy-Weinberg (PWE) após a correção de Bonferroni (P <
0,00625), assim como valores mais elevados de coeficiente de endogamia (FIS).
As amostras de Pty apresentaram menor índice de diversidade alélica média
(HE = 0,605) do que as amostras do RJ (HE = 0,655). O inverso foi observado em
relação ao coeficiente de endocruzamento, que, embora significativo em ambas as
localidades (P < 0,001), apresentou valores de 0,267 e 0,235 em Pty e RJ,
respectivamente. Considerando o número total de indivíduos analisados em cada
população (Pty = 122 e RJ = 30), o menor valor de diversidade e também o
maior de endogamia seriam esperados na segunda localidade, sugerindo que a
população de Pty estaria sofrendo maior pressão de seleção.
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Tabela 1

Variabilidade alélica de oito locos SSR em E. marginatus amostrados em Paraty
(Pty) e Rio de Janeiro (RJ). Número de alelos (NA), riqueza alélica (AR),
heterozigosidade obser vada (H O ), heterozigosidade esperada (H E ),
probabilidade do teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg (PHW) e coeficiente
de endogamia (FIS) são dados para cada loco e população.
Locos

Pop
Pty

RJ

CA-3

CA-6

GAG007 GAG010 GAG023 GAG038 GAG045 GAG049

Média
Locos

NA

3

3

2

11

4

9

8

7

AR

2,999

2,667

2,000

10,260

3,725

8,636

7,385

6,061

5,875
5,467

HO

0,310

0,274

0,595

0,496

0,381

0,540

0,615

0,342

0,444
0,605

HE

0,462

0,268

0,493

0,856

0,495

0,857

0,757

0,652

PHW

0

1

0,034

0

0,001

0

0

0

—

FIS

0,331

-0,024

-0,207

0,422

0,230

0,371

0,189

0,477

—

NA

3

2

2

10

4

8

7

6

5,250

AR

3,000

2,000

2,000

9,790

4,000

8,000

6,927

5,996

5,214

HO

0,367

0,467

0,586

0,733

0,467

0,407

0,552

0,448

0,503

HE

0,494

0,427

0,509

0,851

0,641

0,843

0,740

0,733

0,655

PHW

0,004

0,689

0,474

0,065

0,003

0

0,003

0,002

—

FIS

0,262

-0,094

-0,155

0,141

0,276

0,521

0,258

0,393

—

Valores de PHW destacados indicam desvios significativos do equilíbrio de Hardy-Weinberg após a
correção de Bonferroni (P = 0,05/8 = 0,00625).

A detecção de gargalo populacional (bottleneck) apresentou resultados similares
para os testes do sinal e Wilcoxon, com destaque para o modelo IAM (infinite allele
model), que rejeitou a hipótese de equilíbrio entre mutação e deriva genética e
apontou a presença de gargalo populacional recente (Tabela 2).
Tabela 2

Valores de probabilidade obtidos pelo bottleneck.
Teste do sinal

Pop

IAM

TPM

Pty

0,083

0,322

RJ

0,014

0,014

Teste de Wilcoxon
SMM

IAM

TPM

SMM

0,362

0,015

0,054

0,687

0,631

0,008

0,008

0,375

Valores destacados significativos (P < 0,05) pelo procedimento de bootstrap com 1.000
replicações.

Estrutura e tamanho efetivo das populações
O valor de FST observado para as duas populações foi pequeno e não
significativo (FST = 0,008, P > 0,001), sugerindo panmixia e ausência de subdivisão
das populações estudadas. O coeficiente de endogamia global teve valor mais alto
e significativo (FIS = 0,259, P < 0,001), revelando consanguinidade ou desvios
nas proporções de fêmeas e machos reprodutivos.
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A análise Bayesiana estimou o número de populações geneticamente
homogêneas (K) nas duas localidades e indicou a existência de um único cluster
(K = 1). Todos os indivíduos amostrados em Pty (pontos escuros) e no RJ (pontos
claros) se situaram no centro do triângulo, indicando que compartilhariam o mesmo
material genético (Figura 3), ou seja, seriam da mesma população.

Figura 3

Resultado da análise Bayesiana para 152 indivíduos coletados em Pty (pontos
escuros) e RJ (pontos claros) representada num triângulo onde cada ponta
indica um possível cluster.

O tamanho efetivo populacional (NE), considerando todas as amostras como
um só cluster, foi de 663 indivíduos, indicando que no atual momento a espécie
ainda apresenta potencial de evolução e resposta às mudanças ambientais dos
locais analisados.

Discussão
Variabilidade alélica dos locos microssatélites
Locos microssatélites já foram isolados e caracterizados em vários tipos de
garoupa, tais como Epinephelus merra (Nugroho et al. 1998), Mycteroperca microlepis
(Chapman et al. 1999) e Epinephelus Quernus (Rivera et al. 2003), sendo bemsucedidos na amplificação destas e espécies afins, como em E. marginatus (De
Innocentiis et al. 2001, Schunter et al. 2011). No presente estudo, esses locos
heterólogos também foram polimórficos (NA = 2 a 11 alelos) e eficientes para o
estudo de diversidade, apresentando heterozigosidade esperada, que é um índice
informativo do marcador, entre 0,605 (Pty) e 0,655 (RJ).
Os índices de variabilidade alélica observados foram comparáveis aos obtidos
em E. bonthoides, E. coromandelicus, E. ongus, E. fuscoguttatus e Cromilepis altivelis, em
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que HO variou entre 0,41 e 0,57 e NA = 4 a 11 (Nugroho et al. 1998); E. quernus
(HO = 0,54 e NA = 2 a 18) (Rivera et al. 2003); e E. coioides (HO = 0,3630 e 0,555
e NA = 3 a 8) (Antoro et al. 2006). Entretanto, foram inferiores aos obtidos para
E. marginatus (HO = 0,62 e NA = 2 a 24, De Innocentiis et al. 2001) e (HO = 0,66
e NA = 2 a 22, Schunter et al. 2011), provavelmente porque esses autores utilizaram
tamanho amostral maior em seus estudos (15 localidades e um total de 227
indivíduos e 9 localidades com 363 indivíduos, respectivamente). O mesmo pode
ser explicado para os valores de riqueza alélica (AR), que foram similares entre as
coletas de Pty (5,467) e RJ (5,250), mas inferiores aos obtidos para locos SSR e
populações do Mar Mediterrâneo, variação de 7,73 a 9,46 em nove localidades
(Schunter et al. 2011).
Os níveis mais baixos da variação genética podem ser resultantes do pequeno
tamanho amostral, isolamento populacional ou mesmo da existência de gargalo
populacional histórico (Hanfling e Brandl 1998). A deficiência de heterozigotos,
os valores elevados do FIS e o desequilíbrio de H-W em seis dos locos nas populações
analisadas reforçam tais hipóteses. Populações de E. marginatus de localidades
mediterrâneas estimadas por locos microssatélites apresentaram valores variáveis
de coeficientes de endogamia (Fis = -0,058 a 0,065) (Schunter et al. 2011), mas
todos inferiores aos do presente estudo.
Evidências de gargalo populacional foram relatadas para E. coioides em amostras
coletadas na Tailândia e Indonésia, no Oceano Índico (Antoro et al. 2006). Coletas
de amostras em períodos diferentes seriam mais recomendadas para avaliar a
tendência da variabilidade genética ao longo do tempo, de modo a ser detectado
se a espécie estaria sofrendo um declínio genético associado ao seu número reduzido
de indivíduos (Nei et al. 1975). No caso particular da garoupa, esse declínio seria
ainda mais difícil de ser detectado em virtude de seu maior ciclo de vida, exigindo,
portanto, monitoramento constante dessa diversidade.

Estrutura e tamanho efetivo das populações
No ambiente marinho, fatores como o elevado potencial de dispersão e a
ausência de barreiras à migração podem assegurar a homogeneidade genética,
mesmo entre populações distantes. A ausência de diferenciação genética entre as
populações aqui estudadas, assim como o baixo e não significativo valor de FST
(FST = 0,008, P > 0,001), sugerem alta capacidade de dispersão e fluxo gênico da
garoupa pela costa marítima avaliada. Embora E. marginatus apresente fidelidade
aos sítios reprodutivos (Hereu et al. 2006), resultando em isolamento na fase
adulta, a existência de panmixia pode ser explicada pela intensa movimentação
das larvas pelágicas e pelo período juvenil relativamente extenso, entre 21 e 30
dias (Macpherson e Raventos 2006). Populações de Epinephelus provenientes do
Mar Mediterrâneo apresentaram homogeneidade em oito das nove localidades
estudadas (Schunter et al. 2011), mesmo sendo o valor global de FST maior e mais
significativo (FST = 0,011, P < 0,001) do que no presente estudo. A compreensão
dos processos oceanográficos predominantes durante as estações climáticas
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(Fernandez et al. 2005, Portnoy et al. 2013), bem como o padrão de correntes
marítimas, explicariam as diferenças encontradas entre populações de E. marginatus
em outro levantamento do Mar Mediterrâneo (De Innocentiis et al. 2001), em
que o valor de FST (FST = 0,018, P < 0,001) foi também superior e significativo.
Na costa marítima brasileira, espécies de peixes de importância comercial se
enquadram em um cenário de panmixia. Levy et al. (1998) não encontraram
diferenças entre sete populações das regiões Sul e Sudeste do Brasil para a corvina
Micropogonias furnieri (F ST = 0,005, P > 0,05) por meio de marcadores
isoenzimáticos. Em populações do lutjanídeo Ocyurus chrysurus (guaiuba), não
houve diferenças de populações coletadas no Ceará, Pernambuco, Bahia e Espírito
Santo por meio de marcadores mitocondriais (Vasconcellos et al. 2008). No mero
Epinephelus itajara, amostras das regiões Norte e Nordeste dos municípios Bragança,
Ajuruteua, Parnaíba, Fortaleza e Natal não apresentaram diferenças significativas
por meio de marcadores mitocondriais (Silva-Oliveira et al. 2008).
Populações ameaçadas devem ter seu tamanho efetivo populacional estimado,
de modo a mensurar quantos indivíduos efetivamente estariam participando na
produção da próxima geração. No caso, o NE estimado de 663 indivíduos seria
considerado um indicativo de relativa capacidade de evolução da garoupa nos
locais avaliados. Alguns autores sugerem que o tamanho populacional efetivo
mínimo para evitar perda da variabilidade por deriva genética seria de 500 a 5.000
indivíduos (Frankham 2003). E. marginatus apresentou um tamanho efetivo
populacional mais alto em três populações detectadas pela análise Bayesiana (2.659
indivíduos para a população Mediterrânea central, 2.496 para a população
Mediterrânea do oeste africano e 3.773 para as populações do Senegal) (Schunter
et al. 2011). Esses valores, segundo os mesmos autores, também foram similares
aos de outras espécies ameaçadas, tais como o peixe canadense Moxostoma hubbsi,
o peixe solha Pleuronectes platessa e o bacalhau do Atlântico Gadus morhua.

Conclusão
A região de Paraty possui sete parques de conservação, principalmente
direcionados à preservação da Mata Atlântica. Dois destes parques, a Estação
Ecológica de Tamoios e o Parque Nacional da Bocaina, são mais relevantes à pesca
artesanal, pois restringem as áreas de pesca e a fixação, mesmo temporária, de
barcos dos pescadores.
Os resultados observados no presente estudo mostram que medidas
conservacionistas e de educação ambiental devem prever ações voltadas não só
para a manutenção dessas áreas, mas das áreas adjacentes como um todo, pois
todas são igualmente importantes para a manutenção da diversidade da espécie.
Considerando ainda que os valores de endogamia foram elevados, a existência
desse único estoque torna a espécie muito vulnerável, e a identificação das áreas
de desova, bem como dos períodos reprodutivos dessas poucas matrizes, seria
considerada estratégia fundamental para sua preservação.
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Capítulo 4

Conhecimento local e interação
da pesca artesanal com as
tartarugas marinhas em Paraty
Juarez Pezzuti,1 Daniely Félix-Silva1 e Ana Paula Baêta Fernandes1

Marine turtles have been an important food source for coastal people for a long
time. Due to that and to common incidental catches by coastal and oceanic fisheries
done with nets, hooks and trawls, most species are now endangered. We present
here the results of a study that addressed the interactions between artisanal
fishermen and marine turtles in Paraty, southern coast of Rio de Janeiro State (SE
Brazil), conducted between December 2010 and January 2011. Chelonia mydas
was mentioned as occurring in the area by all the interviewees, being also the
predominant species in incidental catches. Eretmochelys imbricata was also mentioned
as commonly observed and caught by most fishermen. Dermochelys coriacea is known
by fishermen but seldom mentioned, and it has only been seen and caught offshore,
away from most of these fishermen’s fishing spots. Caretta caretta and Lepydochelys
olivacea were both mentioned by only one fisherman. According to fishermen, the
majority of turtles caught were alive and released immediately, although 44.4% of
the interviewees confirmed that they do eat turtle meat. The fishermen affirmed
that C. mydas is now much more abundant along the Paraty coast in relation to
the past. Many beaches, all of them southern from the Paraty bay, were mentioned
as occasional nesting sites.

Introdução
Em todo o mundo, as tartarugas marinhas têm contribuído para a
sustentabilidade econômica e nutricional de diversas populações costeiras
(Lutcavage et al. 1997). Entretanto, a exploração milenar realizada pelas populações
costeiras foi substituída pela exploração em larga escala a partir das grandes
navegações iniciadas no século XV. A partir do século XVIII e, mais intensamente,
nos últimos cinquenta anos, a sobrepesca comercial, a captura acidental, a
destruição de habitats usados para alimentação, nidificação e repouso desses
animais e a poluição dos mares têm contribuído para o declínio das populações de
tartarugas marinhas (Gomes et al. 2006; Pupo et al. 2006).

1. Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Av. Augusto
Correa, 01, Campus Guamá, e-mail: juca@ufpa.br.
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As oito espécies de tartarugas marinhas são consideradas organismos
globalmente ameaçados e, embora a maioria dos esforços de conservação sejam
voltados para a conservação dos ninhos, há evidências concretas de que esta não
é a estratégia de conservação adequada (Crouse et al. 1987). Hoje, existem
populações acentuadamente deplecionadas pelos fatores acima citados, com
destaque para a mortalidade provocada pela pesca oceânica industrial atuando,
sobretudo, com arrastos, redes de deriva e espinhéis pelágicos (Wallace et al. 2010).
Das espécies que ocorrem na costa brasileira, Lepidochelys olivacea ESCHSCHOLTZ,
1829 (tartaruga-oliva) é considerada vulnerável, Caretta caretta LINNAEUS, 1758
(cabeçuda) e Chelonia mydas LINNAEUS, 1758 (tartaruga-verde) estão ameaçadas
e Eretmochelys imbricata LINNAEUS, 1766 (tartaruga-de-pente) e Dermochelys coriacea
VANDELLI, 1761 (tartaruga-de-couro) são consideradas criticamente ameaçadas
de extinção, de acordo com a IUCN (2013).
Para Gallo et al. (2011), a costa brasileira na região Sudeste do Brasil é área
de alimentação de quatro espécies de tartarugas marinhas (C. mydas, E. imbricata,
D. coriacea e C. caretta). A região da baía de Paraty engloba seis Unidades de
Conservação formando um complexo mosaico de áreas protegidas e dezenas de
comunidades de pescadores espalhadas pela costa e por algumas ilhas. Boa parte
dessas ilhas está ocupada, também, por residências luxuosas. A atividade pesqueira
é intensa e diversificada, e inclui diversas espécies-alvo e tipos de petrechos com
seletividades variáveis. Há um esforço interinstitucional para ordenar a pesca na
região por meio da formalização de um acordo de pesca.
O objetivo desta pesquisa foi realizar um diagnóstico das interações da pesca
com as tartarugas marinhas na baía de Paraty, avaliar a mortalidade de tartarugas
decorrente dessa interação e investigar a percepção dos pescadores quanto às
espécies presentes na região, os ambientes utilizados e os hábitos alimentares
desses animais.
Definimos “interação com a pesca” como toda relação entre as populações
de tartarugas e as atividades dos pescadores, incluindo observações da presença,
da condição e do comportamento de tartarugas durante atividades pesqueiras,
captura e mortalidade de tartarugas nos petrechos de pesca utilizados, danos e
prejuízos causados pelas tartarugas no material de pesca e no pescado capturado
nos artefatos instalados no mar.

Métodos
Foram realizadas duas campanhas de campo ao município de Paraty (RJ)
entre 7 e 23 de dezembro de 2010 e entre 20 e 29 de janeiro de 2011. A metodologia
consistiu na aplicação de entrevistas utilizando-se dois questionários estruturados
abertos (Anexos 1 e 2). O primeiro baseia-se na técnica de recordatório (Begossi e
Richerson 1992; Pezzuti et al. 2004), que neste caso específico está voltado para
a captura mais recente e de encalhes observados. O segundo está voltado para o
conhecimento sobre a ocorrência, alimentação, uso de ambientes e predadores
naturais de tartarugas marinhas.
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As entrevistas foram aplicadas aos informantes de dois locais com
características distintas: a baía de Paraty propriamente dita e a região mais aberta
e com a presença de extensos costões rochosos entrecortados por praias onde se
situam as comunidades de pescadores. Na baía de Paraty, foram entrevistados
pescadores da comunidade de São Gonçalo e São Gonçalinho, na região mais a
leste do município de Paraty, na fronteira com Mambucaba; e das comunidades
da Praia Grande e da Ilha do Araújo, em um ponto relativamente mediano da
baía. Ao sul da baía foram entrevistados pescadores da comunidade de Trindade.
Para auxiliar na identificação das espécies também foram utilizadas pranchas com
as fotos das espécies de tartarugas marinhas que potencialmente ocorrem na região.

Resultados
Ocorrência, capturas e consumo de tartarugas marinhas
No período de 13 a 18 de dezembro de 2010 foram realizadas 31 entrevistas
com moradores das comunidades de Trindade e Paraty. Chelonia mydas foi a espécie
mencionada por todos os entrevistados (100%; n = 31 menções), seguida de
Eretmochelys imbricata (54,8%; n = 17) e Dermochelys coriacea (32,2%; n = 10).
Tanto Caretta caretta quanto Lepidochelys olivacea foram mencionadas apenas uma
única vez, representando 3,2% cada, do total de menções (Tabela 1). Quando
avaliadas as citações separadamente, por comunidade, a sequência de espécies
mencionadas não se altera, assim como a proporção das freqüências, permanecendo
C. mydas como a espécie mais citada, tanto em Paraty quanto em Trindade.
Tabela 1

Espécies de quelônios marinhos mencionados como ocorrentes no município
de Paraty (RJ) entre 7 e 23 de dezembro de 2010 e entre 20 e 29 de janeiro de
2011 (n = 31 entrevistas; 60 menções).

Região

C. caretta

C. mydas

D. coriacea

E. imbricata

L. olivacea

Paraty

1

14

2

4

0

Trindade

0

17

8

13

1

TOTAL

1

31

10

17

1

C. mydas é também a espécie com mais denominações locais (comum, verde,
amarelada, normal, escura, legítima, natural), sendo facilmente reconhecida quando
apresentada em pranchas fotográficas. Da mesma forma, a segunda espécie mais
mencionada, E. imbricata, é facilmente reconhecida e possui várias denominações
populares (escama, pente, papagaio, avermelhada, tigre, dente). Por outro lado,
espécies citadas uma única vez, como C. caretta e L. olivacea, foram frequentemente
mencionadas como não conhecidas ou nunca avistadas quando apresentadas nas
fotos.
A tartaruga-de-couro (D. coriacea) teve ocorrência comentada espontaneamente por sete informantes . Cinco animais foram observados em alto-mar,
três foram encontrados mortos encalhados (dois em Trindade e um na baía, na
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praia de São Gonçalinho) e um foi avistado no Costão da Galeta, próximo a
Trindade. De qualquer forma, independente desses relatos pontuais, esta parece
não ser uma espécie comum na região, sendo avistada ocasionalmente por
pescadores embarcados em pontos afastados da costa.
Quanto à frequência de avistamentos de tartarugas marinhas quando
consideradas as duas regiões, em Trindade o intervalo médio de tempo desde o
último avistamento foi de 2,5 dias, enquanto em Paraty o último avistamento foi
em um intervalo médio maior de tempo: 6,6 dias. Sobre o último avistamento de
tartarugas, a espécie mais comum foi C. mydas (n = 25). E. imbricata foi mencionada
apenas duas vezes (n = 2). Todos os animais observados estavam vivos e, destes,
68,57% estavam nadando e 31,43% estavam presos em artefatos de pesca (cercos
flutuantes, n = 10; rede de lance, n = 1) e foram soltos. Os animais observados
nadando encontravam-se principalmente na costeira (costões rochosos, n = 11),
nas ilhas (n = 5) e nas praias (n = 5), com dois animais observados boiando sobre
lages (n = 2) e um (n = 1) nadando em ambiente mais aberto, em uma travessia
de São Gonçalo para a Ilha do Pelado. Com base na estimativa de peso dos animais
observados, calculou-se uma média de 16,13 ± 25,99 kg (n = 15), com amplitude
de 2 a 100 kg nas estimativas.
Quando perguntados sobre os registros de animais mortos, estes foram relatados
principalmente boiando no mar (n = 7), encalhados na praia (n = 3) ou presos em
redes de pesca do tipo mijuada (n = 3). Neste último caso, trata-se de uma rede de
emalhar fixada com vara ou poita, em espera, sendo instalada com maior frequência
no final do dia e checada pela manhã. É o tipo de artefato mais apontado como
causador de mortalidade na região, mas aparentemente é pouco utilizado.
Quanto ao uso de tartarugas marinhas, a maior parte dos entrevistados
(44,44%) afirmou consumir, sobretudo, C. mydas, sendo que três (11,11%)
afirmaram comer três espécies conhecidas (C. mydas, E. imbricata e C. caretta).
Cinco entrevistados (18,52%) afirmaram nunca ter comido tartarugas marinhas.
O gosto da carne da tartaruga é frequentemente comparado com o da carne
de frango (“É o frango do mar”) e, por esta razão, ela é amplamente aceita como
de bom paladar pelos moradores da região. Três informantes, entretanto, afirmaram
que a carne de uma tartaruga encontrada morta, mesmo que fresca, não é utilizada
para o consumo. Animais que são encontrados mortos, tanto nos artefatos de
pesca quanto encalhados, via de regra, não são utilizados para consumo. Por outro
lado, alguns pescadores mencionaram consumir apenas a carne dos animais que já
estavam mortos. Um informante (4,35%) afirmou que gostaria de comer a carne
da tartaruga, mas não o faz em função da proibição.
Outra restrição observada referente ao consumo trata-se do tamanho. Alguns
entrevistados relataram que só utilizam para consumo indivíduos de tamanho
pequeno, de até 10 kg, pois a textura da carne dos animais maiores é desagradável
(dura). Pescadores ainda informaram evitar o consumo em função do carisma que
esses animais têm, e quatro (n = 4) afirmaram que dá pena matar a tartaruga
porque “ela chora quando vai matar ela”.
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Quando questionados quanto a restrições e tabus relacionados às tartarugas
marinhas, nove entrevistados (39,13%; n = 9) afirmaram que a carne da tartaruga
marinha não é reimosa, enquanto três dos entrevistados (13,04%; n = 3) apenas
ouviram falar da reima, dois (8,7%; n = 2) não souberam responder, um (4,35%;
n = 1) afirmou que apenas a tartaruga-preta é reimosa (C. mydas) e oito (34,78%;
n = 8) entrevistados mencionaram que a carne da tartaruga é “forte”, sugerindo
que pode ser reimosa. Os que não consideram a carne reimosa afirmam que a
mesma é “mansa”, saudável e saborosa. Entre os informantes que a consideraram
como uma carne forte, as explicações incluíram afirmações do tipo “com algum
machucado não é bom”, “machucado não sara”, “tem a lenda de piorar a ferida”,
“forte, não pode comer, senão cai o cabelo”, além de menções referentes ao cheiro
e à cor da carne.
Quando questionados sobre a utilização desses animais para fins medicinais,
a banha da tartaruga foi mencionada por 13 dos entrevistados. As doenças citadas
incluíram reumatismo (n = 4), inflamação (n = 1), ferida (n = 1), bronquite (n =
1) e problemas na pele (n = 1).

As tartarugas marinhas e a pesca regional na visão dos pescadores
Para 26,92% dos entrevistados, o emalhe de tartarugas nas redes de pesca é
a principal interação negativa entre esses organismos e a pesca regional; já 23,08%
dos entrevistados mencionaram que as tartarugas marinhas não atrapalham as
atividades de pesca. Porém, outras interações negativas foram citadas: a competição,
a partir do consumo, pelas tartarugas, do mesmo recurso que os peixes; o fato de
não se poder matar as tartarugas que emalham nas redes; o consumo de camarão
nas redes de pesca; os prejuízos causados nas redes de pesca pelas tartarugas presas;
e o afugentamento dos peixes das redes de pesca (Tabela 2).
Um morador de São Gonçalo atribuiu a diminuição das populações de
tartarugas, no passado, à intensificação da pesca de arrasto de camarão. Na Ilha
do Araújo, um pescador também mencionou o cerco da tainha como um petrecho
em que as tartarugas são capturadas com frequência.
Tabela 2

Consequências negativas da interação das tartarugas marinhas com a pesca
regional, na percepção dos pescadores artesanais do município de Paraty (RJ).

Problemas mencionados

n

%

Comem a mesma comida que o peixe (competição)

1

3,85

Não se pode matar

1

3,85

Comem o peixe/camarão na rede (competição)

2

7,69

Rasgam a rede

4

15,38

Espantam o peixe na rede

5

19,23

Não atrapalham

6

23,08

Malham na rede

7

26,92

26

100,00
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De forma geral, os artefatos de pesca mencionados que capturam tartarugas
marinhas foram o arrasto, o cerco, a pesca de linha, a rede de espera e a tarrafa.
No entanto, a frequência de captura de tartarugas marinhas por artefato variou de
acordo com as comunidades estudadas. Em Paraty, as redes de espera são as
principais responsáveis pela captura de tartarugas marinhas (61,9%; n = 13),
seguidas pela pesca com linha (23,81%; n = 5). Os demais artefatos (arrasto,
cerco e tarrafa) foram mencionados apenas uma vez, representando 4,76% das
menções cada. Em Trindade, o tipo de pesca mencionado com maior frequência
como responsável pela captura de tartarugas marinhas foi a pesca de cerco (46,51%;
n = 20), seguida da rede de espera (34,89%; n = 15) e da pesca com linha
(18,6%; n = 8). Em Trindade, as pescas com arrasto e tarrafa não foram
mencionadas quanto à captura de tartarugas marinhas.

Ambientes utilizados e sazonalidade
A região estudada não é uma área de desova importante para tartarugas
marinhas. De 27 entrevistados, seis (22,22%; n = 6) relataram que na região não
ocorrem desovas de tartarugas marinhas e nove (33,33%; n = 9) nunca viram
desovas. Cinco dos entrevistados não souberam responder (18,52%; n = 5),
enquanto outros cinco (18,52%; n = 5) relataram desovas de tartarugas marinhas
na região. Destes, quatro (n = 4) mencionaram a Praia do Meio como o ponto
onde foram observadas as desovas e um (n = 1) mencionou a Praia do Gú. De
acordo com a memória dos entrevistados, todos os relatos de desovas foram ninhos
distintos depositados em diferentes anos, e um deles pôde fornecer informações
mais detalhadas de tal evento. A desova realizada na Praia do Meio no ano de
2004 foi identificada como de tartaruga-verde (C. mydas) e produziu 123 filhotes
eclodidos em abril do mesmo ano.
Dois (n = 2) dos entrevistados mencionaram que “provavelmente” ocorrem
desovas na região e citaram pontos potenciais. Quando analisadas as áreas
separadamente, tanto na baía de Paraty quanto em Trindade, sítios específicos de
nidificação foram relatados. Na baía, apenas o local denominado como Ventura
foi mencionado, enquanto em Trindade os entrevistados citaram as Praias Brava,
Caixadaço, Galeta, Lopes Mendes, Aventureiro, Martim de Sá, do Meio, do Sapo
e Cepilho como áreas de desova de tartarugas marinhas.
Quando perguntados sobre as áreas onde as tartarugas marinhas são mais
observadas, os pontos citados foram: Cabeça do Índio, Camburi, Ilha do Pelado,
Caixadaço, Praia Brava, Lage da Augusta, Praia do Sapo, Prainha, o complexo de
ilhas da baía de Paraty e Mambucaba.
Quanto à sazonalidade, três entrevistados (n = 3) mencionaram que as
tartarugas marinhas são observadas na região ao longo de todo o ano, não
apresentando diferença entre verão e inverno. Seis entrevistados (n = 6) afirmaram
que elas são observadas durante o verão e apenas um morador (n = 1) mencionou
a observação de tartarugas na região durante o período de inverno, entre maio e
junho.
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Percepção sobre a história natural das tartarugas marinhas
Quanto à dieta das tartarugas marinhas, os resultados referem-se
exclusivamente à dieta da tartaruga-verde, C. mydas. As algas (limo, planta da
pedra) compõem o principal item alimentar citado pelos entrevistados (n = 22),
seguidas pelos peixes (n = 12). Os informantes mencionaram que o peixe
consumido pelas tartarugas, provavelmente, é o pequeno (lambarizinho, comedio)
ou peixe morto (inclusive os peixes e os camarões que ficam presos nas redes de
pesca). Um (n = 1) informante também mencionou que C. mydas come plástico
“por acidente”. Na Tabela 3 estão listados todos os itens alimentares consumidos
pelas tartarugas marinhas na percepção dos entrevistados, incluindo o número de
vezes em que cada item foi mencionado e sua importância relativa.
Tabela 3

Percepção dos moradores da baía de Paraty (RJ) quanto à dieta das tartarugas
marinhas que ocorrem na região (n = 27 entrevistas).

Item

Número de menções

%

Alga

22

45,83

Peixe

12

25,00

Camarão

2

4,17

Caranguejo (guaiá)

2

4,17

Lula

2

4,17

Marisco

2

4,17

Concha

1

2,08

Craca

1

2,08

Crustáceo

1

2,08

Ouriço

1

2,08

Plástico

1

2,08

Siri

1

2,08

48

100

Total

Quanto aos ambientes utilizados, os pescadores são unânimes em relacionar
as tartarugas ao ambiente rochoso, seja na costa (costeira) ou nas ilhas da região.
Quando perguntados sobre o ambiente preferido pelas tartarugas, a maioria
dos informantes mencionou o costão rochoso ou os ambientes associados às rochas,
tais como: costeira (n = 9), pedra (n = 9) e próximo das pedras (n = 4). Quando
avaliadas as respostas por comunidade, os ambientes associados a rochas
permanecem sendo os mais mencionados. A costeira é citada predominantemente
pelos pescadores de Trindade, enquanto os pescadores da baía de Paraty mencionam
as regiões com pedras tanto na costa quanto nas ilhas. Todos apontam para a
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utilização de ambientes rasos pelas tartarugas marinhas, até oito metros de
profundidade. Para a maioria, as tartarugas são animais solitários, mas foi
relativamente frequente a observação de dois indivíduos juntos (n = 9),
mencionados como casais em alguns casos. Cinco pescadores (n = 5) citaram ter
avistado três animais agrupados e um (n = 1) mencionou um grupo com cinco
animais. Ainda quanto ao comportamento, os pescadores relataram que esses
animais não são agressivos, porém, mordem. São solitários, mas em alguns períodos
podem ser vistos em cardume de dois a quatro indivíduos, sem que se perceba
claramente a razão.
Todos os entrevistados (n = 27) afirmam que os animais migram, ou que
“viajam muito”. Foi mencionado que “deve ser para desovar” e que “retornam no
mesmo lugar que nasceram”. Oito (n = 8) citaram espontaneamente as anilhas
“de Salvador, Bahia”, ao afirmarem que os animais fazem grandes deslocamentos.
Um pescador relacionou os deslocamentos à procura por áreas de alimentação
(“não tem alimento num canto, ela vai para outro”) e que também se movimentam
de acordo com os movimentos das marés, “sempre a favor da maré”.
O cação foi mencionado por cinco pescadores (n = 5) como predador de
tartarugas marinhas, e o tubarão (aniquim, tintureiro) foi lembrado por outros
cinco (n = 5). Seis pescadores (n = 6) afirmaram que elas não têm predadores
naturais, enquanto quatro (n = 4) disseram não saberem sobre predadores, e um
entrevistado (n = 1) mencionou o homem como predador. Os animais citados
como predadores de filhotes foram as aves (garça, gavião, pássaro, fragata, urubu),
o cação, o espada, a anchova, o siri e o caranguejo. O gambá e a “ave” foram as
duas únicas menções sobre predadores de ovos.

Impactos do Projeto Tamar sobre o uso e percepção dos
moradores quanto às tartarugas marinhas
Há alguns anos, data que os informantes não conseguiram precisar, foi
realizado um treinamento por técnicos do Projeto Tamar de Ubatuba (SP) com o
objetivo de reanimar animais afogados presos em redes de pesca e outros petrechos.
Os procedimentos incluem livrar o animal das malhas e de anzóis de maneira a
minimizar as lesões provocadas por esses materiais e colocar animais afogados em
uma posição inclinada, com o plastrão voltado para cima, o que facilita a saída da
água dos pulmões. Várias foram as observações dos pescadores a respeito desse
treinamento. Diversos informantes, inclusive, atribuem o aumento das populações
de tartarugas marinhas na região à adoção de tais procedimentos por parte dos
pescadores. Além disso, também mencionaram que, após o “projeto”, deixaram de
consumir esses animais: “...comia, depois do projeto não comi mais”.
A partir da atuação desse projeto, os pescadores familiarizaram-se com as
anilhas e com as práticas de manejo acima mencionadas. Tal fato é confirmado
pela frequente menção a encontros de animais anilhados. Sete entrevistados (25%;
n = 7) informaram espontaneamente que já observaram animais anilhados e que
nessas anilhas estava escrito “Salvador, Bahia”.
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Quando questionados sobre o status populacional de tartarugas marinhas
nas duas regiões estudadas (se tem muito ou pouco comparado com períodos
anteriores, se atualmente está aumentando ou diminuindo, etc.), dez dos
entrevistados (90,91%; n = 10) de Paraty afirmaram que as populações
aumentaram com o tempo e apenas um (9,09%; n = 1) mencionou que não
houve aumento populacional. Porém, nenhum entrevistado citou ter percebido a
diminuição das populações. Em Trindade, quatro moradores (80%; n = 4) acham
que houve aumento no número de tartarugas marinhas, enquanto um morador
(20%; n = 1) mencionou que percebeu diminuição.
A transcrição literal de diversos trechos de depoimentos interessantes sobre
os aspectos aqui abordados constam no Anexo 3.

Discussão
Ocorrência e frequência de tartarugas marinhas
Das oito espécies de tartarugas marinhas existentes, cinco (Eretmochelys
imbricata, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Caretta caretta e Lepidochelys olivacea)
são cosmopolitas e ocorrem na costa brasileira (D’Amato e Marczwski 1993; RuedaAlmonacid et al. 2007; Abrantes 2011). Para todas estas há relatos de ocorrência
no Estado do Rio de Janeiro (Almeida et al. 2011; Castilho et al. 2011; Marcovaldi
et al. 2011; Santos et al. 2011). No entanto, a região estudada é mencionada
principalmente como área de alimentação, não representando importante sítio
reprodutivo (Almeida et al. 2011; Marcovaldi et al. 2011; Santos et al. 2011).
Nas entrevistas, poucos foram os relatos de eventos reprodutivos, o que corrobora
observações anteriores quanto à característica da região estudada como área de
alimentação de tartarugas marinhas.
Gallo et al. (2006), estudando as populações de tartarugas marinhas
capturadas incidentalmente no município de Ubatuba, vizinho à região do presente
estudo, constataram que C. mydas é a espécie mais capturada, com 98,4% do total
de capturas. Este fato corrobora a frequência de citações dessa espécie pelos
entrevistados no município de Paraty. Além disso, de acordo com Guebert-Bartholo
et al. (2011), os indivíduos juvenis de C. mydas (20-35 cm de comprimento curvo
da carapaça) são os mais encontrados nas regiões de costões rochosos, em virtude
do tipo de alimentação nessa fase de vida. No presente estudo, os entrevistados
mencionaram que os indivíduos capturados e avistados de C. mydas correspondem,
em sua maioria, a indivíduos juvenis, o que corrobora mais uma vez a frequência
de citações dessa espécie para a região estudada. Além disso, essa é a espécie cuja
ocorrência é predominante em toda a costa brasileira (Marcovaldi et al. 2009;
Almeida et al. 2011). Ainda, de acordo com Almeida et al. (2011), C. mydas é a
espécie que apresenta hábitos mais costeiros, chegando a utilizar estuários de rios
e lagos. Este fato certamente contribui para as maiores taxas de encontros com
pescadores e demais usuários da costa brasileira, fazendo com que esta seja uma
espécie mais frequentemente reconhecida. Na região de Curuçá, porção do litoral
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paraense a oeste da foz do rio Amazonas e, portanto, sob forte influência do
mesmo, C. mydas é a espécie mais capturada pelos pescadores (Abrantes 2011).

Uso de tartarugas marinhas
Na região de Paraty, as tartarugas marinhas (em especial C. mydas) são
capturadas com alta frequência pelos pescadores, mas raramente são utilizadas. É
bem possível que esse comportamento seja recente e uma consequência de diversos
fatores, incluindo: as atividades de educação ambiental e os treinamentos de manejo
levados a cabo pelo Projeto Tamar, os diversos programas de televisão abordando
as atividades deste e de outros projetos preservacionistas e os esforços de fiscalização
que se orientam pela Lei de Proteção à Fauna (Lei 5197/67) e Lei de Crimes
Ambientais (9605/98). Devemos considerar também que, uma vez que os
pescadores têm receio em declarar o consumo, é possível que os abates de tartarugas
capturadas em Paraty sejam mais frequentes do que o presente diagnóstico deixa
transparecer. Este é um problema generalizado nos estudos feitos sobre o uso de
animais silvestres no Brasil, pois, à exceção de populações indígenas dentro dos
limites de seus territórios, a caça é uma atividade criminalizada e alvo de intensa
repressão (Pezzuti 2009).
No entanto, quanto às formas de uso, o consumo da carne é o mais comum.
Dentre os répteis, os quelônios provavelmente são o grupo mais amplamente
utilizado como fonte de alimento para as populações humanas (Alves et al. 2012).
De acordo com Thorbjarnarson et al. (2000), há milênios os quelônios são
importante fonte de proteína para as populações humanas em função de serem
facilmente capturados e estocados. A intensa exploração dos quelônios em larga
escala levou ao declínio de populações desse grupo no mundo inteiro, tanto de
espécies de água doce (Smith 1974; Mittermeier 1975; Alves et al. no prelo)
quanto marinhas (Lutcavage et al. 1997; Rueda-Almonacid et al. 2007;
Thorbjarnarson et al. 2000; Abrantes 2011; Alves et al. no prelo).
No Brasil, o uso de tartarugas marinhas não está bem documentado em toda
a sua extensão de ocorrência. Costa-Neto (2001) menciona o consumo de quatro
espécies de tartarugas marinhas pela população residente na costa do Estado da
Bahia (C. mydas, E. imbricata, C. caretta e L. olivacea). Begossi (1992) relatou o
consumo e a utilização como zooterápico de C. mydas na Ilha de Búzios (RJ).
Além disso, em uma revisão sobre a utilização de répteis no Brasil, Alves et al.
(2012) mencionam o uso, tanto na alimentação quanto como medicamentos,
objetos e decoração, de todas as espécies de tartarugas que ocorrem na costa
brasileira.
A utilização vai desde o uso de partes dos animais como utensílios (pentes,
recipientes, cobertura de casas, remos) até na medicina popular (Costa-Neto e
Marques 2000; Thorbjarnarson et al. 2000; Alves 2006). Embora esses animais
sejam utilizados como zooterápicos em diversas partes do mundo, ainda é escasso
o conhecimento sobre a importância das tartarugas marinhas na medicina
tradicional, sobretudo quando comparado ao uso na alimentação (Alves 2006).
Em um estudo realizado nos estados do Maranhão e Paraíba, no Nordeste brasileiro,
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Alves (2006) documentou o uso de C. mydas, E. imbricata, C. caretta e D. coriacea
para fins medicinais e relatou sua utilização, sobretudo da gordura, para o
tratamento de enfermidades como reumatismo, dor de ouvido, dor de garganta e
inchaço. Begossi (1992) observou que C. mydas é utilizada no município de Búzios
(RJ) como zooterápico. O coração dessa espécie é empregado para tratar bronquite
e asma, e a gordura para tratar reumatismo.
A utilização das espécies de tartarugas marinhas para fins medicinais é relatada
em vários pontos ao longo da costa brasileira (Begossi 1992; Costa-Neto 2011;
Alves 2006), reforçando a importância de entender melhor os benefícios dessa
prática, bem como a influência desta para a conservação das espécies.
Por outro lado, quando questionados sobre as restrições (tabus) de consumo
de tartarugas marinhas, alguns moradores mencionaram evitar o consumo em
situações específicas. Begossi (1992), estudando tabus alimentares na Ilha de
Búzios, observou que C. mydas é evitada por 4% (n = 2,92) dos entrevistados.
Segundo Begossi e Braga (1992), os tabus alimentares podem estar associados ao
uso medicinal, ou seja, às restrições a determinado item alimentar de modo a
contribuir para manter sua disponibilidade. Este não parece ser o caso da relação
com as tartarugas marinhas em Paraty, pois mesmo o uso medicinal foi mencionado
por uma pequena parcela dos entrevistados, e o consumo aparentemente é pouco
frequente. Pezzuti et al. (2010), em um estudo detalhado sobre as formas de uso
e tabus relacionados com quelônios de água doce na Amazônia, também observaram
o uso predominante da gordura dos animais, e com finalidades semelhantes. A
gordura é aplicada no local da região afetada (uso tópico), da mesma forma descrita
pelos pescadores de Paraty. Os tabus relacionados ao consumo da carne, considerada
reimosa, também apresentam estreita similaridade e estão associados à condição
de vulnerabilidade de quem consome. Os chamados resguardos incluem situações
de convalescência quanto a doenças, ferimentos e contusões, que também foram
observados junto a comunidades de pescadores no litoral paulista por Begossi e
Braga (1992) e na Amazônia por Pezzuti et al. (2010).

A interação das tartarugas marinhas e da pesca artesanal
Diversos autores mencionam a captura incidental de tartarugas marinhas
como uma das principais ameaças às populações desses animais (Lutcavage et al.
1997; Gallo et al. 2006; Rueda-Almonacid et al. 2007; Abrantes 2011). Tanto a
pesca artesanal quanto a industrial são responsáveis por capturas de tartarugas
marinhas (Lutcavage et al. 1997), e as técnicas pesqueiras que mais causam
mortandade de tartarugas marinhas ao redor do mundo são as redes de arrasto, os
espinhéis pelágicos e de fundo e as redes de emalhe (Oravetz 2000; Wallace et al.
2010). Destas, o arrasto de camarão é a principal ameaça à sobrevivência de
tartarugas, pois os índices de mortalidade dos animais capturados nesse tipo de
petrecho são os mais elevados (Lutcavage et al. 1997).
Em Ubatuba, litoral sul de São Paulo, Gallo et al. (2006) registraram, ao
longo de oito anos (1991-1998), a captura de tartarugas marinhas por diversos
artefatos de pesca. Destes, os cercos flutuantes foram os principais responsáveis
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pelas capturas incidentais (80,4% das capturas), com forte predomínio de C. mydas.
Também observaram que 92,6% dos animais foram capturados com vida e
devolvidos à natureza, um índice sensivelmente mais baixo do que o detectado
em pescarias com redes de emalhe e arrasto.
Em um monitoramento da captura incidental de tartarugas marinhas por
diferentes artefatos de pesca, Abrantes (2011) observou que os currais de praia e
as redes de emalhe são os principais responsáveis pela captura de tartarugas, e C.
mydas foi a espécie mais frequentemente capturada, seguida de L. olivacea, C. caretta
e E. imbricata. Monteiro (2004), no Rio Grande do Sul, verificou que as redes de
emalhe são responsáveis pelo maior número de capturas incidentais, porém, C.
caretta foi a espécie mais capturada. Silva (2006), estudando a captura incidental
de tartarugas marinhas no mesmo estado, registrou a rede de emalhe como um
dos artefatos mais impactantes, seguida da rede de arrasto. Tanto Gallo et al.
(2006) em Ubatuba quanto Abrantes (2011) em Curuçá, no Pará, observaram
um incremento de capturas durante o período chuvoso.
Segundo Reich et al. (2007), C. mydas são encontradas próximas à costa
após os cinco anos de idade e observadas em recifes, regiões estuarinas e baías.
Esses ambientes, além de oferecerem alimentos, também conferem proteção contra
predadores (Abrantes 2011; Almeida et al. 2011). Assim, por utilizarem a área
costeira para se alimentar e proteger de predadores, sobretudo quando ainda juvenis
e após a fase pelágica, essas espécies tornam-se vulneráveis à captura incidental
por artefatos de pesca (Almeida et al. 2011).
Neste estudo, o emalhe de tartarugas nas redes de pesca é considerado como
a principal consequência negativa da relação entre esses animais e a pesca. Para os
pescadores, essa relação é vista como prejudicial pelo tempo gasto para soltar os
indivíduos, pela diminuição da captura de peixe (que não malha em uma rede
desarrumada pela tartaruga presa) e também pelo prejuízo financeiro para refazer
as redes destruídas. Além disso, após o treinamento ministrado por técnicos do
Projeto Tamar, associado à frequente presença de turistas, os pescadores ainda
perdem tempo restabelecendo os indivíduos que são capturados vivos, porém em
situação preocupante quanto à saúde.
Do ponto de vista das tartarugas, os resultados indicam claramente que o
impacto da pesca artesanal atualmente é reduzido, não somente pelas características
da pesca e dos artefatos como pela mudança do comportamento dos pescadores
em função dos esforços dos projetos de conservação atuando na região e a repressão
ao consumo e sua criminalização. Wallace et al. (2010), em ampla investigação
sobre os impactos da pesca incidental de tartarugas em escala global, demonstra
claramente que as frotas industriais são as principais responsáveis pela mortalidade
de tartarugas marinhas.
Os esforços de conservação na região devem considerar a importância de
valorizar a participação dos pescadores, já que estes arcam, ao menos parcialmente,
com os custos para o sucesso do mesmo e a recuperação das populações de tartarugas
em Paraty. A cidade de Paraty é um dos principais pontos turísticos da costa do
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Estado do Rio de Janeiro e recebe milhares de turistas anualmente. Além dos
evidentes impactos do turismo sobre as áreas de uso das tartarugas marinhas
como praias e áreas de alimentação, a intensificação crescente do esforço de pesca
para atender ao mercado consumidor local, por meio de diferentes técnicas
empregadas, constitui um importante fator que contribui negativamente para a
conservação dos recursos naturais na região. Quanto a esse aspecto, a preocupação
deve ir além da conservação de tartarugas marinhas e de outros organismos
impactados pela pesca incidental, precisa também considerar os problemas da
poluição e da sobrepesca, da sustentabilidade na gestão dos recursos pesqueiros e
do equilíbrio dos ecossistemas costeiros e marinhos.
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ANEXOS
Anexo 1

Entrevista de recordatório da captura incidental de tartarugas marinhas aplicada
na região de Paraty (RJ).

CAPTURA TARTARUGAS MARINHAS
Entrevistado:_________________________ Local____________________

Data:___/___/___

Fonte Renda: inverno___________________________ verão____________________________
Quando foi a última vez que viu uma tartaruga? _____________________________Viva_____
Qual?_____________________Onde?______________________________________________
O que foi feito dela?_____________________________________________________________
Viu carcaça de tartaruga morta? Ossos? Onde?_______________________________________
Quantos tipos de tartaruga vc conhece?______________________________________________
Quais você come?_______________________________________________________________
Reimosas/por quê?_______________________________________________________________
Perigo_________________________________________________________________________
Medicinais (parte, função)_________________________________________________________
Vendidos_______________________________________________________________________

Tartarugas capturadas nos seus arreios de pesca (rede, cerco, curral, estacada, etc.), incluindo
arreios que não são do entrevistado, mas é ele quem "toma de conta", este ano e no ano passado.
Dono
do do Tipo
dedearreio
Dono
Tipo
arreio
arreio

(curral,
estacada, etc)

Tartaruga
Dataem
em Tamanho
TamanhoSexoSexo Condição
Tartaruga Data
(tipo)

que
achou a
tartaruga

(estimado (m/f)
em cm)

(viva?)

Comeu?
Vendeu?
Soltou?
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Anexo 2

Modelo de entrevista aplicada na região de Paraty (RJ) sobre etnoecologia de
tartarugas marinhas.

Entrevista Nº:______(___)

Data: __/___/___

Informante:______________________

Nome do bicho:_______ Como é esse bicho? Descreva:________________________________
Qual a diferença macho x fêmea___________________________________________________
Quais os lugares que ela prefere ficar? (ambiente_________________, profundidade________)
Vive sozinho ou faz cardume?________________________________De quantos?__________
Elas migram/viajam? Como é?_____________________________________________________
Que animal persegue ela?________________________________________________________
Quando começa a crescer ovos?______________ Quando estão encascados?_______________
Em que locais elas desovam? _____________________________________________________
Já viu desovando?/Como é? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Como é o ninho (material, fundura, etc.)?____________________________________________
Quem bichos comem os ovos? (como faz)? _________________________________________
Tamanho dos ovos_________________Forma_______________Casca____________________
Quantos?_______________________________Você pega?______________________________
Quanto tempo pra tirar/gerar os filhotes? ___________________________________________
Você já viu filhotes pequenos no mar? ______________________________________________
Pra onde os filhotes vão quando nascem?
Espalham ou fazem cardume?

_________________________________________

___________________________________________________

Comem o quê? ________________________________________________________________
Que bichos perseguem eles?

____________________________________________________

Quanto tempo demora para ficarem adultos?_________________________________________
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Anexo 3

Seleção de trechos de depoimentos dos pescadores referente a diferentes temas
abordados em entrevistas abertas sobre a interação das tartarugas marinhas
com a pesca na região de Paraty (RJ), dezembro de 2010.

Local

Tema

Resposta

Trindade

anilha

Verde aparece mais, já vi uma anilhada de Salvador/BA

São Gonçalo

captura

Com o arrasto de camarão, diminuiu muito

Ilha do Araújo

captura

Cerco da tainha é o que mais pega tartaruga. Há dois meses,
veio cinco em um lance, todas pequenas (10-15 kg)

Trindade

captura

Em 2009, pegou 15 tartarugas de uma vez no cerco da Galeta

Trindade

captura

Semana passada caíram cinco no cerco da cabeça do índio, verde,
5-10 kg

Trindade

captura

Em 2010, foram mais de mil capturadas na Galeta (cerco do
Agnaldo)

Trindade

captura

No cerco, dá mais no meio de setembro, outubro e novembro

Trindade

captura

Há 4 anos pegou umas 12 de uma vez, na Praia Brava
(Galeta)

Trindade

captura

Cerco pega tartaruga viva

Trindade

captura

Todos os cercos caem tartaruga

Trindade

captura

Em setembro e outubro, caem 14/15 por dia no cerco, por visita

Praia Grande

captura

Linha não pega

Praia Grande

captura

Linha é muito raro pegar

Praia Grande

captura

Morre na rede de espera

São Gonçalo

captura

Tem tartaruga com verruga, craca, ostra. Enrola isso na rede

Trindade

captura

Maio, junho e julho cai muito na rede

Trindade

captura

Rede de espera (nijuada) pega da comum e da de pente

Trindade

captura

Em 2010, caíram mais de 100 na rede

Trindade

captura

Rede malha, pega da comum

Trindade

captura

Trindade

captura

Tartaruga de quilha já veio na rede, lá fora em alto mar.
Tonelada, 500 kg
Nijuada pega verde e pente. Na Costa da Trindade (Camburi)
e na Praia do Rancho (Ilha do Raspa)

Praia Grande

captura

São Gonçalo

comércio

Praia Grande

comportamento

Não é brava, mas morde

Praia Grande

comportamento

A tartaruga fica na pedra. Na ressaca, ela sai

Praia Grande

comportamento

No mar agitado, ela muda de lugar

Praia Grande

comportamento

Viajam pra procurar águas tranquilas

São Gonçalo

comportamento

Tartaruga chora quando mata

São Gonçalo

comportamento

Não tomam conta dos filhotes

Praia Grande

comportamento

Vi uma tartaruga brincando com a outra

Trindade

comportamento

Vivem mais sozinhas, mas tem época que elas juntam (2-4),
não sabe porque

Já peguei pequena de tarrafa
Não existe comércio de tartaruga

Trindade

consumo

Nunca vi comer tartaruga de quilha, tem muito óleo

São Gonçalo

consumo

Por causa da lei, dispenso se tiver morta, mas gostaria de comer

Trindade

desova

Acho que desova na Praia Brava. Tem muita tartaruga lá

Trindade

desova

Há 15 anos, na Praia Brava, vi a tartaruga subir, mas desceu
assustada

Trindade

desova

Acho que desova na Praia Lopes Mendes, Aventureiro e Martim
de Sá
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Anexo 3

Seleção de trechos de depoimentos dos pescadores referente a diferentes temas
abordados em entrevistas abertas sobre a interação das tartarugas marinhas
com a pesca na região de Paraty (RJ), dezembro de 2010 (continuação).

Local

Tema

Resposta

Praia Grande

desova

Praia Grande

mortalidade

Na Praia do Ventura há muito tempo desovava, pois era
isolada
Faz massagem para reavivar tartaruga

Trindade

ocorrência

Tartaruga-de-couro dá em mar aberto

Praia Grande

ocorrência

Qualquer lugar que vai tem tartaruga

Praia Grande

ocorrência

Tem em todas as ilhas

Praia Grande

ocorrência

Ponta da Trindade até Mambucaba vê tartaruga

Trindade

problema

Tem muita, muita mesmo, e estão causando problema porque
comem os peixes e arrebentam as redes.

Trindade

problema

Quando malham, tem que cortar a rede (prejuízo)

Trindade

problema

Trindade

problema

Quando morta, não tem mais gosto porque o óleo/gordura entra
na carne
Vai entrar em problema porque comem o limo. Como tem muita
e junta com os peixes que também comem, esse limo vai acabar e
vai dar problema. Já encontra tartaruga com esse problema já,

Trindade

problema

ela malha na rede e o peixe não cai mais

Praia Grande

status

Aumentou nos últimos tempos, porque todo mundo solta

São Gonçalo

status

Está aumentando, devido à consciência do pescador

São Gonçalo

status

Defeso está sendo mais respeitado hoje

São Gonçalo

status

São Gonçalo

status

Antes existia venda de tartaruga. Hoje não pode, multa sem
fiança
Começou a aumentar tem uns 5-6 anos, por causa da pesca
predatória de antes

São Gonçalo

status

Tá nada, rapaz (em extinção)! Se você ver que tem de todo o
tamanho, deste tamanho até tartaruga de 90 kg. Aqui na praia
de São Gonçalo. O cara me deu umas oito etiqueta, daquelas do
IBAMA, eu grampeei na asa dela e soltei. Na praia mesmo ali
tem umas cinco ou seis, que eu levei. Ela come uma alga meio
vermelha, meio lisa, ela se alimenta daquilo ali. O que tem delas
aí, na maré cheia, o cara não pode bater um lance que estraga a
rede todinha. Cada rede para arrumar custa 30 reais. A rede
fina, conforme ela entra, ela faz assim, rasga e vai embora.
Outro dia eu peguei 13 num lance.

Trindade

status

Aumentou, porque as pessoas sabem salvar (consciência)

Trindade

status

Hoje os jovens estão muito conscientes, na época da preservação e
não matam

Trindade

status

Mudou muito o estilo, há receio e medo de trazer. Essa coisa da
conservação foi tão forte que deixou de ser comida

Trindade

status

Agora, que é proibido, e que a gente aprendeu a salvar ela

Capítulo 5

Pesca e modelos de decisão:
forrageio ótimo
Alpina Begossi,1,2 Vinicius Nora,3 Tainá B. Andreoli,2,3
Svetlana V. Salivonchyk4 e Renato Azevedo Matias Silvano2, 5

This chapter deals with fish production and the decision making processes of
fishermen in Paraty (RJ). For the analysis, we use the model of optimal foraging
theory. This model is based on microeconomy and ecology. It was shown to be
useful in evaluating resource strategies implemented by populations or individuals.
Fish production at Praia Grande and Tarituba (two landing points in Paraty),
includes among others shrimp (camarão), sand drum (corvina) (Micropogonias
furnieri), snook (robalo) (Centropomus spp) and grouper (garoupa) (Epinephelus
marginatus). In spite of being a target species, grouper is usually caught in low
abundances and immature stages. Fifty three species were identified at the landing
point of Praia Grande. The optimal foraging model shows that at Tarituba travel
time influenced more fishing returns than at Praia Grande. Since Tarituba is the
site were fishermen have higher earnings, we suggest that their decision making
processes are probably more associated to cost and benefits rationale among
fishermen from Tarituba, compared to other sites or fishing targets.

Introdução
Este capítulo descreve a pesca em Paraty, em especial nas áreas de Praia
Grande e Tarituba, importantes pontos de desembarque da pesca artesanal.
Mostramos a tecnologia pesqueira utilizada, as áreas de pesca, a produção do
pescado, bem como as espécies mais importantes nos desembarques ou
comercialmente.
Modelos de ecologia, como o modelo do forrageio ótimo, são também usados
em ecologia humana para compreender processos de decisão na exploração de
recursos (Lieberman 2006; Soldati e Albuquerque 2012), incluindo a pesca. Esses
1. CAPESCA (LEPAC)-PREAC, UNICAMP e ECOMAR UNISANTA/FIFO, e-mail: alpinab@uol.com.br.
2. Fisheries and Food Institute, Ecomar, Santos, SP, www.fisheriesandfood.org.
3 Aluno(a) de Mestrado, PG Ecomar, Unisanta, Santos, SP.
4. Institute for Nature Management, National Academy of Sciences of Belarus, 10 Fr. Skaryna Street,
Minsk, 220114, Minsk, Belarus, http://ecology.basnet.by.
5. Depto. Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, e-mail:
renato.silvano@ufrgs.br
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modelos têm por base a microeconomia e a ecologia evolutiva, úteis para analisar
os interesses, as espécies-alvo e os processos de decisão de pescadores artesanais,
dentre outros usuários de recursos naturais, como os indígenas (Setz 1989). No
Brasil, esses modelos foram usados para compreender a pesca de camarão na Baía
de Sepetiba (Begossi 1992) e a escolha do pescado em Paraty, assim como
preferências de consumo e venda, dentre outras (Begossi et al. 2012). Outras
informações sobre escolhas alimentares e processos de decisão na pesca, sob a
ótica do forrageio ótimo, em populações de pescadores, podem ser consultadas
em Begossi et al. (2010), Hanazaki e Begossi (2004) e Lopes et al. (2011).
Uma das análises dos modelos de decisão sob o modelo de forrageio ótimo é
quanto tempo gastar em uma mancha de recurso (patch) (Aswani 1998). A mancha
de recurso, em nosso caso (análise do comportamento dos pescadores), seria um
pesqueiro. Na análise do tempo de permanência em um pesqueiro ou ponto de
pesca, o modelo de forrageio ótimo leva em conta o tempo de viagem (travel time)
e o retorno obtido na viagem (no caso, a biomassa de pescado capturada). O
esperado (ou previsto pelo modelo) é que, quanto mais distante o pesqueiro, maior
deve ser o retorno (kg de pescado) para compensar o tempo gasto na viagem.
Neste capítulo analisaremos esse comportamento de visita a pesqueiros para a
pesca, no sentido de compreender as táticas dos pescadores de Paraty, bem como
suas estratégias para capturar as espécies-alvo.
Esperamos que este texto seja útil para subsidiar os pescadores locais com
relação a propostas de zoneamento, a seus interesses econômicos e espécies-alvo,
bem como à participação dos mesmos em políticas de conservação de
biodiversidade.

Métodos: procedimentos
Foram coletados dados referentes à quantidade (kg) de pescado capturada e
tempo de viagem até o pesqueiro junto aos pescadores em pontos de desembarque
(2 dias em Tarituba e 2 dias na Praia Grande, por mês) por meio das fichas anexas,
de 2009 a 2011, durante 26 meses. Para outros detalhes sobre essa metodologia,
consultar Begossi et al. (2012).

A pesca em Paraty: Praia Grande e Tarituba
As comunidades de pescadores de Praia Grande e Tarituba podem ser
localizadas na Figura Principais Comunidades Estudadas em Paraty, no início
deste livro.
A coleta de dados de desembarque de pescado, iniciada em dezembro de
2009, foi finalizada em novembro de 2011 (590 desembarques registrados). A
produção total das duas áreas foi de 19.109,74 kg, sendo de 12.182,53 kg na
Praia Grande e de 6.927,21 kg em Tarituba.
A Tabela 1a mostra a produção total dos desembarques pesqueiros; a Tabela
1b traz as principais espécies presentes nos desembarques amostrados nas duas
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áreas estudadas em Paraty, Praia Grande e Tarituba. Em ambas as comunidades, o
camarão (várias espécies) é um pescado importante, assim como os peixes corvina
(Micropogonias furnieri) e robalo (Centropomus spp.). O pescado nobre, incluindo
principalmente corvina, garoupa (Epinephelus marginatus), robalo, cavala
(Scomberomorus spp.) e camarão, compreendeu 6.864,38 kg (56%) na Praia Grande
e 3.559,71 kg (51%) em Tarituba, totalizando 10.424,09 kg (55%) (Tabela 1b).
Tabela 1a

Produção pesqueira em Praia Grande e em Tarituba, Paraty (litoral sudeste do
Brasil), com base em amostras de 590 desembarques pesqueiros.

Ano

Mês

2009

Nov

Praia Grande
(kg)
599,03

222,03

821,06

2009

Dez

750,67

318,03

1068,70

2010

Jan

241,85

151,87

393,72

2010

Fev

466,31

485,40

951,71

2010

Mar

625,45

1336,70

1962,15

2010

Abr

502,60

29,50

532,10

2010

Mai

19,00

46,00

65,00

2010

Jun

765,10

157,40

922,50

2010

Jul

655,02

430,43

1085,45

2010

Ago

630,90

116,40

747,30

2010

Set

315,60

510,70

826,30

2010

Out

1051,00

143,30

1194,30

2010

Nov

190,65

263,50

454,15

2010

Dez

340,10

107,35

447,45

2011

Jan

673,65

377,70

1051,35

2011

Fev

428,15

128,40

556,55

2011

Mar

367,85

186,20

554,05

2011

Abr

568,25

50,60

618,85

2011

Mai

850,60

93,30

943,90

2011

Jun

767,05

539,00

1306,05

Tarituba (kg)

Total (kg)

2011

Jul

–

110,30

110,30

2011

Ago

449,90

44,10

494,00

2011

Set

161,10

238,20

399,30

2011

Out

213,85

282,90

496,75

2011

Nov

548,85

158,10

706,95

2011
Total (kg)

Dez

–
12.182,53

399,80
6.927,21

399,80
19.109,74
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Tabela 1b Produção de pescado nobre (em kg): corvina, garoupa, robalo, camarão e cavala,
em Praia Grande e em Tarituba, Paraty (litoral sudeste do Brasil), com base
em amostras de 590 desembarques pesqueiros.
Ano

Mês

Praia Grande
(kg)

Tarituba (kg)

Total pescado
nobre (kg)

2009

Nov

434,13

114,23

548,36

2009

Dec

432,02

191,03

623,05

2010

Jan

59,05

61,30

120,35

2010

Feb

413,86

405,00

818,86

2010

Mar

190,15

104,20

294,35

2010

Apr

183,30

2,40

185,70

2010

May

11,00

31,00

42,00

2010

Jun

338,90

133,00

471,90

2010

Jul

319,02

196,90

515,92

2010

Aug

421,60

77,90

499,50

2010

Sep

311,80

178,50

490,30

2010

Oct

888,00

68,30

956,30

2010

Nov

122,25

150,40

272,65

2010

Dec

250,80

77,25

328,05

2011

Jan

231,80

343,70

575,50

2011

Feb

364,75

33,70

398,45

2011

Mar

98,35

123,50

221,85

2011

Apr

87,35

39,80

127,15

2011

May

21,10

63,10

84,20

2011

Jun

554,65

539,00

1093,65

2011

Jul

–

71,00

71,00

2011

Aug

368,40

41,10

409,50

2011

Sep

139,70

227,40

367,10

2011

Oct

166,95

122,90

289,85

2011

Nov

455,45

148,30

603,75

2011

Dec

–

14,80

14,80

6.864,38

3.559,71

10.424,09

Total

A garoupa, apesar de ser pescado nobre de relativo alto valor no mercado,
não é o mais importante em termos de biomassa capturada. Um das possíveis
razões é que os pescadores têm capturado cada vez mais indivíduos pequenos e
imaturos dessa espécie (Begossi et al. 2012a). Em virtude do relativo escasso
desembarque de garoupa na Praia Grande e Paraty (Tabela 2) incluímos, apenas
para o estudo da espécie, amostragens em outra peixaria na cidade de Paraty
(Peixaria S. Pedro/William), para que pudéssemos obter mais informações sobre a
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pesca artesanal da garoupa em Paraty. Para detalhes consultar Begossi et al. (2012a),
bem como o Capítulo 3 de Priolli et al. (neste volume).
Tabela 2

Mês

Produção de garoupa (Epinephelus marginatus) em Paraty (cidade), Praia Grande
e Tarituba dos desembarques (220 indivíduos capturados, 16 meses de coleta).
Paraty (cidade)
(kg)

Praia Grande (kg)

Tarituba (kg)

Total (kg)

Nov/09

1,89

1,89

Dez/09

11,50

11,50

Fev/10
Mar/10

0,30

1,80

1,80

4,50

4,80

Mai/10

4,80

4,80

Jun/10

7,91

7,91

Jul/10

13,58

1,30

4,90

19,78

Ago/10

9,79

1,80

11,59

Set/10

12,91

9,75

22,66

Out/10

15,54

15,54

Nov/10

37,90

37,90
1,47

Dez/10

1,07

Jan/11

11,93

11,93

Fev/11

4,55

4,55

Mar/11

1,35

1,35

Abr/11

4,69

Total

126,03

0,40

4,69
15,39

22,75

164,17

A Figura 1a ilustra a produção (kg) total e também a produção das espécies
de pescado de maior captura e/ou alto valor de mercado (cavala e garoupa, apesar
do relativo baixo desembarque, possuem alto valor no mercado de peixes). Pode
ser observado na Figura 2a que, em dois anos de amostragem, no outono parece
haver maior produção relativa de pescado nobre em relação ao total de pescado
capturado. Na Figura 1b observamos a importância do desembarque do camarão,
corvina e robalo.
A tecnologia usada na pesca artesanal de Praia Grande e de Tarituba registrada
nas amostras de desembarque pesqueiro encontra-se nas Figuras 2a e b. Rede de
espera e arrasto são as tecnologias mais usadas em ambas as comunidades. Batebate também foi registrada nos desembarques pesqueiros (Figuras 2a e b) e foi
citada por pescadores (Lopes, 2010) de ambas as comunidades. Esta técnica
compreende cercar um cardume, conforme a descrição das tecnologias usadas na
região (ver página 66).
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Figura 1a

Produção total (n = 590 desembarques) e produção de pescado de valor
econômico (“pescado nobre”) (kg) (n = 475 desembarques), em Praia Grande
e em Tarituba, Paraty (litoral sudeste do Brasil).

Figura 1b

Pescado nobre obtido na Praia Grande e em Tarituba (2009-2011), Paraty
(litoral sudeste do Brasil) (n = 475 desembarques).
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Figura 2a

Tecnologia pesqueira usada na Praia Grande (2009-2011) (n = 400
desembarques).

Figura 2b

Tecnologia de pesca usada em Tarituba (2009-2011) (n = 190 desembarques).
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Figura 2c

Frequência (% de desembarques em que a tecnologia foi registrada) de utilização
de tecnologia de pesca na Praia Grande e Tarituba para captura de pescado
nobre (n = 475 desembarques).

Breve Explicação sobre os Métodos de Pesca de Paraty, Angra dos Reis
e Ilha Grande (por Lopes, P. F. 2010, páginas 103-104 em Begossi, Lopes,
Oliveira e Nakano, RiMa Editora, São Carlos, SP):
1. Linha: a pesca com linha indica a utilização de uma vara com anzol e
linha, sem especificar a utilização de molinete. Normalmente, empregamse iscas bastante seletivas (incluindo iscas artificiais), de acordo com o(s)
peixe(s) que se deseja obter e de acordo com o ambiente de pesca. É comum
especialmente para a captura de peixes de pedra, como garoupa e badejo.
2. Rede de espera: sua seletividade dá-se pelo tamanho da malha,
empregando-se malhas menores quando o objetivo é a pesca de peixes
menores, como o parati.
3. Cerco com lance: baseia-se em cercar com redes um cardume, após ele
ser avistado, para que os peixes se prendam na malha. A despesca é feita no
mesmo instante, para que outras tentativas (lances) sejam feitas.
4. Mergulho: pode ser livre ou com compressor. O peixe é arpoado quando
avistado.
5. Arrasto: pode ser tracionado com a mão ou com motor. Neste último
caso, normalmente na região a pesca artesanal utiliza uma ou duas redes,
dependendo da potência do motor. A abertura da rede é realizada com o
auxílio de duas portas. É considerado um método altamente impactante,
por não ser seletivo e também por destruir o fundo do mar.
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6. Arrasto de Praia: rede de arrasto tracionada com a mão, geralmente
realizada por um grupo de pescadores. Uma das pontas da rede é levada por
uma canoa, enquanto a outra ponta permanece em terra. Após percorrer
uma distância, a canoa retorna com a outra ponta e inicia-se o arrasto,
puxando a rede de volta para a terra.
7. Bate-Bate ou Bate-Poita: cerca-se o cardume com a rede e bate-se com
algo pesado na água para afugentar o peixe em direção à rede, forçando-o a
se emalhar.
8. Covo: armadilha de palha ou aço com isca dentro.
9. Zangarelho: é uma pesca de linha que utiliza um anzol de várias pontas,
específica para a captura da lula.
10. Bicheiro: pesca submarina que utiliza uma haste comprida (bicheiro)
com um grande anzol.
11. Tarrafa: Rede circular jogada de cima da canoa ou da beira da praia ou
rio, normalmente quando se avista o cardume.
12. Espinhel: Uma ou mais linhas com um conjunto de anzóis. Em geral,
deixam-se as iscas no anzol de um dia para outro.
13. Cerco flutuante: a técnica utilizada na região da Baía da Ilha Grande
corresponde a um conjunto de redes de nylon, que começam com uma
parte aberta (boca) por onde o peixe entra, estende-se por um funil em sua
versão mais simples (e.g.: comunidades de Ilha Grande) ou forma um
intricado labirinto de rede (e.g.: Trindade em Paraty) e termina em um
fundo cego, normalmente em formato redondo. O peixe permanece vivo
dentro do cercado, até a despesca.
14. Picaré: é um pequeno arrasto de praia realizado por dois pescadores,
podendo ser com ou sem funil.
15. Cerco-de-robalo ou cerco-com-mergulho: Técnica de pesca local, onde
o cardume é cercado com redes e abatido por mergulhadores. Para detalhes
ver Nora (2013).

Com relação aos pesqueiros utilizados na pesca artesanal de Paraty e obtidos
nos desembarques (alguns ainda observados em mergulho), percebemos na Figura
3 a importância das ilhas e de lajes na pesca artesanal, razão de conflitos entre os
pescadores e a administração da unidade de conservação marinha ESEC Tamoios
(Lopes et al. 2013a, b). Alguns pesqueiros da região haviam sido marcados com
GPS em 2009, logo no início do projeto, e os mais importantes constam em Begossi
et al. 2012b, 2013 e Conclusões). Entretanto, marcamos também ilhas importantes
na pesca artesanal em 2012, bem como mergulhamos nessas ilhas para observação
de garoupas (Tabela 3). Fotografias das garoupas e badejos (Mycteroperca acutirostris)
observados encontram-se neste livro (Capítulo 1, por Silvano et al.).
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Figura 3

Produção (biomassa – kg de peixes capturados), por pesqueiro, registrada em
(A) Praia Grande (n = 12.182,53 kg) e (B) Tarituba (n = 6.927,21 kg ) em
Paraty (litoral sudeste do Brasil).

Em 2010 e 2012 identificamos (AB) as principais espécies de peixes
capturadas por pescadores na Praia Grande (Tabela 4) utilizando chaves
taxonômicas para peixes marinhos (Figueiredo 1977; Figueiredo e Menezes 1978,
1980, 2000; Froese e Pauly 2010-2012; Marceniuk 2005; Menezes e Figueiredo
1985). Foram identificados 103 indivíduos de 43 espécies de peixes (Tabela 4).
Algumas espécies, como badejo, garoupa, robalo, parati, corvina e vermelho, dentre
outras, são espécies-alvo para o mercado. A identificação local dos peixes (taxonomia
folk) prioriza outros caracteres diagnósticos, quando comparada à taxonomia
científica, exemplo que pode ser observado na Tabela 5.
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Tabela 3

Local
(ilha)
I. Rapada

Pesqueiros marcados com GPS e onde mergulhamos (mergulho livre, AB) para
observar a presença de garoupa (Epinephelus marginatus). A lista das espécies
observadas encontra-se abaixo. Mergulhos realizados em 2010 e 2011, em
que se percorreu por 40 minutos um transecto para a direita da coordenada
marcada *= péssima visibilidade. (I = ilha).
Latitude

Longitude

230 09’ 59”

440 39” 93”

Espécies observadas
Stegastes fuscus

Profundidade
do local (m)
–

Temperatura da
água (0C)
–

3,1

–

Diplodus argenteus
Abudefduf saxatilis
Mycteroperca microlepis
I. Itaoca,
Cajaiba

0

0

23 16’ 03”

44 34’ 34”

Abudefduf saxatilis
Diplodus argenteus
Stegastes fuscus
Oligoplites saliens
Anisotremus virginicus
Epinephelus marginatus

I. Algodão

–

–

Diplodus argenteusStegastes fuscus
Abudefduf saxatilis
Dactylopterus volitans
Oligoplites saliens
Gerreidae
Sphoeroides sp.

I. Algodão

230 12’ 83”

440 36’ 37”

Abudefduf saxatilis

6,6

27

5,8

29,2

14,3

30

8,8

30,1

10

30,6

Diplodus argenteus
Mycteroperca acutirostris
Sphoeroides sp.
Donzela
I. Pico

230 06’ 62”

440 40’ 44”

Epinephelus marginatus
Chelonia mydas
Anisotremus virginicus
Abudefduf saxatilis
Diplodus argenteus
Cabrinha

I. Meros

230 11’ 27”

440 34’ 68”

Mycteroperca
Anisotremus virginicus
raia pintada
Abudefduf saxatilis
Diplodus argenteus
Chaetodon striatus
Stegastes fuscus

I.
Comprida

0

23 11’ 52”

0

44 37’48”

Mycteroperca acutirostris
Abudefduf saxatilis
Diplodus argenteus

I. Ganchos

230 10’ 48”

440 38’ 13”

Chaetodon striatus
Anisotremus virginicus
peixe porco
Diplodus argenteus
O. saliens
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Tabela 3
Local
(ilha)
I. Ganchos

(continuação).
Latitude

Longitude

230 10’ 48”

440 38’ 13”

Profundidade
do local (m)
10

Temperatura da
água (0C)
30,6

6,0

31,2

Chelonia mydas

4,3

31,6

Epinephelus marginatus

15,7

28,5

6,8

26,9

8,8

26,0

6,6

26,1

Espécies observadas
Chaetodon striatus
Anisotremus virginicus
peixe porco
Diplodus argenteus
O. saliens
Cabrinha
Abudefduf saxatilis

Laje
branca*

23 07’ 31”

44 40’ 10”

Abudefduf saxatilis

Ilha do
Pico*

230 06’ 64”

440 40’ 55”

Epinephelus marginatus

Laje dos
Meros

0

230 11’ 69”

0

440 34’ 45”

Mycteroperca acutirostris
Anisotremus surinamensis
Diplodus argenteus
Abudefduf saxatilis
carangidae
Chaetodon striatus
Chaetodipterus faber
Ilha da
Rapada*

0

23 09’ 57”

0

44 39’ 92”

Mycteroperca acutirostris
Abudefduf saxatilis
Stegastes fuscus

Ilha da
Rapada*

23 09’ 58”

44 39’ 93”

Ilha
Comprida*

230 10’ 31”

440 40’ 55”

0

0

Abudefduf saxatilis
Stegastes fuscus

Tabela 4

Nada

Peixes identificados por AB na peixaria ”Pescados Sinésio”, provenientes de
desembarque da pesca artesanal na Praia Grande (103 indivíduos identificados
de 2010-2012). Revisão por Rodrigo Caires.

Nome local
Agulha
Badejo
Badejo da areia
Bagre
Bagre-amarelo
Bagre-cumbaca
Bonito, bonito cadelão
Cação sardinheiro
Cação-rato
Cambira, peba, peva

Espécie
Xiphias gladius
Mycteroperca bonaci
Mycteroperca microlepis
Aspistor luniscutis
Aspistor luniscutis
Sciades passany
Auxis thazard
Carcharhinus sp.
Carcharhinus porosus
Centropomus parallelus
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Tabela 4

(continuação).

Nome local
Capucho ou lampião
Carapau
Carapau
Cavala
Corvina
Corvina-amarela
Corvina, corvina-branca
Dourado
Garoupa
Garoupa legitima
Goete, pescadinha
Guaivira
Guaivira
Imbetara
Linguado
Linguado
Mangorra
Maria-luísa
Obeba
Olho-de-cão
Pampo
Pampo
Parati
Parati
Parati, parati olho-de-fogo
Pargo
Paru
Pescada bicuda ou cambuçu
Pescada-azeitona
Pescada-banana
Pescada-branca
Piragica
Prejereba
Robalo-flecha
Robalo peba
Salgo
Sardinha
Sargo
Serra
Sororoca
Tainha
Ubeba
Vermelho
Vermelho, cióba verdadeiro
Xaréu, xaréu-branco
Xerelete
Xerelete

Espécie
Aluteros monoceros
Caranx crysos
Caranx ruber
Scomberomorus cavala
Micropogonias furnieri
Ophioscion punctatissimus
Micropogonias furnieri
Coryphaena hippurus
Epinephelus marginatus
Epinephelus marginatus
Cynoscion jamaicensis
Oligoplites saliens
Oligoplites palometa
Menticirrhus americanus
Paralichthys brasiliensis
Paralichthys sp.
Holocentrus adscencionis
Ctenosciaena gracilicirrhus
Larimus breviceps
Priacanthus arenatus
Trachinotus carolinus
Trachinotus falcatus
Mugil sp.
Mugil curema
Mugil sp.
Pagrus pagrus
Chaetodipterus faber
Cynoscion jamaicensis
Nebris microps
Macrodon ancylodon
Cynoscion leiarchus
Kyphosus sp.
Lobotes surinamensis
Centropomus undecimalis
Centropomus parallelus
Anisotremus surinamensis
Sardinella brasiliensis
Anisotremus surinamensis
Thyrsitops lepidopoides
Scomberomorus brasiliensis
Mugil liza
Larimus breviceps
Lutjanus synagris
Lutjanus synagris
Alectis ciliares
Carangoides ruber
Caranx crysos

72

COMUNIDADES PESQUEIRAS DE PARATY: SUGESTÕES PARA MANEJO

Tabela 5

Comparação de caracteres diagnósticos da taxonomia folk e da biológica para
identificação dos peixes (Begossi 2013, FAO).

Espécie

Taxonomia folk ou
popular
Corpo, olhos, escamas,
coloração:

Epinephelus marginatus
(garoupa verdadeira)

Taxonomia científica
Nadadeiras, raios,
espinhos, rastros,
coloração:

e
Mycteroperca acutirostris
(badejo)

-garoupa larga, badejo
estreito
-formato e cor
-olho maior da garoupa
-escama grossa garoupa,
escama fina badejo
- coloração

Exemplo garoupa
-nadadeira anal 7-10
-nadadeira dorsal 10-11
espinhos
-14-18 raios nadadeira
dorsal
-coloração

Forrageio ótimo na pesca artesanal
Dois foram os aspectos de forrageio ótimo abordados neste capítulo:
1) Escolhas alimentares: Esse trabalho (Begossi et al. 2012b) tratou das preferências alimentares locais em relação ao pescado em Paraty. O press release a seguir
foi solicitado pela Brazilian J. of Biology e explica os resultados com base em
entrevistas individuais com 73 pescadores.
PRESS RELEASE (dezembro 2012)
The ecology and economy of food: time spent manipulating food ranks
human food items, as optimal foraging models predicts
Alpina Begossi1,2,3*, Svetlana V. Salivonchyk4, Natalia Hanazaki3,5, Ivan
Machado Martins5, Fernanda Bueloni5
UNICAMP: Capesca, LEPAC (Paraty) and CMU (CP 6023, Campinas, SP),
alpinab@uol.com.br; 2ECOMAR/UNISANTA, Rua Oswaldo Cruz, 277 Santos, SP;
3
FIFO (Fisheries and Food Institute) (www.fisheriesandfood.org ); 4Institute for
Nature Management, National Academy of Sciences of Belarus,10 Fr. Skaryna Street,
Minsk, 220114, Minsk, Belarus; 5 Depto de Ecologia, UFSC: Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC.
1

Authors of this study have been investigating for about 20 years the criteria
of fish food selections by human populations, represented by small-scale
fishing communities in Brazil (coastal and riverine). These investigations
were supported by several FAPESP projects. The diet of human populations
reveals to a great extent how humans interact with nature and exploit natural
resources. Thus, both anthropologists and human ecologists have been
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studying food categorization and choices. Authors of this study case use a
human ecology approach to address these questions.
Studies reported in this paper were supported by FAPESP and IDRC. The
authors have investigated important parts of the diet of human populations
regarding food choices. They have analyzed a decision making process in
exploiting an available food resource related to the relative effort spent on
food preparation/manipulation, and the possible attainable profit. In particular,
manipulation effort is represented by the time spent in the process of fish
consumption effort. Large manipulation times leads to lowering of the
respective value of particular food source. Then, the respective value of a
particular fish can be represented both ecologically, by decisions fishers have
to make (when choosing less bony fish as target species), and economically,
by the price of fish in the market ( since high manipulation time is represented
by lower fish prices; less bony fish also shows higher market prices).
The case study published in the Brazilian Journal of Biology is on fishers from
two communities of the municipality of Paraty, Rio de Janeiro: Praia Grande
and Tarituba. We interviewed 73 inhabitants: 44 at Praia Grande (15 men
and 29 women) and 29 at Tarituba (14 men and 15 women). Authors
observe, as following:
“Robalo (snook, Centropomus spp.) was the fish most cited as eaten
by all interviewees, and it has the highest price in the markets of both
communities. Fish with fewer bones are preferred for
commercialization. Bony fish seems to be at the bottom of the
usefulness by all interviewees. The most appreciated fish (preferred
to be eaten) are also the less bony fish”
Authors stress the importance of fish choice by fishers for purposes of
management and food security. Since fishers should choose between
consuming or selling the catch, they end facing a dilemma of household
versus market. The market exerts pressure to sell the most valuable fish,
but households prefer to consume less bony fish. Thus, target species are
often limited with commercial, highly valued fish. Other factors should be
also taken into account, such as management processes: one should take
into account periods when fishing is not allowed for some species. It can
lead to high potential impacts on the food security of families. Finally, one
can conclude that food choices, as predicted by optimal foraging models,
are not just part of the culture. They can be influenced by biological
attributes, such as fish boniness, and, as this study has shown, by the time
and effort required for food (fish) manipulation.
2) Processos de decisão dos pescadores sobre espécies-alvo: Nossa escolha
das espécies-alvo baseou-se em Begossi et al. (2010), ou seja, seguimos os resultados
de entrevistas realizadas em janeiro de 2009 na região de Paraty para a escolha de
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espécies presentes nos desembarques, sobre as quais obteríamos informações mais
detalhadas e analisaríamos no modelo em questão. Inserimos depois espécies que
observamos serem espécies-alvo, durante a pesquisa nas peixarias e pontos de
desembarque de Praia Grande ou Tarituba. O modelo de forrageio ótimo baseouse em análises de regressão linear com o tempo de viagem (em minutos) como
variável independente e quantidade de pescado obtido (em kg) como variável
dependente. No sentido de normalizar os dados foram feitas as regressões,
transformando os dados originais em logaritmo natural (Ln).
Seguem-se os modelos (gráficos abaixo e resultado das regressões lineares)
considerando as principais espécies-alvo e todo o pescado obtido (Figuras 4a-4i).
Observamos que há casos com poucos dados, como garoupa e cavala (Figuras 4d
e 4e). De forma geral, a influência do tempo de viagem na quantidade de pescado
obtido é muito pequena (ver coeficientes de regressão da Figura 4), com exceção
de Tarituba, em que o tempo de viagem influencia, mantendo as outras variáveis
constantes, em 12% da quantidade (kg) de pescado obtido (Figura 4i). É
interessante observar que essa é a comunidade com o maior rendimento obtido da
pesca em termos monetários: R$1.246,00/mês, por pescador, em média; esse valor
encontra-se acima da média da região, com pesca direcionada para a captura de
peixes nobres, em especial do robalo, com o uso do cerco do robalo (Lopes 2010,
p. 33).
Figura 4

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para diversas
pescarias em Praia Grande e Tarituba, Paraty, litoral sudeste do Brasil (equações
de regressão e significância encontram-se nas respectivas figuras. i) Total de
desembarques, Tarituba (n = 176).

Figura 4a

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para camarão
(n = 226 desembarques) na Praia Grande e em Tarituba.
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Figura 4b

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para corvina
(Micropogonias furnieri ) (n = 165) na Praia Grande e em Tarituba.

Figura 4c

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para robalo
(Centropomus spp.) (n = 136) na Praia Grande e em Tarituba.
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Figura 4d

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para garoupa
(Epinephelus marginatus) (n = 22) na Praia Grande e em Tarituba.

Figura 4e

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para cavala
(Scomberomorus brasiliensis) (n = 15) na Praia Grande e em Tarituba.
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Figura 4f

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para pescado
nobre (espécies-alvo) (n = 462) na Praia Grande e em Tarituba.

Figura 4g

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para total de
desembarques com todas as espécies capturadas (n = 551) na Praia Grande
e em Tarituba.
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Figura 4h

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para total de
desembarques na Praia Grande (n = 375).

Figura 4i

Relação entre o tempo de viagem (em minutos, variável independente) e a
quantidade de pescado obtido (em kg, variável dependente) para total de
desembarques em Tarituba (n = 176).
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Conclusões
A pesca artesanal das duas comunidades estudadas em Paraty mostrou relativa
alta diversidade com a captura de 53 espécies de peixes (Tabela 4) utilizando
várias técnicas de pesca, porém, destacam-se a captura de camarão e robalo,
respectivamente, empregando arrasto e redes de espera, bem como corvina
(Micropogonias furnieri), por meio de rede. Os modelos de forrageio ótimo foram
úteis para prever o comportamento de escolha de peixes para consumo e comércio
por parte dos pescadores, porém, nem sempre permitiram prever por que os
pescadores exploram pesqueiros mais distantes, visto que a quantidade de pescado
capturada nem sempre esteve relacionada ao tempo de viagem até o pesqueiro.
Entretanto, é interessante notar que o tempo de viagem influencia a pesca em
Tarituba, cujo alvo é a venda e cuja venda é a mais rentável da região. Observouse, como em outras comunidades de pescadores, a importância do tempo de viagem
relacionado a peixes cujo alvo é o comércio (Nehrer e Begossi, 2000), assim,
tendemos a concluir que há maior esforço de cálculo nos processos de decisão dos
pescadores quando se trata da venda do pescado e não necessariamente da pesca
para consumo.
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ANEXO
FICHAS DE COLETA

Ficha I: coleta de dados de desembarque pesqueiro
Nº da Ficha:___________
Coletor:_______________
Dia:
Nome da peixaria ou do
ponto de desembarque
Nome do pescador
Embarcação
Local de pesca
Tempo de ida + volta
(minutos)
Aparelho (apetrecho de
pesca)
Pescado (espécie)
Pesar e contar juntos, por
espécie

Mês/Ano:

Local:

Número

Peso (kg)

Ficha II: medidas de pescado selecionado (cavala, robalo e garoupa)
Nº da Ficha:___________ Coletor_____________________
Data:__________________ Local:_____________________
Para cavala, garoupas e robalos (por indivíduo)
Comprimento total
Nome
Da cabeça ao final da
Ex: robalo peba
nadadeira caudal
(na foto é o a)

IND1
IND2

Comprimento
10 cm

Peso

Capítulo 6

Modos de vida e segurança
alimentar em comunidades
Caiçaras de Paraty (RJ) – um olhar
a partir da etnobotânica
Mariana Giraldi¹ e Natalia Hanazaki¹

Discussions related to the dynamism of livelihoods and their relationship with
food security has been increasingly frequent and permeates different approaches.
From an ethnobotanical perspective, this chapter discusses some of the
contributions of this research approach to understanding local realities regarding
food security. We analyze some of the results of a survey that studied the use of
plant resources for food in two Caiçara communities: Ilha do Araújo and Ponta
Negra, both located in Paraty (RJ). Interviews were conducted with use of free
lists in 21 households in Ponta Negra and 43 in Ilha do Araújo to record the
richness of food plants, differentiating knowledge and effective use of them. We
recorded 134 local names of food plants, and in 88% of the reports in Ponta
Negra there was effective use of plant resources in the household unit during the
last year, and in Ilha do Araújo this percentage was 83%. There was no significant
difference between knowledge and use of plants in Ponta Negra, while in Ilha do
Araújo the knowledge and use differed. Overall, the results indicate that food
security in these communities is favored in terms of obtaining food plants in
backyards, gardens and even in the Atlantic Forest vegetation.

Introdução
Diante do cenário atual de degradação ambiental (Ramakrishnan 2001) e
do crescente debate sobre sustentabilidade (Sachs 2000), diferentes modelos para
analisar modos de vida têm sido discutidos. Dentre eles, destaca-se o modelo
proposto pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional (Department
for International Development) (DFID 1999), sediado na Inglaterra, o qual
compreende a análise de cinco aspectos: vulnerabilidades; patrimônios; estruturas
e processos; estratégias; e resultados.

1. Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica, Departamento de Ecologia e Zoologia, Centro de
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
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De acordo com o DFID (1999), o contexto de vulnerabilidade está relacionado
a macroeventos que interferem nos modos de vida, como catástrofes ambientais,
mudanças climáticas, crise econômica, regime político e religioso. Os patrimônios,
também chamados de capitais, podem ser entendidos como: capital humano (e.g.:
saúde da população, grau de escolaridade, profissões, conhecimentos locais), capital
natural (e.g.: estoques pesqueiros, reservas hídricas, florestas, cultivos), capital
financeiro (e.g.: dinheiro, poupança, ações), capital social (e.g.: redes de troca,
associações, vínculo empregatício) e capital físico (e.g.: iluminação pública, estradas,
residências). As estruturas e os processos são representados por instituições –
públicas ou privadas – que prestam serviços e estabelecem regras. Sendo assim,
num cenário de vulnerabilidades, acesso aos diferentes tipos de capital e
possibilidades ou restrições impostas por estruturas e processos, seres humanos
optam por diferentes estratégias de vida para atender as suas necessidades e anseios.
Dentre os resultados almejados figuram o aumento da renda per capita, a melhoria
na qualidade de vida e a segurança alimentar.
Em linhas gerais, admite-se que a segurança alimentar está relacionada ao
acesso seguro, suficiente e constante de alimentos para ingestão na dieta humana
(Maxwell e Smith 1992). Vale frisar que a alimentação adequada é um direito de
todos e, quando ela não é alcançada, a situação que se verifica é marcada pela
fome e desnutrição (CONSEA 2009).
Conforme dados da FAO (2009), entre 1990 e 2009, a quantidade de
indivíduos desnutridos no mundo passou de 842 milhões para um bilhão.
Considerando o tamanho da população em cada período, o percentual de
desnutrição foi de, aproximadamente, 16% e 15%, respectivamente. Apesar da
sutil redução, cerca de um bilhão de indivíduos se encontrava à margem da
segurança alimentar, principalmente nos países em desenvolvimento. No Brasil,
em pesquisa realizada no ano de 2009 (IBGE 2010), aproximadamente 30% dos
domicílios amostrados apresentavam algum grau de insegurança alimentar, havendo
concentração nas zonas rurais.
Em virtude de sua importância em termos éticos e também econômicos, a
questão da segurança alimentar tem sido uma discussão recorrente em diversas
nações e figurado em acordos políticos (Barret 2010). Durante a Declaração do
Milênio das Nações Unidas, em 2000, foram estabelecidos oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) a serem alcançados até 2015 pelos países
signatários desse acordo. O primeiro deles foi erradicar a pobreza extrema e a
fome (MDG 2010).
No Brasil, o Governo Federal, parceiro do ODM, iniciou, em 2003, o Programa
Fome Zero, cujas linhas de ação visaram ampliar o acesso à alimentação adequada
para populações de baixa renda e fortalecer a agricultura familiar (CONSEA 2009).
Além dessa medida, em 2006, foi sancionada a Lei de Segurança Alimentar e
Nutricional (Lei n° 11.346 de 15 de setembro de 2006), que, posteriormente, foi
regulamentada por meio do Decreto n° 7.272 de 25 de agosto de 2010, instituindo
a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). Em
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concordância com as diretrizes da PNSAN, a segurança alimentar e nutricional
abrange, dentre outros aspectos: “a ampliação das condições de acesso aos alimentos por
meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar”; “a conservação da
biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos”; “o estímulo de práticas alimentares e
estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica, racial e cultural da população”;
e “a produção de conhecimento e o acesso à informação”.
Apesar dos esforços para erradicar a fome e a desnutrição, beiramos 2015 e
a questão da segurança alimentar continua sendo uma das principais preocupações
globais, como discutido recentemente durante a Rio+20 (2012). Pensando no
futuro, o quadro mundial previsto para 2050 pode ser afetado por uma série de
fatores interligados, como: aumento populacional, urbanização, distribuição
desigual de renda, degradação do meio ambiente e mudanças climáticas (FAO
2009). Estimativas da FAO (2009) apontam para um número aproximado de
nove bilhões de pessoas habitando o planeta Terra em 2050. O crescimento
demográfico, apesar de atenuado nos últimos anos, seguirá em processo, sendo
mais intenso nos países em desenvolvimento e em centros urbanos.
Como consequência da urbanização, padrões alimentares serão cada vez
mais caracterizados pela demanda de itens processados, e isso poderá trazer
implicações para o estado de saúde dos indivíduos. Áreas rurais continuarão a
ser foco de fome e pobreza, em parte porque investimentos na agricultura não
irão acompanhar o aumento da população nessas zonas. Além disso, está previsto
um aumento de apenas 5% no estabelecimento de novas terras agriculturáveis
em 2050; logo, a produção de alimentos estará voltada à intensificação das
lavouras existentes, sendo necessário investir em tecnologias que maximizem as
safras. As nações que não apresentarem condições para incrementar sua produção
de alimentos tenderão a importar com maior frequência e inflacionar os preços
das mercadorias, acentuando as disparidades sociais. Outro fator relacionado ao
futuro da segurança alimentar refere-se à disponibilidade de água para a irrigação.
A América Latina possui o maior potencial hídrico do planeta, mas em outras
partes do mundo a escassez de água representa uma séria ameaça. Somados a
esses fatores, impactos ambientais e mudanças climáticas colocam em dúvida a
capacidade do planeta e dos seres humanos em garantir a segurança alimentar
em 2050.
No contexto dessas discussões sobre modos de vida e segurança alimentar, o
objetivo principal deste capítulo é o de pontuar algumas das possíveis contribuições
da etnobotânica para a compreensão de realidades locais quanto à segurança
alimentar. Nesse intuito, são explorados alguns dados etnobotânicos resultantes
da pesquisa Recursos alimentares vegetais em duas comunidades Caiçaras no Sudeste do
Brasil: discutindo modos de vida e segurança alimentar (Giraldi 2012), que analisou o
uso de recursos vegetais para a alimentação em duas comunidades Caiçaras do
município de Paraty (RJ).
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Etnobotânica, modos de vida e o contexto Caiçara
O contexto de modos de vida e segurança alimentar das populações Caiçaras
está intrinsecamente relacionado a processos de uso e ocupação do solo, ciclos
econômicos e desenvolvimento urbano. Os Caiçaras habitam o litoral sul e sudeste
do Brasil e são descendentes de indígenas, portugueses e africanos (Adams 2000;
Diegues 2002). Núcleos populacionais Caiçaras começaram a ganhar forma durante
o período colonial brasileiro (Diegues 2002). As comunidades se instalavam
próximo à orla marítima, favorecendo a pesca, a obtenção de mercadorias que
chegavam por meio de embarcações e o escoamento da produção local de alimentos,
como café e farinha de mandioca. A topografia dos solos também influenciou a
distribuição desses núcleos. Os Caiçaras preferiam as planícies, protegidas por
montanhas cobertas de vegetação da Mata Atlântica. Tal configuração permitiu
ao povo Caiçara transitar entre terra e mar para realizar suas atividades de
subsistência. Em terra trabalhavam nas roças, extraíam recursos vegetais, caçavam
e criavam animais para o consumo doméstico. No mar e na zona costeira obtinham
peixes e praticavam o forrageio de outros organismos marinhos (Adams 2000).
O modo de vida Caiçara, fortemente caracterizado pela interface entre práticas
de pesca artesanal e agricultura familiar, passou por distintos momentos históricos.
De modo geral, a comercialização de produtos agrícolas se intensificou no século
XVIII, enquanto a pesca era praticada para complementar a dieta das famílias. A
partir do século XIX, a produção nacional e em larga escala de itens como mandioca
e cana-de-açúcar corroborou para o declínio da agricultura familiar como atividade
econômica e a mesma se voltou, em sua maioria, para o autoconsumo (Adams
2000). No processo de desenvolvimento da região, outro fato que corroborou
para o declínio da agricultura em pequena escala foi a implementação de áreas de
proteção da natureza, frequentemente impossibilitando o corte e a queima da
vegetação para a abertura de roças (Diegues 2002). Paralelamente, ocorria a
modernização da atividade pesqueira, a qual ganhava maior importância em termos
de geração de renda (Adams 2000).
Outras transformações ocorridas na região Sudeste a partir de meados do
século XX trouxeram implicações para os modos de vida locais. A construção de
rodovias implicou um acelerado processo de urbanização e intensificação do
turismo. Por conseguinte, parte dos Caiçaras passou a vender suas terras, a se
inserir em atividades turísticas, desempenhar empregos assalariados e até mesmo
migrar para as cidades (Adams 2000; Diegues 2002). Os núcleos Caiçaras que
continuaram desempenhando atividades de agricultura e pesca em pequena escala
foram, majoritariamente, aqueles localizados em ilhas e áreas continentais de difícil
acesso, muitas vezes inseridos em Unidades de Conservação da Natureza (UCs),
onde tais atividades têm sido fiscalizadas por órgãos ambientais (Adams 2000).
Hanazaki et al. (2007) apresentaram dados sobre modos de vida Caiçara por
meio de dois estudos de caso no estado de São Paulo, realizados entre 1998 e
2000. Inspirados pelo modelo analítico proposto pelo DFID (1999), Hanazaki et
al. (2007) discutiram sobre a influência de fatores externos nas estratégias de vida
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das populações em questão. A combinação dos fatores apontados – desvalorização
econômica de produtos agrícolas, modernização da atividade pesqueira, construção
de estradas, intensificação do turismo e implantação de UCs – influenciou as
estratégias de subsistência locais. Como discutido por Adams (2000) e Diegues
(2002), os Caiçaras passaram a se inserir em atividades voltadas ao turismo e ao
comércio e, por outro lado, a agricultura foi se tornando cada vez menos frequente.
Numa perspectiva ecológica, Hanazaki e Begossi (2000; 2003) e Maccord e
Begossi (2006) investigaram hábitos alimentares dos Caiçaras. Para Hanazaki e
Begossi (2000) a diminuição de atividades de agricultura e pesca em pequena
escala, aliada ao aumento de atividades vinculadas ao turismo e ao comércio,
acarretou mudanças nos padrões alimentares do grupo em questão. Estudos com
tal enfoque, além de revelarem aspectos quanto ao modo de vida local, são valiosos
à medida que identificam carências nutricionais (Hanazaki e Begossi 2003) e
flutuações na disponibilidade ambiental de recursos naturais (Maccord e Begossi
2006). As pesquisas realizadas por Hanazaki e Begossi (2000; 2003) e Maccord e
Begossi (2006) se voltaram, principalmente, ao consumo de peixes. Com relação
à caça, Hanazaki et al. (2009) listaram 11 espécies da fauna silvestre da Mata
Atlântica como importantes fontes proteicas para as famílias entrevistadas,
especialmente durante períodos de escassez de alimentos.
No campo da etnobotânica, Cavechia (2011), Borges e Peixoto (2009),
Miranda e Hanazaki (2008), Peroni et al. (2008), Hanazaki et al. (2000) e Rossato
et al. (1999) têm investigado a inter-relação dos Caiçaras com os recursos vegetais,
considerando aspectos sobre conhecimento, uso e manejo de espécies. Com exceção
de Cavechia (2011) e Peroni et al. (2008), que investigaram especificamente sobre
o manejo da agrobiodiversidade, as demais pesquisas consistiram em levantamentos
etnobotânicos gerais, caracterizados por registrar a riqueza de plantas conhecidas
e usadas para diversas finalidades (e.g.: medicinais, alimentares, manufatureiras e
ornamentais). Portanto, a inter-relação entre as populações Caiçaras e as plantas
alimentícias, sejam elas cultivadas ou extraídas, tem potencial para ser aprofundada,
como feito por Giraldi (2012).
Como exposto anteriormente, investigações etnobotânicas elucidam aspectos
sobre conhecimento, uso e manejo de plantas alimentícias e, dessa forma, agregam
informações ao que já tem sido discutido na literatura sobre mudanças em modos
de vida e segurança alimentar. Acessar informações sobre os recursos alimentares
vegetais conhecidos num determinado contexto, por exemplo, pode ser um
indicativo da diversidade biológica disponível localmente. No entanto, deve-se
atentar para não confundir o conhecimento botânico local com o uso efetivo das
plantas. Uma das linhas de atuação da etnobotânica refere-se, justamente, à
diferenciação entre conhecimento e uso de recursos vegetais, como feito por
Miranda et al. (2011), Ladio e Lozada (2004) e Reyes-García et al. (2005). Em
função de fatores que interferem no conhecimento botânico local, algumas plantas,
apesar de ainda presentes na memória das pessoas, podem estar entrando em
desuso, e isso pode refletir modos de vida e hábitos alimentares em transição.
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A utilização de plantas alimentícias obtidas localmente está relacionada às
práticas de extrativismo e cultivo. Estudos com viés no extrativismo vegetal são
valiosos, pois ajudam a identificar alimentos pouco conhecidos. Segundo Kinupp
e Barros (2010), uma vasta diversidade de plantas com potencial alimentício
encontra-se à margem dos cardápios usualmente aceitos pela população humana e
pode favorecer a segurança alimentar. Os autores definiram essas plantas como
plantas alimentícias não-convencionais (PANCs) e, segundo eles, a inserção de
PANCs na dieta humana complementa a ingestão de calorias, micro e
macronutrientes, ao mesmo tempo em que seu uso reduz o gasto econômico
familiar. Num contexto global, são vários os grupos humanos que se utilizam de
recursos vegetais nativos na sua alimentação (e.g.: Kinupp e Barros 2010; Della et
al. 2006; Nguyen 2003), e esses estudos evidenciam a importância de plantas não
cultivadas para a segurança alimentar, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas.
A conservação de fragmentos florestais, portanto, possibilita que populações
humanas tenham acesso, por exemplo, a frutos silvestres, palmitos e sementes
(Pimentel et al. 1997).
Com relação ao cultivo de plantas alimentícias, estudos etnobotânicos
contribuem identificando a diversa gama de variedades que uma espécie manejada
pode apresentar, como no caso de Manihot esculenta Crantz (Peroni et al. 2008).
Também podem ilustrar as redes sociais envolvidas na troca de variedades entre os
diferentes atores (Cavechia 2011), mostrando, dessa forma, que a segurança
alimentar esta associada à conservação da diversidade biológica e também cultural.
Os quintais e as roças são tidos como espaços de produção de alimentos
extremamente importantes para fortalecer a segurança alimentar. Frutas, verduras,
hortaliças, raízes, tubérculos e temperos presentes nesses espaços de produção
doméstica complementam a dieta, contribuindo também para a conservação da
diversidade biológica in situ (Gandolfo et al. 2010; Valadão et al. 2006).

Recursos alimentares vegetais em duas comunidades
Caiçaras no Sudeste do Brasil: discutindo modos de
vida e segurança alimentar
O presente estudo foi realizado em duas comunidades pesqueiras de Paraty
(RJ) – Ponta Negra (PN) e Ilha do Araújo (IA), ambas situadas dentro de Unidades
de Conservação da Natureza (UC). Dentre os resultados encontrados por Giraldi
(2012), destacamos aqui a riqueza de plantas alimentícias registrada nas entrevistas,
direcionando nosso olhar para a diferenciação entre o conhecimento e o uso efetivo
dessas plantas – ponto de partida para definirmos as plantas mais relevantes que
permeiam a dieta local.
Ao todo foram visitadas 21 residências em PN e 43 na IA em fevereiro e
julho de 2011, sendo que as unidades familiares que participaram do estudo
representaram apenas uma amostra de cada localidade (quase 44% da comunidade
em PN e aproximadamente 36% da comunidade na IA). O método usado para
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acessar informações sobre conhecimento e uso de plantas alimentícias foi a lista
livre (Albuquerque et al. 2010), por meio da qual os informantes eram convidados
a listar nomes locais das plantas alimentícias por eles conhecidas e, a seguir, citar
quais delas foram incorporadas na dieta familiar durante o último ano.
Os nomes locais mencionados nas entrevistas foram tabulados por
comunidade, considerando as categorias “conhecimento” e “uso no último ano”
separadamente. Partindo da quantidade de citações de cada planta, foi possível
verificar a relação entre o que se conhece e o que, de fato, se consome. A partir
dessa diferenciação foi possível definir também quais as plantas mais relevantes
na dieta Caiçara. Para isso, foram consideradas as plantas alimentícias comuns a
PN e IA com 25% ou mais de frequência de citações.
A pesquisa resultou no registro total de 134 nomes locais de plantas
alimentícias, sendo que 27 plantas foram citadas apenas na IA, 30 apenas em PN
e 77 em ambas as comunidades. Da riqueza compartilhada, as plantas que figuram
como as mais relevantes para a dieta das famílias foram: aipim (Manihot esculenta
Crantz), taioba (Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott), abacate (Persea americana
Mill.), banana-nanica (Musa Seção Musa), banana-prata (Musa Seção Musa), cocoda-bahia (Cocos nucifera L.), goiaba (Psidium guajava L.), jaca (Artocarpus heterophyllus
Lam.), laranja-mexerica (Citrus reticulata Blanco), limão-cravo (Citrus x limonia (L.)
Osbeck), mamão (Carica papaya L.), maracujá (Passiflora edulis Sims.), alfavaca
(Ocimum americanum L. e O. campechianum Mill.), coentro (Eryngium foetidum L.) e
manjericão (Ocimum basilicum L.) (Tabela 1).
Em Ponta Negra houve 502 citações quanto ao conhecimento das plantas
alimentícias e 441 citações quanto ao uso das mesmas no último ano, ou seja, em
88% dos relatos houve uso efetivo desses recursos vegetais. Na Ilha do Araújo a
quantidade de citações para conhecimento foi 881 e para uso foi 730. Logo, em
83% dos casos as plantas conhecidas foram consumidas pelas famílias participantes
do estudo. Núcleos Caiçaras que habitam UC são detentores de vasto conhecimento
botânico local, contudo, as recentes mudanças em seus modos de vida podem
ocasionar contrastes entre o conhecimento e o uso efetivo de plantas alimentícias,
como discutido por Miranda et. al (2011), Reyes-García et al. (2005) e Ladio e
Lozada (2004). Miranda et al. (2011), investigando o uso efetivo de plantas por
Caiçaras na Ilha do Cardoso, estado de São Paulo, comprovaram que a grande
maioria do que era conhecido era utilizado. De 813 citações a respeito do
conhecimento botânico local, houve 666 relatos de uso, um percentual de 82%.
Para as autoras, a estreita relação entre conhecimento e uso dos recursos vegetais
sugere uma relativa dependência dos Caiçaras à flora local para subsistir.
Os contrastes entre conhecimento e uso não foram significativos para Ponta
Negra (X² = 1,975; p = 0,1741; gl = 1), ao passo que foi significativo para a Ilha
do Araújo (X² = 7,092; p = 0,0086; gl = 1). Corroborando para os achados de
Miranda et al. (2011), esta pesquisa indica que a população de PN, de fato, utiliza
os recursos vegetais conhecidos, mas essa realidade não se observa com a mesma
intensidade na IA.

Plantas alimentícias citadas

Ponta Negra

Ilha do Araújo

Nome popular

Nome científico

C

U

C

U

Abacate

Persea americana Mill.

15 – 71%

12 – 57%

23 – 53%

17 – 39%

Abacaxi

Ananas comosus (L.) Merr.

10 – 47%

06 – 28%

17 – 39%

14 – 32%

Abiu

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

x

x

02 – 05%

01 – 02%

Abóbora

Cucurbita pepo L.

02 – 10%

01 – 05%

03 – 07%

02 – 05%

Abóbora-comprida

Cucurbita sp1.

02 – 10%

01 – 05%

01 – 02%

01 – 02%

Abóbora-moranga

Cucurbita sp2.

03 – 14%

02 – 10%

03 – 07%

01 – 02%

Abóbora-redonda

Cucurbita moschata Duchesne

01 – 05%

–

01 – 02%

00 – 00%

Abuta

cf. Abuta sp.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Acerola

Malpighia emarginata DC.

01 – 05%

01 – 05%

06 – 14%

06 – 14%

Agrião

Indeterminada

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Aipim

Manihot esculenta Crantz

16 – 76%

16 – 76%

29 – 67%

21 – 48%

Alface

Lactuca sativa L.

01 – 05%

01 – 05%

07 – 16%

05 – 12%

Alfavaca

Ocimum americanum L. e O. campechianum Mill.

10 – 47%

10 – 47%

24 – 55%

22 – 51%

Ameixa-amarela

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

02 – 10%

02 – 10%

01 – 02%

01 – 02%

Amora

Morus nigra L.

01 – 05%

01 – 05%

08 – 19%

06 – 14%

Araçá

Psidium cattleianum Sabine

05 – 24%

05 – 24%

02 – 05%

00 – 00%

Araçá-goiaba

Psidium guineense Sw.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Baba-de-boi

Cordia superba Cham.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Bacubixaba

Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb

04 – 19%

04 – 19%

x

x

Bacupari

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi

02 – 10%

02 – 10%

x

x

COMUNIDADES PESQUEIRAS DE PARATY: SUGESTÕES PARA MANEJO

Plantas alimentícias citadas nas categorias “conhecimento” e “uso no último ano” em Ponta Negra (n = 21 entrevistas) e
na Ilha do Araújo (n = 43 entrevistas), Paraty (RJ), Brasil. Dados em números absolutos e frequência de citações. Legenda:
conhecimento (C), uso no último ano (U), sem resposta do informante (–), planta não citada na comunidade (x) e planta
comum a PN e IA definida como mais citada (sombreada).
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Plantas alimentícias citadas
Nome popular

Nome científico

Ponta Negra
C

Ilha do Araújo
U

C

U

Musa spp.

05 – 24%

05 – 24%

05 – 12%

05 – 12%

Musa seção Musa

02 – 10%

01 – 05%

x

x

Banana-da-terra

Musa Seção Musa

10 – 47%

07 – 33%

06 – 13%

06 – 13%

Banana-maçã

Musa seção Musa

03 – 14%

03 – 14%

02 – 05%

02 – 05%

Banana-nanica

Musa Seção Musa

13 – 61%

13 – 61%

22 – 51%

20 – 46%

Banana-nanicona

Musa seção Musa

01 – 05%

–

x

x

Banana-ouro

Musa seção Musa

07 – 33%

07 – 33%

12 – 28%

12 – 28%

Banana-prata

Musa Seção Musa

12 – 57%

12 – 57%

30 – 69%

30 – 69%

Banana-prata-veaca

Musa seção Musa

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Banana-preta

Musa seção Musa

02 – 10%

02 – 10%

01 – 02%

01 – 02%

Banana-São-José

Musa seção Musa

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Banana-São-Tomé

Musa seção Musa

03 – 14%

03 – 14%

03 – 07%

03 – 07%

Banana-sacriviaca

Musa seção Musa

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Baquá

Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.

02 – 10%

01 – 05%

x

x

Batata-branca

Solanum tuberosum L.

01 – 05%

01 – 05%

01 – 02%

01 – 02%
11 – 25%

Batata-doce

Ipomoea batatas (L.) Lam.

16 – 76%

15 – 71%

17 – 39%

Berinjela

Solanum melongena L.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Cacau

Theobroma cacao L.

02 – 09%

00 – 00%

22 – 51%

15 – 34%

Café

Coffea arabica L.

04 – 19%

01 – 05%

07 – 16%

03 – 07%

Caju

Anacardium occidentale L.

02 – 10%

01 – 05%

12 – 28%

10 – 23%

Cambucá

Plinia edulis (Vell.) Sobral

10 – 47%

09 – 42%

01 – 02%

00 – 00%

Cana

Saccharum officinarum L.

10 – 47%

08 – 38%

13 – 30%

06 – 13%
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Banana
Banana-cravo
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Ponta Negra

Ilha do Araújo

Nome popular

Nome científico

C

U

C

U

Cana-amarela

Saccharum officinarum L.

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Cana-caiana

Saccharum officinarum L.

01 – 05%

01 – 05%

03 – 07%

02 – 05%

Cana-cinza

Saccharum officinarum L.

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Cana-listrada

Saccharum officinarum L.

x

x

03 – 07%

03 – 07%

Cana-paca

Saccharum officinarum L.

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Cana-preta

Saccharum officinarum L.

01 – 05%

01 – 05%

02 – 05%

02 – 05%

Cana-rosa

Saccharum officinarum L.

x

x

03 – 07%

02 – 05%

Cana-roxa

Saccharum officinarum L.

x

x

03 – 07%

03 – 07%

Cana-sapo

Saccharum officinarum L.

01 – 05%

01 – 05%

02 – 05%

02 – 05%

Cana-sete-metros

Saccharum officinarum L.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Cará

Dioscorea alata L.

09 – 42%

07 – 33%

01 – 02%

00 – 00%

Cará-branco

Dioscorea sp1.

02 – 10%

02 – 10%

x

x

Cará-coco

Dioscorea sp2.

02 – 10%

02 – 10%

x

x

Cará-roxo

Dioscorea sp3.

02 – 10%

02 – 10%

x

x

Carambola

Averrhoa carambola L.

03 – 14%

03 – 14%

01 – 02%

01 – 02%

Cebola

Allium cepa L.

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Cebolinha

Allium fistulosum L.

03 – 14%

03 – 14%

09 – 21%

06 – 14%

Cenoura

Daucus carota L.

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Cereja

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

02 – 10%

02 – 10%

02 – 05%

02 – 05%

Chuchu

Sechium edule (Jacq.) Sw.

05 – 23%

04 – 19%

14 – 32%

13 – 30%

Ciriguela

Spondias purpurea L.

06 – 29%

05 – 23%

x

x

Coco-da-bahia

Cocos nucifera L.

09 – 42%

08 – 38%

28 – 65%

25 – 58%
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Plantas alimentícias citadas

Ponta Negra

Ilha do Araújo

Nome científico

C

U

C

U

Coco-indaiá

cf. Attalea dubia (Mart.) Burret

02 – 10%

02 – 10%

x

x

Coco-natal

cf. Bactris vulgaris Barb. Rodr.

03 – 14%

03 – 14%

x

x

Coco-pati

cf. Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman

02 – 10%

02 – 10%

x

x

Coco-pindoba

Attalea humilis Mart.

02 – 10%

02 – 10%

01 – 02%

01 – 02%

Coco-preto

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret

03 – 14%

03 – 14%

x

x

Coentro

Eryngium foetidum L.

18 – 85%

18 – 85%

29 – 67%

27 – 62%

Coentro-salsa

Coriandrum sativum L.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Condessa

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. e Annona glabra L.

11 – 52%

10 – 47%

14 – 32%

09 – 20%

Coquinho

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Couve

Brassica oleracea L.

01 – 05%

01 – 05%

08 – 19%

06 – 14%

Erva-cidreira

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Feijão-de-corda

Vigna sp.

x

x

01 – 02%

00 – 00%

Feijão-guandu

Cajanus cajan (L.) Huth

02 – 10%

01 – 05%

x

x

Feijão-magalô

Phaseolus cf. lanatus Benth.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Feijão-preto

Phaseolus vulgaris L.

02 – 10%

01 – 05%

03 – 07%

01 – 02%

Fruta-pão

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

03 – 14%

02 – 10%

12 – 28%

11 – 26%

Gengibre

Zingiber officinale Roscoe

x

x

03 – 07%

03 – 07%

Goiaba

Psidium guajava L.

15 – 71%

15 – 71%

29 – 67%

26 – 60%

Graviola

Annona muricata L.

x

x

06 – 14%

05 – 12%

01 – 05%

–

02 – 05%

01 – 02%

x

x

06 – 14%

06 – 14%

Grumixama

Eugenia cf. brasiliensis Lam.

Hortelã

Mentha sp.

Hortelã-de-galinha

Plectranthus cf. amboinicus (Lour.) Spreng.

07 – 33%

07 – 33%

25 – 58%

24 – 55%

Ingá

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd.

04 – 19%

03 – 14%

05 – 12%

03 – 07%
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Ponta Negra
C

Ilha do Araújo

Nome popular

Nome científico

U

C

U

Inhame

Colocasia esculenta (L.) Schott

10 – 47%

10 – 47%

15 – 34%

12 – 27%

Jabuticaba

Myrciaria sp.

08 – 38%

07 – 33%

08 – 18%

04 – 09%

Jaca

Artocarpus heterophyllus Lam.

19 – 90%

19 – 90%

24 – 55%

19 – 44%

Jambo-branco

Syzygium jambos Duthie

03 – 14%

01 – 05%

04 – 09%

03 – 07%

Jambo-vermelho

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry

10 – 47%

09 – 42%

11 – 25%

09 – 20%

Jiló

Solanum gilo Raddi

x

x

04 – 09%

03 – 07%

Laranja

Citrus spp.

06 – 29%

06 – 29%

06 – 14%

05 – 12%

Laranja-da-china

Citrus sp1.

03 – 14%

02 – 10%

02 – 05%

01 – 02%

Laranja-da-terra

Citrus sp2.

x

x

04 – 09%

04 – 09%

Laranja-lima

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle

01 – 05%

00 – 00%

03 – 07%

03 – 07%

Laranja-mexerica

Citrus reticulata Blanco

12 – 57%

09 – 42%

18 – 41%

15 – 34%

Laranja-pocan

Citrus aurantium L.

01 – 05%

–

08 – 19%

07 – 16%

Limão-cravo

Citrus x limonia (L.) Osbeck

16 – 76%

15 – 71%

30 – 69%

29 – 67%

Limão-legítimo

Citrus latifolia (Tanaka ex Yu. Tanaka) Tanaka

x

x

14 – 33%

11 – 26%

Louro

Laurus nobilis L.

01 – 05%

–

01 – 02%

00 – 00%

Mamão

Carica papaya L.

08 – 38%

08 – 38%

22 – 51%

18 – 41%

Maminha-de-sapo

Indeterminada

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Mandacaru

Indeterminada

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Mandioca

Manihot esculenta Crantz

14 – 66%

14 – 66%

15 – 34%

10 – 23%

Manga

Mangifera indica L.

06 – 28%

04 – 19%

28 – 65%

25 – 58%

Manjericão

Ocimum basilicum L.

14 – 66%

13 – 61%

21 – 48%

18 – 41%

Maracujá

Passiflora edulis Sims.

09 – 42%

09 – 42%

24 – 55%

23 – 53%

Maracujá-do-mato

Passiflora sp.

01 – 05%

01 – 05%

01 – 02%

00 – 00%

Maria-peidorreira

Indeterminada

02 – 10%

02 – 10%

x

x
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Plantas alimentícias citadas

Ponta Negra

Ilha do Araújo

Nome científico

C

U

C

U

Melancia

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

02 – 10%

01 – 05%

03 – 07%

02 – 05%

Melão

Indeterminada

01 – 05%

01 – 05%

01 – 02%

01 – 02%

Milho

Zea mays L.

01 – 05%

00 – 00%

07 – 16%

03 – 07%

Orvalho

Indeterminada

x

x

01 – 02%

00 – 00%

Paina

Chorisia cf. speciosa A. St-Hil.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Palmito

Euterpe edulis Mart.

09 – 42%

05 – 23%

01 – 02%

00 00%

Pepino

Cucumis sativus L.

3

02 – 10%

01 – 02%

00 – 00%

Pimenta-de-cheiro

Capsicum baccatum L.

x

x

03 – 07%

03 – 07%

Pimenta-cumbari

Capsicum baccatum L.

01 – 05%

01 – 05%

04 – 09%

03 – 07%

Pimenta-malagueta

Capsicum frutescens L.

03 – 14%

03 – 14%

10 – 23%

08 – 19%

Pimenta-pomaria

Capsicum sp.

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Pimenta-vermelha

Capsicum chinense Jaqc.

x

x

02 – 05%

02 – 05%

Pimentão

Capsicum annuum L.

Pitanga

Eugenia uniflora L.

Pixirica 1

Miconia albicans (Sw.) Steud.

Pixirica 2

Miconia prasina (Sw.) DC.

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Quiabo

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

x

x

03 – 07%

03 – 07%

Repolho

Brassica oleracea L.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Rúcula

Eruca sativa Mill.

01 – 05%

01 – 05%

x

x

Salsinha

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

04 – 19%

04 – 19%

17 – 39%

16 – 37%

Taioba

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott

08 – 38%

08 – 38%

20 – 46%

16 – 37%

x

x

06 – 14%

06 – 14%

05 – 23%

05 – 23%

18 – 41%

17 – 39%

x

x

01 – 02%

01 – 02%

Tomate

Solanum lycopersicum L.

03 – 14%

03 – 14%

13 – 30%

13 – 30%

Urucum

Bixa orellana L.

01 – 05%

00 – 00%

01 – 02%

01 – 02%

502

441

881

730

Total
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Os contrastes entre Ponta Negra e Ilha do Araújo, apesar de bastante sutis,
vão ao encontro do discutido por Reyes-García et al. (2005) quanto à influencia
de centros urbanos. A comunidade de PN é justamente a localidade com maior
dificuldade de acesso ao centro de Paraty, além do fato de apresentar uma cobertura
vegetal mais expressiva e maior número de roças em funcionamento do que na IA.
Em consequência desses fatores, a segurança alimentar em PN parece ter relação
mais direta com o uso das plantas alimentícias coletadas e cultivadas localmente.

Considerações finais
A relação entre o conhecimento botânico local e o uso efetivo de plantas
alimentícias nas comunidades de Ponta Negra e Ilha do Araújo (mesmo que nesta
localidade em menor proporção) nos sugere que a segurança alimentar se relaciona
com o uso da diversidade biológica presente na mata, em roças e nos quintais. O
conhecimento botânico local, compreendido aqui como parte do capital humano,
e os recursos alimentares vegetais utilizados, compreendidos como parte do capital
natural, fazem parte dos modos de vida Caiçara, e a conservação dessa
biodiversidade vai ao encontro do que se tem indicado em nível nacional e
internacional como forma de garantir a segurança alimentar para presentes e futuras
gerações. No entanto, ressaltamos aqui que a segurança alimentar resulta da
combinação de diferentes fatores, e o aporte econômico das famílias deve ser
considerado em conjunto para que se obtenha um retrato mais fiel da realidade
nas duas comunidades.
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Capítulo 7

Manejo local da agrobiodiversidade e
a circulação de variedades em
comunidades litorâneas do Sudeste
do Brasil
Laura A. Cavechia,1 Maurício Cantor,2 Alpina Begossi3 e
Nivaldo Peroni4

We investigated the use of cassava ethnovarieties by swidden farming communities
in Brazil, exploring the structure of networks depicting farmers and the varieties
they cultivate. We sampled six farmer communities in the municipalities of Paraty
(state of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil). The cassava ethnovarieties are the
main local resource; other crops include sweet potato (Ipomea batatas (L.) Lam.),
yam (Dioscorea sp.), watermelon (Citrullus lanatus Schrad) and corn (Zea mays
L.). The emergent nested resource-use pattern indicated that all farmers shared a
core of top-ranked ethnovarieties (most common/abundant) while some farmers
also cultivate rarer varieties. Stem cuttings of ethnovarieties are commonly
exchanged among farmers. We suggest that the interplay between the farmers’
resource-use patterns and exchange system strengthens the resilience of cassava
diversity, which is an important staple resource for such communities. Detailed
information can be found in Cavechia et al. (Human Ecology submited).

Introdução
O sistema de agricultura itinerante ou de coivara é um dos sistemas de cultivo
mais antigos que existe, e sua origem remonta ao período Holoceno, quando
sociedades de caçadores-coletores progressivamente se adaptavam ao estilo de
vida sedentário (Arroyo-Kalin 2010). Atualmente, esse tipo de agricultura é
praticada em diversos locais no mundo, principalmente na faixa tropical do planeta,
e vários grupos humanos ainda guardam essa tradição cultural. No Brasil, a
atividade é realizada por populações indígenas e não indígenas, em diversas regiões,
1. Universidade Federal de Santa Catarina. e-mail: cavechia.laura@gmail.com.
2. Dalhousie University, Department of Biology, Halifax, NS, Canada. e-mail: m.cantor@ymail.com.
3. Fisheries and Food Institute, Ecomar/Unisanta, Santos, SP, Brazil. Universidade Estadual de
Campinas, PREAC, Campinas, SP, Brazil. e-mail: alpinab@uol.com.br.
4. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Ecologia e Zoologia, Florianópolis, SC,
Brazil. e-mail: peronin@gmail.com.

100

COMUNIDADES PESQUEIRAS DE PARATY: SUGESTÕES PARA MANEJO

assim como em comunidades locais ao longo da costa sudeste brasileira (Peroni
2004). O legado desse histórico de manejo está expresso num conjunto de espécies
e variedades ainda cultivadas em campos de cultivo, itinerantes ou não, por
populações de agricultores tradicionais (ou locais).
Dentre os variados recursos agrícolas cultivados, a mandioca, Manihot esculenta
Crantz, passou a ser um dos recursos alimentares mais importantes e utilizados
entre agricultores locais (Clement et al. 2010). Esse fato se deve à adaptação da
espécie a ambientes de solos ácidos e de baixa fertilidade, bem como ao baixo
custo de produção e à capacidade de ser armazenada durante longo período sob o
solo (Arroyo-Kalin 2010; Martins 2005).
Para McKey et al. (2010), as variedades de mandioca, que tiveram sua origem
a partir da Manihot esculenta spp. flabelliofolia (Pohl), estão distribuídas em dois
principais grupos – aquelas ditas mandiocas bravas ou amargas e as mandiocas
mansas ou doces (aipins e macaxeiras). Esses e outros autores têm concordado
que variedades do primeiro grupo são mais resistentes às pragas e à herbivoria por
apresentarem alta concentração de glicosídeos cianogênicos (concentração de HCN
maior que 100 mgkg-1). Já para o segundo grupo, a baixa concentração da substância
as torna menos tóxicas (concentração de HCN menor que 100 mgkg-1) e, portanto,
menos resistentes a predadores naturais. Atualmente, as terras baixas da América
do Sul, especialmente a região que compreende o sul da Amazônia ocidental
brasileira, são consideradas o centro de origem da espécie, e o Brasil é um dos dois
centros de maior diversidade do gênero Manihot, apresentando 80 espécies, seguido
do México, com apenas 17 espécies (Clement et al., 2010).
Segundo Peroni e Martins (2000), as diferentes etapas do manejo desse recurso
alimentar podem favorecer a amplificação de diversidade em roças de agricultores
locais. Para tais autores, a perturbação que se faz com a abertura de áreas de
antigas roças em pousio e a retirada da vegetação é um estímulo para a colonização
por meio da germinação de sementes que ficam armazenadas no banco de sementes
de antigas roças, podendo inclusive haver colonização por outras espécies do gênero
Manihot (Pujol et al. 2007). Com o plantio de diferentes variedades num mesmo
local onde conjuntamente germinam sementes e aparecem plantas voluntárias,
podem ocorrer cruzamentos entre esses indivíduos e a ampliação da diversidade
genética. Apesar de ser propagada vegetativamente ao longo de sua história de
domesticação, a espécie não perdeu sua capacidade de reprodução sexual (Martins
2005). Segundo McKey et al. (2010), essas sementes podem permanecer por longos
períodos dormentes, mas se tornam ativas sob alta temperatura.
Nos campos de cultivo dos agricultores(as) tradicionais é mantida uma alta
diversidade de espécies e variedades, e é onde continuamente ocorrem
experimentação e seleção de novas variedades. São os agricultores tradicionais
que contribuem ativamente para a conservação de variedades locais, mas também
são responsáveis por gerar novas variedades por meio de suas técnicas de manejo.
Os mecanismos que influenciam a conservação de variedades estão intimamente
ligados ao uso da diversidade agrícola manejada, ou seja, a conservação em última
análise é decorrente do uso, e não um fim em si mesma.

Manejo local da agrobiodiversidade e a circulação de variedades em comunidades... 101

Como usuários da diversidade agrícola, os agricultores continuamente trocam
variedades entre si, seja para experimentar novidades e produzir novos produtos,
seja pela falta de sementes para plantio, seja para recomeçar uma nova roça, entre
diversos outros motivos (Pautasso et al. 2012). No caso da mandioca, essas trocas
são extremamente relevantes, uma vez que a espécie é central nos diversos contextos
culturais do litoral sudeste brasileiro, assim como em outras regiões (Emperaire e
Peroni 2007). Esse foco de entendimento sobre as trocas de variedades está
relacionado à importância da interação entre agricultores para promover a circulação
de variedades em redes sociais (Emperaire e Eloy 2008). É por meio das relações
sociais que ocorrem trocas informais de “ramas” ou “manivas” entre agricultores.
As trocas não deixam de ser também um processo de seleção que está estruturado
na história de vida, nas normas e valores sociais de populações que fazem parte de
um contexto cultural. Sua importância está relacionada com seu caráter de
estabelecer ligações entre diferentes espaços em que se maneja a agricultura
itinerante, resultando na materialização dessas relações sociais, por meio da
existência da alta diversidade de recursos (Emperaire e Eloy 2008).
Dessa maneira, mesmo sendo o manejo realizado individualmente por
unidades familiares, a agrobiodiversidade local também apresenta uma dimensão
coletiva, denominada de patrimônio ambiental cultural comum (Emperaire e Peroni
2007). O registro e a caracterização das redes de troca da agrobiodiversidade
garantem visibilidade aos agricultores, reforçando a necessidade da continuidade
de seus campos de cultivo e das relações sociais existentes, para favorecer também
a conservação, o uso e amplificação da diversidade de recursos agrícolas in situ.
Em virtude de sua importância alimentar e da existência da alta diversidade,
a mandioca torna-se modelo para compreender as estratégias que populações locais
adotaram e que influenciam a dinâmica da agrobiodiversidade local. Diante disso,
este capítulo apresenta um estudo sobre agricultores locais de comunidades
litorâneas do sul do estado do Rio de Janeiro, no município de Paraty, e o papel
deles na circulação de variedades e sua forte dependência dos ambientes aos quais
pertencem. O objetivo é compreender os processos envolvidos na dinâmica da
diversidade agrícola quanto às redes sociais relacionadas à circulação e conservação
de variedades. Para isso, foi caracterizado o manejo da agricultura itinerante, e
informações sobre áreas de roças foram obtidas, assim como suas estratégias de
preparação e utilização dessas áreas. Foi também registrado, junto à população
local, as variedades de mandiocas e aipins existentes e registrados os usos e origens
das variedades locais.

Materiais e Métodos
Áreas de estudo
O estudo foi realizado no município de Paraty, localizado no estado do Rio
de Janeiro, onde se encontram tanto UCs de Proteção Integral (Estação Ecológica
Tamoios, Parque Nacional da Serra da Bocaina e Reserva Ecológica da Juatinga)
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quanto UCs de Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental Cairuçu e Área de
Proteção Ambiental Municipal Baía de Paraty e Saco do Mamanguá).
As comunidades humanas estudadas estão distribuídas nos remanescentes
florestais e, em muitos casos, sobrepostas a essas UCs. Muitos são aqueles que se
autodenominam como caiçaras, descendentes da miscigenação entre os indígenas
tupinambá com colonizadores portugueses e população africana (Begossi 2006;
Adams 2000). Os caiçaras continuamente usam e manejam recursos da Mata
Atlântica, mas sofreram algumas mudanças em seu modo de vida ao longo dos
anos (Hanazaki et al. 2007). Atualmente também estão envolvidos em atividades
ligadas ao turismo, comercialização de pescado e extração de recursos vegetais
(Begossi 2006; Hanazaki et al. 2007; Lopes 2009).
Para este estudo, foram selecionadas seis comunidades segundo critérios de
inclusão relacionados à existência de moradores envolvidos nas atividades de pesca,
agricultura ou extrativismo e à existência de organização de base comunitária.
Foram definidas duas microrregiões dentro desse município: uma mais ao sul de
Paraty, representada pelas comunidades de Trindade (23º21’3.84”S;
44º23’24.49”W), dentro da APA de Cairuçu, Praia do Sono (23º19’59.96”S;
44º38’1,46”W) e Ponta Negra (23º20’51,73”S; 44º36’26,13”W), ambas
localizadas dentro da Reserva Ecológica de Joatinga; e outra microrregião no centronorte do município, com Barra Grande (23º06’00.20”S; 44º42’28.65”W), Praia
Grande (23º09’05.89”S; 44º41’50.93”W) e Ilha do Araújo (23º09’40.29”S;
44º41’44.17”W), sendo as duas últimas com espelho de água dentro da Estação
Ecológica dos Tamoios (Figura 1).

Figura 1

Área de estudo no município de Paraty, litoral sul do estado do Rio de Janeiro,
com as respectivas comunidades de agricultores itinerantes.
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Essas comunidades estão distribuídas ao longo da Serra do Mar, cuja vegetação
predominante é a de Floresta Ombrófila Densa, mas também ocorrem restingas e
manguezais (Veloso et al. 2001). O clima, segundo classificação de Koppen, é
superúmido Af, praticamente sem déficit de água, e a média de precipitação está
em torno de 1.700 a 2.200 mm. Já a temperatura média anual é de 26-27ºC, não
apresentando estação de seca definida (Fiderj 1978).

Métodos de coleta de dados
A pesquisa foi realizada durante os meses de junho e julho de 2010, e foi
obtido o consentimento prévio dos agricultores para realizar a pesquisa, por meio
de um termo de anuência.
Com base na etnobotânica, foi utilizada uma integração de abordagens e
métodos qualitativos e quantitativos. Foi empregado o método bola de neve (snow
ball) para a amostragem de informantes-chave, a partir das indicações dadas pelos
próprios moradores locais (Bailey 1994), sendo os informantes-chave aqueles que
continuam plantando variedades de mandioca (M. esculenta Crantz) dentro de um
sistema de cultivo itinerante.
Com esses informantes foram realizadas entrevistas semiestruturadas
(Albuquerque et al. 2008), para caracterizar o manejo da agricultura itinerante
nos locais de estudo e obter uma lista de variedades de mandiocas e aipins
encontrados nas roças, assim como para conhecer seus usos e origens. Foi então
elaborada uma listagem livre de variedades sem tempo definido (Thompson e
Juan 2006). Esse método busca registrar as variedades mais importantes que estão
sendo utilizadas dentro das comunidades no tempo presente. Esse registro visou
identificar quais variedades estavam sendo cultivadas no momento das entrevistas
e sua origem local em relação às trocas efetuadas ao longo do tempo.
Os aspectos que descreviam o modo de vida dos atores locais foram então
registrados por meio de observação participante e observação direta (Chizzotti
2000).

Análise dos dados
A partir da listagem livre de variedades de mandiocas e aipins, foram
calculados a frequência, o ranking e a saliência das variedades (Thompson e Juan
2006), usando o programa Anthropac versão 1.0 (Borgatti 1992). O índice de
saliência leva em conta as medidas de frequência de citações das variedades
utilizadas, assim como de ranking, o qual se refere ao posicionamento das variedades
listadas na ordem em que foram citadas pelos informantes. Aquelas variedades
com maior valor de saliência representarão as variedades mais citadas e recordadas
inicialmente dentro de uma listagem livre.
Para a análise da rede de trocas de variedades, foram consideradas as origens
de cada uma delas e foi usado o programa Pajek 126 (Batagelj e Mrvar 2010), que
permite visualizar a topologia e os fluxos de trocas dentro das redes.
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Resultados
Considerando todas as comunidades estudadas da região de Paraty, foram
entrevistados 47 agricultores, com idade média de 61 anos, apresentando uma
amplitude de 32 a 82 anos. As atividades da agricultura itinerante são desenvolvidas
e de responsabilidade tanto dos homens quanto das mulheres. As roças são feitas
em terrenos particulares de cada unidade familiar e estão localizadas principalmente
nas encostas dos morros da Serra do Mar. Dentre os principais recursos agrícolas,
além do aipim e da mandioca, os agricultores plantam diferentes variedades de
banana, cana-de-açúcar e palmito (Figura 2).

Figura 2

Aipim descascado e em pedaços e farinha de mandioca prontos para serem
comercializados na feira local de Paraty.

Quanto ao manejo da mandioca e aipim, o plantio é, preferencialmente,
feito no inverno, nos meses mais secos, de agosto a outubro. O tempo de cultivo
varia de três meses a quatro anos, dependendo das variedades e dos usos que
serão feitos dessas variedades. Já em relação ao período de pousio, este apresentou
uma amplitude de seis meses a cinco anos, porém fica claro que o tempo de pousio
tem caído e que o uso das áreas de cultivo tem sido intensificado ao longo do
tempo. Desta forma, observou-se que os agricultores têm buscado alternativas
para usar as mesmas áreas sem a necessidade de rotação. Em nove unidades
familiares que não fazem período de pousio tem-se procurado alternativas de
rotação de culturas, com uso de leguminosas como o feijão (Phaseolus vulgaris L.)
ou feijão-guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.). De todos os entrevistados que usam
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roças itinerantes, 21% deles afirmaram não usar o fogo para limpar a área de roça,
não tendo sido registrado o uso de fertilizantes ou eventual uso de maquinário.
Quanto às variedades de mandioca, foi identificada a distinção entre os dois
grupos característicos de M. esculenta Crantz: aquelas variedades que “pode comer”
(aipins), após um simples processamento, como o cozimento; e aquelas localmente
reconhecidas como as que “não pode comer”, pois precisam de processamento
mais complexo, como produção de sua farinha. Essas, por sua vez, são localmente
reconhecidas como mandiocas, ou mandiocas bravas.
Foram contabilizadas 33 variedades: 19 aipins e 14 mandiocas. Todos os
entrevistados fazem plantio de aipim e pouco menos da metade destes (45%) faz
plantio de mandioca. Considerando aquelas variedades com 20% ou mais de
citações, as mais mencionadas foram: “aipim batubana” (0,45), “aipim rosinha”
(0,34), “aipim manteiga” (0,20) e “aipim preta” (0,16); e as mandiocas “maricá”
(0,55), “landi branco” (0,21) e “loriana” (0,15) (Tabela 1).
Atualmente, menos da metade (45%) das famílias entrevistadas nas
comunidades estudadas em Paraty possuem casas de farinhas particulares e as
utilizam em poucos momentos, quando comparadas ao uso no passado (Figura
3). Já o emprego recorrente do aipim se deve a alguns fatores combinados, dentre
eles, menor tempo de cultivo e colheita mais rápida, menos mão de obra na
preparação para consumo e maior rapidez em seu processamento quando
comparado ao tempo e esforço despendido para o processamento de variedades
de mandioca no preparo da farinha.
Na Figura 4 estão representadas as origens das variedades que foram citadas
em cada uma das comunidades estudadas. Pode-se observar que nem todas as
comunidades estão interligadas por alguma troca. A estrutura da rede formada
apresenta alguns módulos independentes que correspondem às áreas estudadas
com os respectivos locais de origem das variedades, municípios e/ou outras
comunidades vizinhas (Figura 4).
A ausência de conexão entre comunidades esteve presente até mesmo naquelas
mais próximas geograficamente. Porém, o que estabelece uma ligação indireta dos
agricultores entre as comunidades são os locais de origem em comum, como é o
caso de Paraty (cidade) e Patrimônio, com 12% das citações. Essas duas regiões
foram mencionadas como antigas e/ou lugares que ainda conservam a prática da
agricultura itinerante com plantio da mandioca.
Com foco dentro das áreas pesquisadas, observa-se a existência de trocas
acontecendo entre seus moradores-agricultores. Obtiveram-se 35% das citações
quanto à origem das variedades advindas dessas relações internas. E, por fim,
foram registradas citações referentes àquelas variedades ditas antigas (30% de
citações), as quais, de tanto tempo na região, já são consideradas como originárias
do local. Esse último grupo de variedades evidencia a manutenção da
agrobiodiversidade adaptada e profundamente incorporadas aos meios de produção
e uso pelos agricultores da região.

106

COMUNIDADES PESQUEIRAS DE PARATY: SUGESTÕES PARA MANEJO

Tabela 1

Listagem livre de variedades de aipim e mandioca das comunidades do
município de Paraty (total do número de citações, n = 266).
Paraty

Variedades
Mandioca maricá

Frequência (%)

Ranking

Saliência

66,7

1,5

0,55

Aipim batubana

53,2

1,6

0,45

Aipim rosinha

44,7

1,9

0,34

Aipim manteiga

34,0

2,6

0,20

Aipim preta

29,8

2,7

0,16

Mandioca landi branco

28,6

1,7

0,21

Mandioca loriana

28,6

2,3

0,15

Aipim nortista

19,1

2,6

0,11

Mandioca bordão

19,0

1,5

0,16

Aipim seda

14,9

2,4

0,09

Mandioca tupã

14,3

2,0

0,09

Mandioca pauzinho

14,3

2,0

0,08

Aipim branquinha

12,8

2,0

0,10

Aipim vassourinha

12,8

2,0

0,08

Mandioca landi preto

9,5

1,5

0,08

Mandioca roxinha

9,5

2,5

0,07

Mandioca mata fome

9,5

2,0

0,06

Mandioca aipim preto

9,5

4,0

0,03

Aipim vermelha

8,5

1,3

0,08

Aipim sinhá tá na mesa

8,5

2,3

0,05

Aipim amarela

8,5

2,5

0,04

Aipim roxinha

6,4

2,3

0,04

Aipim gambá

6,4

3,3

0,03

Mandioca landi rosa

4,8

1,0

0,05

Mandioca maranduba

4,8

1,0

0,05

Mandioca landi

4,8

1,0

0,05

Mandioca olhuda

4,8

3,0

0,03

Aipim tupã

4,3

1,5

0,04

Aipim vareta

4,3

2,5

0,02

Aipim tapiruê

2,1

1,0

0,02

Aipim da Bahia

2,1

2,0

0,02

Aipim gema de ovo

2,1

2,0

0,01

Mandioca tambaraçaba

2,1

2,0

0,01
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Figura 3

Foto de uma casa de farinha feita de sapê no morro da comunidade Ilha do
Araújo.

Bananal

Penha

Prainha

Rio Pequeno
Pouso Cajaíba

Guará

Barra Grande
Paraty Mirim

Ponta Negra

Trindade
Ubatuba
Corumb
Corumbé

Taubaté

Saco do Cabral
Graúna

Praia Grande

Barra Corumbé

Ilha do Araújo

Praia do Sono

Corisco

Niterói
Saco Grande

Campinho
Taquari

Figura 4

Rede de trocas de variedades entre agricultores das comunidades do município
de Paraty (RJ).
– comunidades;
– fonte de origem específica a cada
comunidade;
– fonte de origens comuns às comunidades (Paraty, cidade e
Patrimônio); círculos – representação dos módulos da rede.
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É importante ressaltar que não foi mencionada qualquer instituição do
governo atuando no favorecimento da experimentação de variedades de mandiocas
junto aos agricultores, tampouco que deram origem às variedades mantidas pelos
agricultores. Isso indica que a circulação de variedades (sistema informal) ocorre
de maneira independente dessas instituições (sistema formal).

Discussão
No decorrer das gerações, as comunidades foram melhorando suas técnicas
de cultivo, adaptando o manejo e os ambientes de cultivo e selecionando variedades
adaptadas às condições locais, ficando clara a existência de padrões comuns no
desenvolvimento do manejo itinerante. O uso do fogo, por exemplo, como um
componente relacionado à fase de recomposição da fertilidade via incorporação
das cinzas da queima da vegetação, se assemelha ao observado em outros locais do
Brasil e da América do Sul. Assim, roças itinerantes na Amazônia central brasileira
(Fraser e Clement 2008), em comunidades Mapuxi na Guiana Francesa (Elias et
al. 2001), assim como em outras localidades do litoral sudeste do Brasil (Sambatti
et al. 2001; Peroni e Hanazaki 2002), apresentam o mesmo padrão observado nas
roças das comunidades estudadas em Paraty.
O período de pousio registrado é curto quando comparado ao observado por
Elias et al. (2001) entre os Mapuxis da Guiana Francesa. Para esses autores, é
mais comum a reutilização da área de capoeira após um período de 10 a 20 anos
de pousio. Em outros estudos com comunidades ribeirinhas do Amazonas foi
observada maior frequência de utilização de áreas com período de pousio de um a
três anos (Fraser e Clements 2008). Esse padrão de uso assemelha-se ao utilizado
pelos agricultores de Paraty, os quais muitas vezes, sem alternativas de produção
ou disponibilidade de novas áreas para abertura de roças, não esperam a
recomposição da vegetação para estágios mais avançados de sucessão, intensificando
o manejo.
O número de agricultores que ainda adotam agricultura itinerante é baixo, e
tende a desaparecer nos próximos anos, como observado por Peroni e Hanazaki
(2002), Assis (2007) e Begossi et al. (2006). Uma consequência direta da redução
no número de agricultores e das práticas tradicionais está na perda de diversidade
cultivada associada ao sistema agrícola local. O menor número de agricultores,
quando comparado à população local, está relacionado à gradual substituição dessas
atividades tradicionais por outras mais atrativas, como o turismo e o trabalho
assalariado. Outro fator que ameaça a diversidade agrícola é a participação reduzida
de jovens na atividade. Trabalhos de Peroni e Hanazaki (2002), Assis (2007) e
Emperaire e Eloy (2008) também registraram o mesmo fenômeno. Essa questão
faz com que não somente a diversidade agrícola fique em risco, como também se
comprometem as estratégias para sua conservação, uma vez que os agricultores(as)
têm importante contribuição no processo de manutenção e também amplificação
da agrobiodiversidade local (Emperaire e Peroni 2007; Emperaire et al. 2008).

Manejo local da agrobiodiversidade e a circulação de variedades em comunidades... 109

Para as variedades existentes e utilizadas nas roças dos agricultores, a riqueza
registrada se assemelha aos estudos de Sambatti et al. (2001) em comunidades
caiçaras do litoral norte de São Paulo, que registraram 24 variedades, sendo oito
com denominação comum em relação aos agricultores das comunidades do
município de Paraty. Emperaire e Eloy (2008) observaram, em comunidades
ribeirinhas do Médio Rio Negro, uma riqueza média de 31,5 variedades locais e,
no Alto Rio Negro, 38,2 variedades em uma amostra total de 32 agricultores.
Quando comparado ao estudo de Elias et al. (2001), que registraram 78 variedades
em comunidades ameríndias da Guiana, e ao estudo de Emperaire e Peroni (2007),
que registraram de 53 a 89 variedades em comunidades caiçaras do litoral sul de
São Paulo e na Amazônia ocidental, a riqueza observada no presente estudo pode
ser classificada como de média a alta.
Com foco na análise que favorece a manutenção da agrobiodiversidade
regional, as redes sociais dão o panorama e a compreensão espacial das variedades
distribuídas dentro de manchas de habitat favoráveis (Bascompte 2009), mais
especificamente nas áreas de cultivo dos agricultores locais. Essas redes de troca
representam a dinâmica dessa diversidade local.
Para tanto, a agrobiodiversidade de mandioca em questão, ora está sendo
experimentada pelos agricultores, ora está sofrendo perdas eventuais ou até mesmo
propositais, por uma questão de escolha por parte daqueles que a manejam. Mas
é por meio das interações sociais, com vizinhos, parentes e amigos, que há a ligação
de agricultores e, consequentemente, ligação entre suas roças. Dessa forma, há o
favorecimento da dispersão das variedades encontradas e a conexão entre as
unidades familiares e suas roças (Hanski 2004). É exatamente essa dinâmica que
assegura a manutenção e/ou amplificação da agrobiodiversidade local.

Considerações finais
A riqueza de variedades de mandioca mantidas nas roças dos agricultores
itinerantes de Paraty é expressiva e está relacionada ao uso dessa diversidade para
a segurança alimentar das unidades familiares. Ao longo do tempo, esses agricultores
foram responsáveis por manter essa diversidade que atualmente está sob forte
ameaça.
A intensificação do manejo com ciclos de pousio cada vez mais curtos, a
idade avançada dos agricultores, a reduzida participação dos jovens na atividade,
os conflitos com interesses empresariais e governamentais, além das restrições de
uso das áreas de cultivo tradicional, vêm limitar ou restringir a atuação dos
agricultores como manejadores de uma agrobiodiversidade que se extingue
gradativamente. Outro fator que se confronta com o número de agricultores na
atividade, o qual é frequentemente apontado por outros autores (Peroni e Hanazaki
2002), refere-se à legislação ambiental pensada para a proteção de espécies nativas
não cultivadas, mas que desampara uma gama expressiva de espécies alimentícias
nativas, como, por exemplo, a própria mandioca. As consequências, na maioria
dos casos, são a erosão genética dos cultivos e a restrição do cultivo em espaços
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reduzidos destinados ao plantio, deixando os agricultores sem escolha, a não ser a
intensificação de seus sistemas agrícolas com o uso simplificado de espécies, ou
mesmo cultivos em monocultura.
A existência de redes de troca de variedades funciona de forma a retardar as
perdas locais, uma vez que conecta os agricultores numa escala regional. Se
localmente algumas famílias perdem variedades, estas podem ser recuperadas em
alguma outra comunidade com a qual a unidade familiar mantém alguma relação
de amizade ou parentesco dentro de suas redes sociais. É por meio delas que é
possível dimensionar a dinâmica espacial existente por trás da conservação e do
uso da agrobiodiversidade. A estrutura encontrada sugere que a eventual extinção
local pode ser restaurada por meio das interações sociais observadas.
O presente estudo destaca a importância tanto da prática da agricultura
itinerante quanto das redes de troca estabelecidas pelas populações locais. É por
meio dessas atividades que se favorecem a manutenção e a amplificação das
variedades de recursos agrícolas, especificamente a mandioca no caso em questão.
Diante dessa visão, os agricultores passam a ser, além de donos de um patrimônio
biológico cultural comum, os verdadeiros atores responsáveis por essa diversidade.
Assim como observado por outros autores, é possível afirmar que o olhar na
conservação precisa estar voltado para além do objeto em si, e muito mais para os
processos que mantêm e geram a diversidade agrícola. Portanto, ao falar em
conservação da agrobiodiversidade, é preciso levar em conta o produto e também
assegurar a continuidade de populações humanas manejando seu ambiente.
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Capítulo 8

Entendendo os modos de vida em sete
comunidades Caiçaras de Paraty (RJ)
Natalia Hanazaki,¹ Carlos Julián Idrobo,2
Rodrigo Rodrigues de Freitas3 e Mariana Giraldi¹

In this chapter we analyze some aspects of the livelihoods of artisanal fishing
communities with different profiles on the coast of Paraty. We presented and
discussed the results of interviews conducted with a sample of households in
seven communities, representing a portrait of some of the aspects of local
livelihoods. Data were collected through 350 interviews in the communities of
Barra Grande, Praia Grande, Ilha do Araújo, Trindade, Praia do Sono, Ponta Negra
and Tarituba. The interviews covered the composition of the family in the
household and its main activities, information on fishing activities, information
on food production, and on future prospects and quality of life. Fishing is the
most important economic activity as a whole, considering the seven communities,
but its importance differs between communities. There is a complementarity of
different livelihood strategies in each community in which fishing is combined
with other economic activities in different ways. The local livelihoods of the seven
communities show differences between micro-regions, between communities within
micro-regions and within communities, reflecting the diversification in different
scales of analysis.

Introdução
Este capítulo contém alguns dos resultados das entrevistas realizadas em
sete comunidades do município de Paraty (RJ), cujo objetivo foi compreender
diferentes modos de vida e aspectos da segurança alimentar na região.
Muitas comunidades ao longo do litoral brasileiro têm, historicamente, seus
modos de vida dependentes da pesca artesanal e de outras atividades baseadas em
recursos naturais, tais como a agricultura de subsistência, a extração de produtos
vegetais e, mais recentemente, a exploração de atividades relacionadas ao turismo
(Begossi et al. 2004). Isto não é exclusividade do litoral brasileiro: em diferentes
1. Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica, Departamento de Ecologia e Zoologia, Centro de
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
2. Natural Resources Institute, Universidade de Manitoba, Canadá.
3. Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Universidade Estadual de Campinas (NEPAM/
UNICAMP) e Grupo de Pesquisa em Conservação e Gestão de Recursos Comuns (CGCommons).
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partes do mundo acontece a complementaridade entre as várias atividades que
sustentam os modos de vida de comunidades locais. É importante lembrar que
modos de vida incluem aspectos não materiais envolvidos no bem-estar (De Haan
e Zoomers 2005), como o acesso à educação e à saúde, além de variáveis que não
são facilmente mensuráveis, como a qualidade de vida (Seidl e Zannon 2004).
A diversificação nos modos de vida tem sido considerada um elemento crítico
em economias locais, especialmente em países em desenvolvimento (Cinner e
Bodin 2010). Há consenso geral de que essa diversificação pode reduzir a
vulnerabilidade relacionada com a dependência de um único conjunto de recursos
ou um único setor econômico (Béné e Friend 2011; Ellis e Allison 2004; Marschke
e Berkes 2006). Compreender essa diversificação e o dinamismo dos modos de
vida é importante para obter um melhor entendimento das estratégias adaptativas
de pescadores (Allison e Ellis 2001). Assim, é importante compreender diferentes
modos de vida de um dado local e de uma dada região, já que as atividades que
dependem do uso direto ou indireto dos recursos naturais não estão homogeneamente distribuídas dentro de uma comunidade ou entre comunidades (Hanazaki
et al. 2013).
O objetivo deste capítulo é descrever e comparar aspectos dos modos de vida
de comunidades de pescadores com diferentes perfis no litoral de Paraty (RJ). São
apresentados e discutidos resultados de entrevistas feitas com uma amostra das
unidades domiciliares de cada comunidade selecionada para este estudo,
representando apenas um retrato de alguns aspectos dos modos de vida locais. É
importante destacar que esse retrato é parcial e apresenta todas as limitações de
entrevistas que são feitas num curto período de tempo. Por exemplo, respostas
podem mudar dependendo da época do ano, em virtude das mudanças ao longo
do ano nas atividades de pesca e turismo, ou ainda como resultado de uma
circunstância relacionada à saúde de um dos membros da família do entrevistado.

Procedimentos e área de estudo
Os dados foram coletados por meio de entrevistas baseadas em formulários
estruturados. A seleção das comunidades e o desenho amostral foram definidos
após uma visita de campo em janeiro de 2010 e a partir de informações presentes
em Lopes (2010). Para incluir comunidades com perfis diferentes e viáveis para
realizar as entrevistas em um curto período de tempo, foram selecionadas duas
microrregiões de Paraty: Barra Grande, Praia Grande e Ilha do Araújo (ao norte
da cidade); e Trindade, Praia do Sono e Ponta Negra (ao sul da cidade), com
gradientes de isolamento e de acesso. Além destas, foi incluída também a
comunidade de Tarituba, no extremo norte do município de Paraty, por ser uma
comunidade-alvo de outros estudos sobre pesca artesanal (Begossi et al. 2012).
Considerando que o tamanho das comunidades variou de 40 a mais de 300
famílias, utilizamos uma metodologia de amostragem assumindo 10% de erro
amostral (Barbetta 2006). Fizemos amostragens sistemáticas dentro de cada
comunidade, de acordo com o tamanho da amostra-alvo, a fim de cobrir diferentes
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partes de cada comunidade, incluindo tanto a região central quanto as áreas mais
periféricas.
Cada entrevista foi precedida de uma explicação sobre os objetivos da pesquisa
a fim de obter o consentimento prévio do entrevistado, de maneira informal. Na
maioria das comunidades, o consentimento formal foi discutido e obtido junto às
lideranças comunitárias.
Após ajustes nos formulários decorrentes de um pré-teste, a coleta de dados
foi realizada por uma equipe de 11 pesquisadores, entre os dias 28 de junho e 8 de
julho de 2010. O formulário era composto por quatro partes principais e, neste
capítulo, são analisados os principais resultados sobre: a) composição da família
na unidade domiciliar e suas principais atividades; b) atividades referentes à pesca
(para famílias com pessoas envolvidas na pesca); c) produção de alimentos; e d)
perspectivas futuras e qualidade de vida. Os dados foram organizados em planilhas
e analisados quantitativamente.
Os resultados preliminares obtidos foram levados às comunidades estudadas.
Em Ponta Negra e Trindade foi possível fazer uma discussão desses resultados em
reuniões comunitárias. Sugestões e comentários que surgiram nessas reuniões foram
incorporados à análise dos resultados.

Resultados
Foram feitas entrevistas em 350 casas, ou unidades domiciliares (Tabela 1),
nas quais viviam um total de 1387 pessoas. Na Praia do Sono ocorreram 11
recusas, além de encontrarmos 17 residências fechadas e 13 vazias. Em Tarituba,
mais de 20 casas estavam fechadas ou vazias. Nas demais comunidades, o número
de recusas e moradias vazias ou fechadas foi bem menor e estas puderam ser
substituídas por outras casas incluídas na amostra.
Tabela 1 Comunidades estudadas e esforço amostral.
Comunidade

Número de casas
amostradas

Homens

Mulheres

População total
amostrada

Tarituba

34

56

68

124

Barra Grande

76

150

159

309

Praia Grande

44

100

93

193

Ilha do Araújo

54

104

111

215

Ponta Negra

32

72

68

140

Praia do Sono

40

109

69

178

Trindade

70

124

104

228

350

715

672

1387

Total
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Tarituba
As famílias entrevistadas em Tarituba incluíram desde famílias que chegaram
recentemente à comunidade até famílias que ali moravam há várias gerações. O
tempo de residência variou entre 2 e 79 anos, sendo que a média foi de 37 anos.
O chefe da família era do sexo masculino em 44% das 34 unidades domiciliares
entrevistadas, em 32% era do sexo feminino, em 12% eram ambos e em 12% das
entrevistas não houve resposta para esta pergunta.
O número de pessoas por unidade domiciliar variou de 1 a 13, com média de
4 indivíduos por moradia. Aproximadamente 36% das pessoas (n = 40) tinham o
ensino básico incompleto (1ª a 4ª série incompleta), mas, por outro lado, 39% das
pessoas (n = 49) cursaram todo o ensino obrigatório (completaram o ensino médio),
sendo que alguns destes concluíram o ensino superior e também fizeram pósgraduação (Figura 1). Dentre as 124 pessoas residentes nas unidades domiciliares
visitadas, duas pessoas em idade escolar (para o ensino obrigatório) não
frequentavam a escola; em contrapartida, 11 pessoas que não estavam em idade
escolar estudavam.
Trindade
Praia do Sono
Não foi à escola

Ponta Negra

Básico incompleto
Ilha do Araújo

Básico
Fundamental

Praia Grande

Ensino médio
Superior

Barra Grande
Tarituba
0%

Figura 1

20%

40%

60%

80%

100%

Escolaridade dos moradores de 350 unidades domiciliares entrevistadas no
município de Paraty (RJ).

O número de pessoas que geravam renda nas unidades domiciliares equivaleu
a 60% da população amostrada (Figura 2); entretanto, é necessário considerar que
pouco mais de 20% da população amostrada em Tarituba tinha menos de 16 anos.
A distribuição de idades reunindo os dados de todas as comunidades resultou em
uma pirâmide etária com base alargada e topo estreito, embora com uma proporção
menor de crianças até 5 anos quando comparada com crianças de 6 a 10 anos
(Figura 3a). Entretanto, em Tarituba aparentemente havia maior equilíbrio no número
de pessoas em faixas etárias intermediárias, entre 21 e 70 anos (Figura 3b).
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Figura 2

Porcentagem da população que gera renda em cada comunidade (n total =
1387 pessoas). O tamanho dos círculos é proporcional ao tamanho das
populações amostradas. Cinza-escuro: não gera renda; cinza-claro: gera renda.

A aposentadoria foi mencionada como a principal atividade econômica para
21% das unidades domiciliares entrevistadas em Tarituba, acompanhando o cenário
geral das principais atividades quando consideradas as sete comunidades (Figura
4). A pesca foi mencionada como atividade principal por apenas 8,8% das
residências. No entanto, apesar de ser a principal atividade para poucas famílias,
a pesca estava presente em 32% (n = 12) das 34 unidades domiciliares entrevistadas. Entre estas 12 unidades domiciliares que praticavam atividades pesqueiras,
nove delas (75%) possuíam barco e oito (67%) possuíam motor.
A maioria dos pescadores em Tarituba começou a pescar durante a infância
ou adolescência ou até os 20 anos de idade, e a pesca era uma atividade diária
para menos de 30% deles (Figura 5). Mais da metade dos pescadores (57%) se
considerava pescador artesanal e 67% eram pescadores em tempo parcial. Begossi
et al. (2012) acompanharam desembarques pesqueiros em Tarituba e encontraram
que a rede de espera foi o principal petrecho usado, em pouco menos de 40% dos
desembarques, seguido pelo arrasto (22%), sendo as principais capturas de camarão,
xerelete (Caranx spp.) e corvina (Micropogonias furnieri). Geralmente os pescadores
decidiam pescar em virtude da tradição familiar, da experiência pessoal ou de
demandas de mercado.
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Figura 3

Pirâmides etárias: a) Total para as sete comunidades; b) Tarituba; c) Barra
Grande; d) Praia Grande; e) Ilha do Araújo; f) Ponta Negra; g) Praia do Sono;
h) Trindade. Cinza-claro: mulheres; cinza-escuro: homens.

O pescado capturado pelas unidades domiciliares que praticavam a pesca era
destinado tanto para o consumo como para a venda. A produção de alimentos
ocorria em 65% dos domicílios de Tarituba, mas apenas 9% (n = 3) das 34 casas
possuíam roça. A produção de alimentos era direcionada principalmente para o
autoconsumo, ou para o autoconsumo e a venda no caso do pescado, que era o
alimento produzido localmente mais importante entre os que foram entrevistados.
Para mais da metade das unidades domiciliares (53%), o peixe era consumido de
duas vezes por semana a quase todos os dias.

Entendendo os modos de vida em sete comunidades Caiçaras de Paraty (RJ) 119

Artesanato
Funcionário do setor privado
Agricultura
Funcionário público
Diarista
Turismo
Construção civil
Comércio
Outros
Pescador
Aposentado ou pensionista
0

Figura 4

10

20

30

40

50

60

70

Atividade econômica principal declarada em 350 entrevistas no município de
Paraty (RJ).
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ba

Frequência de pesca para 172 pescadores entrevistados no município de
Paraty (RJ).

Quando a questão foi a qualidade de vida percebida, ela foi considerada
entre razoável e boa, não havendo nenhuma unidade domiciliar que tivesse
considerado sua qualidade de vida como ruim. A qualidade de vida comparada
com as outras moradias da comunidade mostra que a maioria (76%) delas se
considerava na média.
Quando questionados sobre o que gostariam de melhorar, a maioria dos
entrevistados referiu-se à saúde (18%), educação (17%), diversão/lazer (17%),
moradia (15%) e trabalho (15%). Com relação às três prioridades de investimento
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no caso de possuírem mais dinheiro, as principais respostas foram relacionadas a
melhorias na infraestrutura da casa e investimentos na educação. Quando
perguntado por que a pesca não estava entre as prioridades de investimento, 12
respostas referiram-se à falta de tradição na atividade. Também houve respostas
relacionadas a restrições impostas por Unidades de Conservação e pelo IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) aos
pescadores, a não valer a pena por estar sujeito a perder tudo em virtude das
proibições, ao desestímulo após ter feito um empréstimo para melhorar as atividades
de pesca e ter dado tudo errado, ao sofrimento e sazonalidade da pesca, à idade e
ao fato de praticar a pesca como hobby.

Barra Grande
Em Barra Grande, as famílias da maioria das unidades domiciliares viviam
na comunidade entre menos de 1 ano e 85 anos, sendo que a média foi de 25 anos
de residência na comunidade. O chefe da família era do sexo masculino em 44%
das 76 casas visitadas, em 23% era do sexo feminino, em 9% eram ambos e em
24% das entrevistas não houve resposta para esta pergunta.
O número médio de pessoas por casa era de 4, variando entre 1 e 13 pessoas.
Mais de 50% dos residentes nas casas onde foram feitas entrevistas não concluíram
o ensino fundamental; por outro lado, quase 15% das pessoas concluíram o ensino
médio, sendo que alguns possuem ensino superior (Figura 1). Das 309 pessoas
residentes nas casas entrevistadas, duas pessoas em idade escolar (para o ensino
obrigatório) não frequentavam a escola.
As pessoas que geravam renda nas unidades domiciliares correspondiam a
58% da população amostrada (Figura 2), lembrando que a população amostrada
em Barra Grande foi a maior entre as sete comunidades. Em Barra Grande, a
estrutura etária (Figura 3c) foi similar à das outras comunidades (Figura 3a), com
aproximadamente 27% da população com menos de 16 anos.
A aposentadoria e a construção civil foram as principais atividades econômicas
nas unidades familiares de Barra Grande (Figura 4), seguidas pela agricultura.
Outras atividades também frequentes eram o trabalho como diarista e várias outras
incluídas como “outros” nas entrevistas, que denotam grande diversificação de
atividades desempenhadas localmente (incluindo, por exemplo, trabalhos na
construção civil como ajudante de obra, servente, pedreiro, marceneiro, carpinteiro,
motorista, autônomo, trabalho em piscicultura, mecânico, fisioterapeuta e músico).
Em Barra Grande, entre as 76 unidades domiciliares entrevistadas, a pesca
estava presente em apenas 18% delas (n = 14). Foram recolhidas informações
específicas sobre a pesca de até três pescadores residentes em cada unidade familiar,
totalizando 21 pessoas que praticavam a pesca, sendo 13 homens e 8 mulheres.
Entre essas 21 unidades domiciliares que praticavam atividades pesqueiras, cinco
delas (36%) possuíam barco e três (21%) possuíam motor.
A maioria dos pescadores na Barra Grande começou a pescar durante a
infância ou adolescência e praticava a atividade raramente (Figura 5). Mais de
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80% dessas pessoas se consideravam pescadores artesanais e não pescavam com
regularidade (90%). Os pescadores decidiam pescar em virtude de fatores diversos,
como a tradição familiar, dicas de amigos ou parentes, necessidade para o consumo
do pescado, para ajudar parentes e por diversão ou lazer.
O pescado capturado nas unidades domiciliares que praticavam a pesca era
destinado, principalmente, para o consumo local. Em Barra Grande, 28% das 76
unidades domiciliares possuíam roça. A produção de alimentos ocorria em todas
as residências visitadas em Barra Grande, sendo esta direcionada para o
autoconsumo e para a venda, com exceção das plantas medicinais, que não eram
vendidas. Em alguns domicílios havia a produção exclusiva para a venda de produtos
como banana, mandioca brava e frutas. O pescado produzido era direcionado
principalmente para o autoconsumo, sendo também vendido em apenas 4 das 26
unidades familiares que mencionaram que o produziam. Para 42% das unidades
domiciliares, o peixe era consumido apenas uma vez por semana e 33% das famílias
o consumiam ainda com menor frequência.
A qualidade de vida percebida pelas unidades domiciliares estava entre
razoável (61%) e boa (37%), não havendo nenhuma moradia que tivesse
considerado sua qualidade de vida como ruim. Entretanto, a qualidade de vida
comparada com as outras unidades familiares da comunidade mostra que, apesar
de 71% destas unidades considerarem que estão na média, os extremos também
são percebidos – quando uma família percebia sua qualidade de vida como a pior
da comunidade e outra considerava sua qualidade de vida a melhor da comunidade.
Quando foi perguntado o que os entrevistados gostariam de melhorar, as
respostas mais frequentes referiram-se à saúde (19%), moradia (18%), educação
(13%), dinheiro (13%) e diversão/lazer (11%). Com relação a três prioridades de
investimento no caso de possuírem mais dinheiro, as principais respostas foram
relacionadas a melhorias na infraestrutura da casa (26%) e investimentos na
educação (18%). Nos casos em que foi perguntado por que a pesca não estava
entre as prioridades de investimento, 45 respostas (61%) referiram-se à falta de
tradição na atividade. Na categoria “outros” (25%) apareceram respostas
relacionadas a não ser uma atividade atrativa, não ter acesso a esta atividade, a ser
muito perigoso, a preferir a agricultura, à incerteza da pesca, ao medo, à falta de
interesse, ao fato de praticar a atividade somente por lazer e de ser muito complicado
obter autorização.

Praia Grande
Na Praia Grande, as famílias amostradas viviam na comunidade entre menos
de 1 ano a 82 anos, com média de 27 anos de residência das famílias na comunidade.
Algumas dessas famílias moravam há várias gerações no local. O chefe da família
era do sexo masculino em 48% das 44 unidades domiciliares entrevistadas, em
16% era do sexo feminino, em 7% eram ambos e em 29% das entrevistas não
houve resposta para essa pergunta.
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O número médio de pessoas por casa era de 4,4, variando entre 1 e 10
indivíduos por moradia. Aproximadamente 34% das pessoas residentes nas casas
onde foram feitas entrevistas não concluíram a 4ª série (Figura 1). Entre os 193
residentes nas unidades domiciliares entrevistadas, quatro pessoas em idade escolar
(para o ensino obrigatório) não frequentavam a escola.
O número de pessoas que geravam renda nas unidades domiciliares era de
pouco menos da metade da população amostrada (Figura 2); lembrando que pouco
mais de 34% da população tinha menos de 16 anos (Figura 3d).
A aposentadoria foi a principal atividade econômica nas unidades familiares
de Praia Grande (Figura 4). Outras atividades também frequentes foram a pesca e
o trabalho como diarista, além da atuação na construção civil como pedreiro,
eletricista e ajudante de obra.
Na Praia Grande, entre as 44 unidades domiciliares entrevistadas, a pesca
estava presente em 32% delas (n = 14). Foram acessadas informações específicas
sobre a pesca para até três pescadores residentes em cada unidade familiar,
totalizando 17 pessoas que praticavam a pesca (14 homens e 3 mulheres). Entre
essas 14 unidades domiciliares que praticavam atividades pesqueiras, nove delas
(64%) possuíam barco e cinco (36%) possuíam motor. Em desembarques pesqueiros
acompanhados na Praia Grande, Begossi et al. (2012) encontraram que a rede de
espera foi o principal petrecho usado, em cerca de 37% dos desembarques, seguido
pelo arrasto (25%) e pela batedeira (8%) e espinhel (7%). As principais capturas
foram de camarão, corvina (Micropogonias furnieri), pescada (Cynoscion spp.), robaloflecha (Centropomus undecimalis), tainha (Mugil liza) e parati (Mugil sp.).
A maioria dos pescadores na Praia Grande começou a pescar durante a infância
ou adolescência. Na Praia Grande foi identificada uma proporção similar de
pescadores que pescavam raramente e pescadores que pescavam todo o mês,
seguidos de uma proporção um pouco menor de pescadores que pescavam com
maior frequência (toda semana) (Figura 5). A maioria dos pescadores pescava em
tempo integral, refletindo a importância dessa atividade para as famílias da
comunidade. Os pescadores decidiam pescar em virtude de diferentes fatores, como
a tradição familiar.
O pescado capturado nas unidades domiciliares que praticavam a pesca era
destinado principalmente para o consumo, mas também para a venda. Ainda com
relação à produção de alimentos, apenas 7% (n = 7) das 44 unidades domiciliares
possuíam roça, mas alguma produção de alimentos estava presente em todas as
moradias entrevistadas na Praia Grande, sendo esta principalmente direcionada
para o autoconsumo. Alimentos como pescado, mariscos, animais de criação (ex:
galinhas), mandioca brava e banana também eram comercializados. Para a maior
parte das residências, o peixe era consumido de duas vezes por semana a quase
todos os dias.
A qualidade de vida percebida pelas famílias estava entre razoável e boa, não
havendo nenhuma unidade domiciliar que tivesse considerado sua qualidade de
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vida como ruim. A qualidade de vida comparada com as outras casas da comunidade
mostra que a maioria (68%) das unidades domiciliares se considerava na média.
Quando a pergunta foi o que os entrevistados gostariam de melhorar, as
respostas mais frequentes referiram-se à saúde (22%), moradia (15%), educação
(15%) e dinheiro (15%). Já com relação às três prioridades de investimento no
caso de possuírem mais dinheiro, as principais respostas foram relacionadas a
melhorias na infraestrutura da casa (17%) e investimentos na educação (21%).
No caso em que foi perguntado por que a pesca não estava entre as prioridades de
investimento, 12 respostas (34%) referiram-se à falta de tradição na atividade,
mas a maioria das justificativas foi enquadrada na categoria “outros” (46%), por
conta de ser uma atividade trabalhosa e sofrida, pelo fato de antes ser pescador e
já ter mudado de atividade e pela falta de interesse.

Ilha do Araújo
As famílias da maioria das unidades domiciliares viviam na comunidade entre
menos de 1 ano e 90 anos, com média de 37 anos de residência da família na
comunidade. O chefe da família era do sexo masculino em 54% das 54 unidades
domiciliares entrevistadas, em 15% era do sexo feminino, em 15% eram ambos e
em 16% das entrevistas não houve resposta para essa pergunta.
O número médio de pessoas por casa era de 4, variando entre uma e nove
pessoas. Pouco mais de 15% dos residentes nas casas onde foram feitas entrevistas
puderam continuar seus estudos após o ensino fundamental (8ª série) (Figura 1).
Entre as 215 pessoas residentes nas unidades domiciliares entrevistadas, duas
pessoas em idade escolar (para o ensino obrigatório) não frequentavam a escola.
O número de pessoas que geravam renda nas unidades domiciliares era de
quase 60% da população amostrada (Figura 2); entretanto, também é necessário
considerar que pouco mais de 30% da população tinha menos de 16 anos (Figura
3e). A pesca era a principal atividade econômica nos domicílios da Ilha do Araújo
(Figura 4), somando mais do dobro de citações em relação à seguinte, que foi a
aposentadoria. Destaca-se aqui que a pesca apareceu não só como a principal
atividade das unidades domiciliares, mas também esteve presente em unidades
domiciliares que não a consideravam como atividade principal.
Na Ilha do Araújo, entre as 54 unidades domiciliares entrevistadas, a pesca
estava presente em 93% delas (n = 50). Comparando com as demais comunidades
que participaram deste levantamento, a Ilha do Araújo é a comunidade com maior
proporção de pescadores. Outras comunidades com alta proporção de pescadores
foram Ponta Negra (75%) e Praia do Sono (72%), sendo que em todas as demais
menos de 50% das unidades domiciliares praticavam a pesca.
Foram acessadas informações específicas sobre a pesca para até três pescadores
residentes em cada unidade familiar, totalizando 52 pessoas que praticavam a
pesca (47 homens e 5 mulheres). Entre as 24 unidades domiciliares que praticavam
atividades pesqueiras, 33 delas (66%) possuíam embarcações e 19 (38%) possuíam
motor.
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A maioria dos pescadores na Ilha do Araújo começou a pescar durante a
infância ou adolescência e atualmente praticava a atividade todas as semanas ou
todos os meses (Figura 5). A maioria dos pescadores considerava-se pescador
artesanal e havia tanto pescadores que se dedicavam à atividade em tempo integral
quanto em tempo parcial. Muitos deles decidiam pescar em virtude da tradição
familiar ou da experiência e conhecimento pessoal, além de outros motivos, como
a proximidade da casa, o conhecimento sobre áreas onde a legislação permite a
pesca, a possibilidade de deslocamento a remo ou ainda por necessidade.
O pescado capturado nas unidades domiciliares que praticavam a pesca era
destinado tanto para o consumo quanto para a venda, incluindo a venda direta
para turistas na própria comunidade e a venda para compradores “de fora”. Apenas
18% (n = 10) das 54 unidades familiares declararam possuir roça, mas a produção
de alimentos ocorria em todas as residências da Ilha do Araújo, sendo
principalmente direcionada para o autoconsumo. As exceções eram o pescado e a
produção de mariscos, também destinados, em grande parte, à venda. Para a maioria
das unidades domiciliares, o peixe era consumido de duas vezes por semana (43%)
a quase todos os dias (26%).
A qualidade de vida percebida pelas unidades domiciliares estava entre
razoável e boa, e em nenhuma delas a qualidade de vida foi considerada como
ruim. A comparação com as outras unidades domiciliares da comunidade mostra
que, apesar de a maioria considerar que estava na média (71%), também há famílias
que se viam entre as piores (6%) ou a pior da comunidade (6%) no quesito qualidade
de vida.
Quando questionado sobre o que os entrevistados gostariam de melhorar, a
maioria das respostas referiu-se à saúde (18%), moradia (18%), dinheiro (18%),
trabalho (14%) e educação (13%). Já com relação às três prioridades de investimento
no caso de possuírem mais dinheiro, as principais respostas foram relacionadas a
melhorias na infraestrutura da casa (21%), investir nas atividades de pesca (18%) e
economizar (15%). Quando a questão foi por que a pesca não estava entre as
prioridades de investimento, 12 respostas (40%) referiram-se ao fato de não ser
uma atividade rentável. Na categoria “outros” (43%) apareceram respostas
relacionadas ao fato de a pesca “estar fraca” e o seguro defeso ser baixo, à incerteza
da atividade, ao baixo rendimento da pesca artesanal e à legislação restritiva.

Ponta Negra
Em Ponta Negra foram encontradas famílias estabelecidas há várias gerações e
também famílias recentes. A média do tempo de residência na comunidade foi de
31 anos, variando de 1 a 70 anos. O chefe da família era do sexo masculino em 56%
das 32 unidades domiciliares entrevistadas, em 19% era do sexo feminino, em 3%
eram ambos e em 22% das entrevistas não houve resposta para essa pergunta.
O número médio de pessoas por casa era de 4, variando de 1 a 11 indivíduos.
Mais da metade das pessoas residentes nas casas onde foram feitas entrevistas não
completou a 4a série, refletindo as dificuldades de acesso ao ensino formal na
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comunidade (Figura 1). Além disso, muitas pessoas, quando em idade escolar,
eram obrigados a trabalhar na roça ou na pesca, o que impossibilitava a continuidade
dos estudos. Por sua vez, em outros tempos essas atividades não exigiam nível de
escolaridade e, portanto, não havia o hábito de ir à escola. Destaca-se que a Figura
1 inclui as crianças que ainda estavam estudando. Entre as 140 pessoas residentes
nas unidades domiciliares entrevistadas, cinco das que estavam em idade escolar
(para o ensino obrigatório) não frequentavam a escola e, por outro lado, uma
pessoa que não estava em idade escolar ainda estudava.
O número de pessoas que geravam renda nas unidades domiciliares era de
pouco menos da metade da população amostrada (Figura 2); entretanto, é necessário
considerar que 43% da população tinha menos de 16 anos (Figura 3f), resultando
em uma pirâmide etária de base larga e topo estreito.
A pesca era a principal atividade econômica para cerca de metade das famílias
entrevistadas nas unidades familiares de Ponta Negra (Figura 4). Outras atividades
também frequentes eram a agricultura e o turismo. Vale lembrar que esses dados
refletem a proporção de unidades familiares envolvidas em cada atividade, mas
isso não representa uma maior ou menor participação de cada atividade como
geradora de renda para as unidades familiares. É possível, por exemplo, que o
turismo gere mais renda que a pesca, embora tenha sido menos citado; entretanto,
as entrevistas não incluíram perguntas sobre a geração de renda e/ou a importância
de cada atividade econômica. Destacamos também que a Figura 4 mostra a principal
atividade econômica considerada por cada domicílio entrevistado, o que também
pode não representar a atividade que gera maior renda.
Na Ponta Negra, entre as 32 unidades domiciliares entrevistadas, a pesca
estava presente em 75% delas (n = 24). Essa porcentagem pode ainda ser maior,
pois algumas pessoas podem não se considerar como pescadores por não realizar
a atividade tão regularmente quanto outros pescadores da comunidade. Assim, há
unidades domiciliares que mencionaram a pesca como uma de suas atividades,
mas não consideraram que havia pescadores na família, pelo fato de essas pessoas
serem pescadores eventuais. Comparando com as outras seis comunidades onde o
mesmo levantamento foi efetuado, Ponta Negra está entre as comunidades com
maior proporção de pescadores.
Foram acessadas informações específicas sobre a pesca para até três pescadores
residentes em cada unidade familiar, totalizando 34 pessoas que praticavam a
pesca (31 homens e 3 mulheres). Entre essas 24 residências que praticavam
atividades pesqueiras, 11 delas (46%) possuíam embarcações e 7 (29%) possuíam
motor. Entretanto, o número total de embarcações na comunidade era bem maior,
incluindo 28 canoas e 11 pequenos barcos. A maioria dos pescadores na Ponta
Negra começou a pescar durante a infância ou adolescência e atualmente praticava
a atividade frequentemente (Figura 5). Destaca-se aqui que as respostas foram
enquadradas em categorias predefinidas e muitos pescadores pescavam “todos os
dias” apenas durante algumas estações do ano. Ou seja, por meio dessa pergunta
não foi possível separar a categoria “todos os dias” da categoria “todos os dias, em
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algumas épocas do ano”, estando provavelmente subestimadas as respostas “em
algumas estações”, que indicariam a sazonalidade. No geral, a pesca com cerco
flutuante, a pesca com zangarelho e a pesca com linha ocorreram nos meses mais
quentes, de novembro a abril. No inverno (de julho a agosto), como em grande
parte do litoral Sudeste e Sul brasileiro, era marcante a pesca da tainha (Mugil
sp.). Vale destacar que a sazonalidade na pesca pode ocorrer em virtude de condições
climáticas, da existência de períodos de defeso e até mesmo por conta da
sazonalidade de outras atividades, como as relacionadas ao turismo.
A maioria dos pescadores considerava-se pescador artesanal e era pescador
em tempo integral. O pescado capturado nas unidades domiciliares que praticavam
a pesca era destinado tanto para o consumo como para a venda, além da venda
direta para turistas. O maior volume capturado nas redes de cerco era vendido ou
dividido, de acordo com seu valor de mercado. Os peixes considerados como de
primeira qualidade, como a cavala, a sororoca e a anchova, eram vendidos a
atravessadores e a restaurantes locais. O restante era vendido ou dividido na
comunidade. Informações complementares indicam que a venda para restaurantes
ocorria somente no âmbito local, ou seja, para os restaurantes e bares da própria
Ponta Negra, e que a maior parte da captura era vendida para as peixarias de
Paraty.
Com relação à produção local de outros alimentos, aproximadamente 34%
(n = 11) das 32 unidades domiciliares possuíam roça. A produção de alimentos
ocorreu em grande parte das unidades domiciliares de Ponta Negra, seja em roças
ou até mesmo em quintais, sendo principalmente direcionada para o autoconsumo.
Para a maior parte das unidades familiares, o peixe era consumido de duas vezes
por semana (52%) a quase todos os dias (33%). Essa pergunta também pode ter
sido fortemente influenciada pela época em que as entrevistas foram realizadas:
em algumas épocas do ano o consumo diário pode ser mais frequente, enquanto
em outras o consumo pode diminuir, aumentando a procura por outros recursos
proteicos.
A qualidade de vida percebida pelas famílias estava entre razoável e boa, não
havendo nenhuma unidade domiciliar que tivesse considerado sua qualidade de
vida como ruim. Entretanto, a qualidade de vida comparada com as outras unidades
domiciliares da comunidade mostra que, apesar de a maioria delas considerar que
está na média (41%), os extremos também são percebidos: uma família percebeu
sua qualidade de vida como a melhor da comunidade (3%), 24% das famílias
consideraram que sua qualidade de vida estava entre as melhores e 28%
consideraram que estava entre as piores, além de uma família que percebeu sua
qualidade de vida como a pior da comunidade.
Quando a pergunta foi o que os entrevistados gostariam de melhorar, as
respostas mais frequentes referiram-se a dinheiro (18%), trabalho (17%), saúde
(17%) e moradia (15%). Com relação às três prioridades de investimento no caso
de possuírem mais dinheiro, as principais respostas foram relacionadas a melhorias
na infraestrutura da casa (31%) e investimentos nas atividades de pesca (21%).
Quando perguntado por que a pesca não estava entre as prioridades de
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investimento, quatro respostas referiram-se à pequena rentabilidade da atividade,
quando comparada a outras atividades como o turismo. Três pessoas não investiriam
na pesca por limitações físicas (como condição de saúde) e outras respostas
relacionavam-se ao fato de a pesca não ser a atividade principal ou a não gostar da
pesca. Na reunião comunitária de discussão dos resultados foi citada a falta de
novos locais para a implantação de novos cercos flutuantes.

Praia do Sono
As famílias entrevistadas na Praia do Sono viviam na comunidade entre 3 e
mais de 70 anos, sendo que a média foi de 30 anos de residência na comunidade.
O chefe da família era do sexo masculino em 65% das 40 unidades domiciliares
entrevistadas, em 7% era do sexo feminino e em 28% das entrevistas não houve
resposta para essa pergunta.
O número médio de pessoas por casa era de 4, variando entre 1 e 10 pessoas.
A grande maioria dos residentes não concluiu a 4a série (Figura 1). Entre os 176
residentes nas unidades domiciliares entrevistadas, 25 pessoas em idade escolar
(para o ensino obrigatório) não frequentavam a escola e, por outro lado, uma
pessoa que não estava em idade escolar ainda estudava.
O número de pessoas que geravam renda nas unidades domiciliares
correspondeu a 60% da população amostrada (Figura 2); entretanto, é necessário
considerar que 32% da população tinha menos de 16 anos (Figura 3g).
A pesca era a principal atividade econômica nas unidades familiares da Praia
do Sono, contribuindo para a importância da pesca quando se comparam as sete
comunidades (Figura 4), seguida pela construção civil. Outras atividades frequentes
eram o comércio e o turismo.
Na Praia do Sono, entre as 40 unidades domiciliares entrevistadas, a pesca
estava presente em 73% delas (n = 29). A partir das informações específicas sobre
a pesca para até três pescadores residentes em cada unidade familiar (totalizando
48 pessoas que praticavam a pesca), encontramos que 20 delas (69%) possuíam
barco e 12 (41%) possuíam motor.
A maioria dos pescadores na Praia do Sono começou a pescar durante a
infância ou adolescência e atualmente praticava a atividade com frequência (Figura
5). A maioria deles considerava-se pescador artesanal e eram tanto pescadores em
tempo integral quanto em tempo parcial, tendo decidido se dedicar à atividade
em virtude da tradição familiar.
O pescado capturado nas unidades domiciliares que praticavam a pesca era
destinado tanto para o consumo, principalmente, quanto para a venda, incluindo
a venda para turistas. Aproximadamente 33% (n = 13) das 40 unidades domiciliares
possuíam roça. A produção de alimentos ocorreu em grande parte dos domicílios
da Praia do Sono, sendo esta principalmente direcionada para o autoconsumo.
Além do pescado, alguns produtos eram destinados também à venda, como o
aipim e animais de criação como galinhas. Para a maior parte das unidades
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domiciliares, o peixe era consumido de duas vezes por semana (68%) a quase
todos os dias (20%).
A qualidade de vida percebida pelas famílias estava entre razoável e boa, não
havendo nenhuma unidade domiciliar que tivesse considerado sua qualidade de
vida como ruim. A comparação com as outras unidades domiciliares da comunidade
também mostra que a maioria delas considerava que sua qualidade de vida estava
na média (67%).
Quando se perguntou o que os entrevistados gostariam de melhorar, as
respostas mais frequentes referiram-se à educação (19%), trabalho (18%), dinheiro
(17%), saúde (15%) e moradia (15%). Com relação às três prioridades de
investimento no caso de possuírem mais dinheiro, as principais respostas foram
associadas a melhorias na infraestrutura da casa (26%), investimentos na educação
(20%) e nas atividades de pesca (19%). Quando foi perguntado por que a pesca
não estava entre as prioridades de investimento, cinco respostas referiram-se à
falta de rentabilidade da atividade. Em outras nove entrevistas apareceram respostas
relacionadas a não gostar da pesca, à falta de segurança da atividade, ao fato de
não viver da pesca, à escassez de pescado e a outras necessidades mais urgentes
como ter o título da terra.

Trindade
Em Trindade, mais da metade das unidades domiciliares residia na
comunidade há mais de 20 anos, sendo que a média foi de 26 anos de residência
da família. Entre as unidades familiares que residiam na comunidade há pelo
menos 26 anos, mais de 62% eram formadas por pessoas nascidas em Trindade.
Ainda se deve ressaltar que uma proporção das unidades familiares que residiam
no local há menos tempo foi assim considerada pelo fato de o cônjuge entrevistado
não ter nascido no local, tendo vindo após o casamento com uma pessoa nativa.
Parte das unidades domiciliares com menor tempo de residência também pode ser
considerada caiçara, pois migraram de áreas próximas. Assim como em muitas
regiões litorâneas do Rio de Janeiro e de São Paulo, a migração de famílias vindas
de outros locais também pôde ser observada em Trindade, especialmente entre as
unidades domiciliares que residem há menos de dez anos na comunidade.
O maior tempo de residência de uma unidade familiar registrado nesta
pesquisa foi de 62 anos; isto não indica que essa família veio para a Trindade há
62 anos, mas sim que a unidade familiar foi constituída há 62 anos. Destaca-se
aqui que esses dados não mostram diretamente o número de unidades domiciliares
com famílias nativas da Trindade ou seus filhos e netos, mas sim há quanto tempo
essas famílias foram constituídas na comunidade.
O chefe da família era do sexo masculino em 33% das 70 unidades domiciliares
entrevistadas em Trindade, em 11% era do sexo feminino, em 6% eram ambos e
em 50% das entrevistas não houve resposta para essa pergunta.
O número médio de pessoas por casa foi de 3,26, variando de 1 a 11
indivíduos. Cerca de metade das pessoas residentes nas casas onde foram feitas
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entrevistas não terminou a 4a série, mas, por outro lado, aproximadamente 35%
das pessoas concluíram o ensino médio ou seguiram os estudos até o nível superior
(Figura 1). Entre os 228 residentes nas unidades domiciliares entrevistadas, oito
pessoas em idade escolar (para o ensino obrigatório) não frequentavam a escola,
mas, por outro lado, 14 que não estavam em idade escolar estudavam.
O número de pessoas que geravam renda nas unidades domiciliares equivaleu
a 85% da população amostrada, considerando apenas os maiores de idade; no total,
essa proporção é de 73% (Figura 2). Aproximadamente 18% da população tinha
menos de 16 anos (Figura 3h), mas, diferentemente das outras comunidades, em
Trindade a estrutura etária refletiu uma proporção maior de adultos, nas faixas
etárias entre 21 e 65 anos, em relação às faixas etárias de 0 a 20 anos. Assim, no que
tange à estrutura etária, a população amostrada resultou em uma pirâmide etária de
base estreita, com uma quantidade proporcionalmente pequena de crianças.
Diferentemente do padrão geral mostrado na Figura 4, o turismo era a
principal atividade econômica das famílias de Trindade, seguida do comércio.
Entretanto, a pesca também apareceu entre as respostas mais frequentes para
outras atividades praticadas. Em Trindade, entre as 70 unidades domiciliares
entrevistadas, a pesca estava presente em 46% delas (n = 32). Entre as 32 unidades
domiciliares que praticavam atividades pesqueiras, 19 delas (59%) possuíam barco
e 14 (44%) possuíam motor. Segundo Begossi et al. (2011), entre os tipos de
pesca que acontecem em Trindade estão o cerco flutuante (62%), a rede de espera
(27%), linha (4%) e zangarelho (4%) e as principais espécies capturadas são bonito
(várias espécies de Scombridae), piragica (Kyphosus sp.), sororoca (Scomberomorus
brasiliensis) e cavala (Scomberomorus cavalla).
A maioria dos pescadores em Trindade começou a pescar durante a infância
ou adolescência e sua frequência na atividade era variada (Figura 5). A maioria
dos pescadores considerava-se pescador artesanal e de tempo parcial. Muitos
pescadores decidiam pescar por conta da tradição familiar ou da experiência e
conhecimento pessoal.
O pescado capturado nas unidades domiciliares que praticavam a pesca era
destinado principalmente para o consumo local, incluindo o uso no próprio
restaurante ou em restaurante da família; em algumas situações ocorreu também
a venda para atravessadores ou peixarias de Paraty.
Quanto à produção local de alimentos, aproximadamente 34% (n = 24) das
70 unidades domiciliares possuíam roça. A produção de alimentos ocorreu em
grande parte dos domicílios de Trindade, sendo direcionada principalmente para
o autoconsumo. No caso de pescados e mariscos era comum também a venda,
mas apenas uma unidade domiciliar comercializava outros produtos, como a banana
e verduras e legumes. Para a maioria, o peixe era consumido de duas vezes por
semana (66%) a quase todos os dias (10%).
A qualidade de vida percebida pelas unidades familiares estava entre razoável
e boa, não havendo nenhuma unidade domiciliar que tivesse considerado sua
qualidade de vida como ruim. A comparação com as outras residências da
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comunidade também mostra que a maioria delas considerava que sua qualidade
de vida estava na média (71%), com apenas 1% considerando-se entre as piores.
Quando se perguntou o que os entrevistados gostariam de melhorar, as
respostas mais frequentes referiram-se à saúde (19%), educação (16%) e dinheiro
(14%). Quanto às três prioridades de investimento no caso de possuírem mais
dinheiro, as principais respostas foram relacionadas a melhorias na infraestrutura
da casa (22%) e investimentos na educação (20%). Aproximadamente 25% dos
entrevistados deram outras respostas, que geralmente tinham alguma relação com
o turismo, como investimentos na construção ou reforma de pousadas e quartos
para alugar. Quando foi perguntado por que a pesca não estava entre as prioridades
de investimento, 20 respostas referiram-se à falta de tradição na atividade. Em 31
entrevistas surgiram outras respostas, relacionadas à escassez de peixe, ao fato de
hoje se dedicar ao turismo como atividade principal, à idade avançada, ao excesso
de concorrência, à falta de interesse, ao fato de ser uma atividade muito trabalhosa
e perigosa, a restrições do IBAMA e ao fato de já possuir o necessário para
desempenhar a atividade.

Discussão
A pesca é a atividade econômica mais importante como um todo, considerando
as sete comunidades, mas sua importância difere entre as comunidades. Por
exemplo, em Barra Grande, comunidade com a menor proporção de pescadores,
são poucas as famílias que praticam a atividade e, quando o fazem, a produção é
direcionada principalmente para o consumo próprio. Situação diferente é
encontrada, por exemplo, na Ilha do Araújo, Ponta Negra e Praia do Sono, onde
muitas famílias dependem da pesca. Porém, se analisarmos as situações nas quais
a pesca é considerada como a principal atividade econômica da família, ela é
comparável à quantidade de famílias que dependem de aposentadorias e de
membros que trabalham na construção civil. Conforme lembra Diegues (2004), a
urbanização crescente das regiões litorâneas passou a ser um elemento fundamental
para a compreensão das mudanças socioculturais recentes em comunidades caiçaras,
especialmente após a década de 1970, e essa característica de mudança é parte da
identidade cultural caiçara. Parte dessas mudanças também decorre de um
progressivo aumento do turismo em todo o litoral, atingindo de modos diferentes
as várias comunidades caiçaras, tanto aquelas mais próximas de centros urbanos
como as mais distantes (Luchiari 1997). Ainda com relação à combinação de
atividades relacionadas à pesca e ao turismo em comunidades de tradição pesqueira,
Fabinyi (2010) alerta para o potencial de o turismo excluir os pescadores de muitos
de seus supostos benefícios.
A pesca é uma atividade predominantemente masculina, e é interessante
notar que em Barra Grande, a comunidade com menor proporção de pescadores,
foi onde encontramos mais mulheres na atividade. Tarituba parece ser a comunidade
na qual a maioria dos pescadores possui seus próprios meios de produção, quando
comparada às outras comunidades, refletindo maior autonomia de cada família
em relação à atividade pesqueira. Por outro lado, em Ponta Negra, a maioria dos
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pescadores locais depende da pesca do cerco flutuante, que é controlada por poucos
membros da comunidade que possuem os petrechos e os recursos necessários. A
maioria dos pescadores começou a pescar durante a infância ou quando eram
adolescentes, mas em três locais (Tarituba, Barra Grande e Praia Grande)
observamos que aproximadamente 25% dos pescadores passaram a pescar quando
adultos.
Embora a maioria dos pescadores tenha considerado que é pescador em tempo
parcial, a frequência de pesca reflete em parte o grau de isolamento das
comunidades: quanto maior a dificuldade de acesso, maior a frequência de pesca.
Isto acontece quando comparamos Ilha do Araújo (cujo acesso é mais difícil) a
Praia Grande e Barra Grande, e também quando comparamos Ponta Negra (mais
isolada) a Praia do Sono e Trindade. Além da acessibilidade, a topografia também
influencia as atividades econômicas e os padrões de diversificação de modos de
vida. Enquanto Trindade e Praia do Sono têm praias mais extensas, a praia de
Ponta Negra é relativamente menor. Essa condição influencia a quantidade de
infraestrutura turística disponível na beira da praia e, portanto, a quantidade de
membros da comunidade que podem se beneficiar dela. Quanto maior a área
disponível para a infraestrutura turística, maior é o número potencial de visitantes
e, consequentemente, mais oportunidades as comunidades locais têm de diversificar
suas economias no setor. Isso reforça a ideia de que comunidades com características
diferentes do ponto de vista topográfico e geográfico devem explorar de modos
diferentes seu potencial turístico.
Smith et al. (2005) identificam diferentes estratégias de subsistência
envolvendo a pesca, com diferentes implicações políticas: como um meio de
subsistência primária de último recurso, como parte de um modo de vida
diversificado e parcialmente voltado para a subsistência, como a ocupação de um
especialista e, por fim, como parte de uma estratégia diversificada de acumulação.
Nas comunidades estudadas, percebemos a presença dessa diversificação, embora
seja marcante a prática da pesca como parte de um modo de vida diversificado e
parcialmente voltado para a subsistência, havendo maior proporção de pescadores
em comunidades generalistas em termos de seus modos de vida (Hanazaki et al.
2013). Em algumas comunidades, como no caso de Ponta Negra, dois tipos
principais de pescadores podem ser encontrados interagindo: aqueles que entram
na economia da pesca seguindo uma estratégia de diversificação de acumulação
que podem oferecer postos de trabalho para aqueles que estão na pesca seguindo
uma estratégia de sobrevivência (Idrobo e Davidson-Hunt 2012).
Assim como observado por Lopes (2004) ao comparar características
socioeconômicas das regiões de Paraty, Angra dos Reis e Ilha Grande, diferenças
locais são percebidas em relação aos modos de vida entre as duas microrregiões
(Barra Grande–Praia Grande–Ilha do Araújo e Trindade–Praia do Sono–Ponta
Negra), que refletem dois gradientes de isolamento, ou dificuldade de acesso. Esses
gradientes também podem ser percebidos ao comparar a frequência de consumo
de pescado: quanto maior a dificuldade de acesso da comunidade, maior frequência
de consumo de peixe. Isto é mais forte no contraste entre Trindade (acesso mais
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fácil), Praia do Sono (intermediário) e Ponta Negra (acesso mais difícil),
evidenciando a importância desse recurso de produção local quando as famílias
não têm acesso facilitado a outras comunidades ou mesmo ao centro urbano. A
dependência da produção local de alguns outros itens alimentares também é maior
nas comunidades mais isoladas, ou de acesso mais difícil, como é o caso da produção
de mandioca brava em Ponta Negra (para ser processada como farinha), atividade
tradicional entre os caiçaras.
A autopercepção sobre a qualidade de vida dos entrevistados não mostrou
resultados contrastantes entre as comunidades; assim como em relação à pergunta
sobre a qualidade de vida comparada, para a qual a maioria das famílias se
considerava “na média”. Entretanto, a ausência de respostas que consideram a
qualidade de vida ruim em comunidades como Tarituba e Trindade pode refletir
uma percepção geral e comparativa de melhor qualidade percebida nesses dois
locais. Conforme destaca Herculano (1998), qualidade de vida é um conceito
relativo e pode fazer referência tanto aos recursos disponíveis e à capacidade efetiva
de um grupo social para satisfazer suas necessidades quanto à avaliação de graus
de satisfação e de patamares desejados. Assim, os indicadores relativos que
obtivemos permitem também concluir que há variações tanto dentro quanto entre
as diferentes comunidades no que diz respeito à sua percepção sobre a qualidade
de vida.
Em síntese, dois elementos merecem destaque: primeiro, a complementaridade
de diferentes estratégias de subsistência em cada comunidade estudada, nas quais
a pesca artesanal está combinada com outras atividades econômicas de modos
diversos. Deste modo, a pesca artesanal possui um papel importante para reduzir
a vulnerabilidade de comunidades tradicionais costeiras às mudanças
socioeconômicas e ambientais (Bené et al 2007). Segundo, os retratos dos modos
de vida das sete comunidades estudadas mostram diferenças entre microrregiões,
entre comunidades dentro das microrregiões e dentro das comunidades, refletindo
a diversificação em diferentes escalas de análise. Esse cenário reforça o argumento
de Haan e Zoomers (2005) de que uma maior ênfase deve ser dada à análise dos
modos de vida de forma comparativa, em contextos geográficos, socioeconômicos
e temporais diferentes.
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Capítulo 9

Pressão sanguínea e hipertensão
entre pescadores costeiros no
Sudeste do Brasil
Bruna Oliveira Begossi,1 Mariana Passos Cavichiolo2 e
Cristina Brandt Friedrich Martin Gurgel3

Health issues are a priority in the management and conservation processes of rural
areas in Brazil. In this study, which covers two fishing communities, we aim to
investigate some possible health problems and their causes among fishermen.
Hypertension is a syndrome characterised by blood pressure levels above the
recommended pressure for a certain age and medical condition. This syndrome is
certainly one of the most serious public health problems of the modern world and
has a high prevalence (from 22% to 44% in Brazil) and a low rate of control with the
standard treatment (30% in the U.S.). This research is focused on the blood pressure
levels in two communities of fishermen in Southeast Brazil: the first, an urban
community, is located in Copacabana beach, Rio de Janeiro (RJ); and the second, a
rural community, is located in Ponta Grossa, Paraty, in the Atlantic Forest coast. The
basis for estimating the number of fishermen from each community (as approximately
20 in each community) was taken from earlier studies involving these fisheries. We
conducted interviews with fishermen who were 40 years and older at the landing
point at Copacabana beach in Rio and at the fishermen’s residences in Ponta Grossa,
Paraty. Eighteen interviews were performed in the urban community (Rio), where
the average age was 55 years old, and fourteen were performed in the rural community
(Paraty), where the average age was 63 years old. The results show a higher incidence
of hypertension in Ponta Grossa (71%, out of 14) than in Copacabana, where the
percentage was lower (11%, out of 18). The results from Ponta Grossa could be
related to the tradition of salting and drying fish, which was very common before the
beginning of the power generation. This practice increases salt intake during the
fishermen’s lifetime and is consequently reflected in the current health conditions of
the community from Ponta Grossa, Paraty (RJ).
Versão traduzida do inglês por P. Zahorcsak e publicada em J. Community Medicine & Health Education
2013: 4,1 (doi: 10.4172/21610711.1000261).
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Introdução
Questões de saúde envolvendo os meios de subsistência de trabalhadores
deveriam ser consideradas como prioridade no manejo e conservação de áreas
rurais no Brasil. Um exemplo de processos de saúde e co-manejo pode ser
encontrado na Amazônia, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de
Mamirauá, onde a saúde e as relações sociais e econômicas são incorporadas nos
processos de manejo [1-5].
Este estudo tem o objetivo de examinar alguns possíveis problemas de saúde
em duas comunidades de pescadores no Sudeste do Brasil: uma comunidade urbana
em Copacabana, Rio de Janeiro (RJ) e outra comunidade em Ponta Grossa, Paraty
(RJ). A seleção das comunidades foi diretamente relacionada a nossos objetivos
de comparar dois grupos com atividades econômicas similares em ambientes
diferentes: comparando a pesca artesanal de um sítio urbano com outra de uma
área natural e relativamente isolada. Copacabana é um ambiente urbano, onde o
acesso aos recursos é relativamente fácil (Figura 1), e Ponta Grossa, localizada em
Paraty, um sítio costeiro de Mata Atlântica, é uma comunidade isolada se comparada
a Copacabana; além disso, Ponta Grossa só pode ser alcançada por barco a partir
de Paraty (Figura 2).
Evidência indireta de um estudo sobre pescadores da costa do Sudeste do
Brasil mostrou que uma proporção relativamente alta (11%) de plantas medicinais
é usada para abaixar a pressão sanguínea; esse estudo mostrou também que 15%
das plantas medicinais são usadas para distúrbios gastrointestinais, muito comuns
entre populações rurais [6]. Outro estudo [7] relatou 636 espécies de plantas
medicinais usadas na Mata Atlântica; por exemplo, Cymbopogon citratus, localmente
conhecida como capim-santo ou capim-limão, é relatada como utilizada para dores
de estômago, sedativo e hipertensão. Os dados coletados pelos estudos supracitados
são também relevantes aqui, pois podem indicar a prevalência, ou a importância,
da hipertensão nas comunidades de pescadores.
O consumo de sal e a pressão arterial podem estar intimamente relacionados.
Pressão arterial elevada é associada a altos níveis de sódio no organismo. A
sensibilidade ao sal é uma condição clínica caracterizada pelo aumento da pressão
arterial com o aumento do consumo de sal. Essa relação foi descoberta muito
tempo atrás; dados epidemiológicos têm mostrado baixa incidência de hipertensão
bem como de problemas cardiovasculares em pessoas com baixo consumo de sal.
Hipertensão é certamente um dos mais sérios problemas de saúde pública do
mundo moderno; ocorre em aproximadamente 22% a 44% da população brasileira,
e o índice de controle pelo tratamento convencional é baixo (aproximadamente
30% nos EUA) [1].
As comunidades de pescadores em estudo são muito qualificadas quanto ao
uso do sal [8]. A tradição da salga e secagem do peixe aumenta o consumo de sal
nessas populações, já que a quantidade de sal utilizada para a conservação do
pescado é alta. A salga de peixe era um costume romano e foi um importante
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passo nos processos comerciais [9], sendo utilizado até recentemente para conservar
o pescado. A alta quantidade de sal utilizada na salga do peixe pode ter um efeito
indesejável na pressão arterial [10], o que mostra a importância da análise da
relação entre sal e hipertensão em comunidades de pescadores, objetivo deste
estudo.

Métodos
Estabelecemos os procedimentos e protocolos usados para coletar os dados
deste estudo com base em estudos anteriores em Copacabana (Rio de Janeiro)
[2,3] e Paraty [3], ambos localizados no estado do Rio de Janeiro. Estes
procedimentos e protocolos estão descritos abaixo.

As áreas de estudo
Copacabana representa um importante local de pesca em pequena escala
localizado no coração do Rio e é conhecida como ‘Colônia dos Pescadores do
Posto 6’ (Figura 1).

Figura 1

Copacabana: a ‘Colônia de Pescadores do Posto 6’ (Associação de Pescadores),
no local de desembarque, que também funciona como mercado local.
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Já Ponta Grossa é uma comunidade de pescadores em pequena escala que é
parte de um grupo muito disperso de comunidades de pescadores artesanais ao
longo da costa de Mata Atlântica. Aproximadamente 34 comunidades de pescadores
artesanais foram previamente estudadas na região de Paraty [4]; Ponta Grossa foi
selecionada para este estudo por ser relativamente isolada, acessível somente por
barco e por não ter eletricidade. A única fonte de eletricidade em Ponta Grossa é
um gerador que trabalha intermitentemente. Em 2009, só 42% das famílias em
Ponta Grossa possuíam refrigeradores. Aproximadamente metade dos pescadores
dessa comunidade depende exclusivamente da pesca [4] (Figura 2).

Figura 2

Vista parcial da comunidade de Ponta Grossa, em Paraty.

Com base em pesquisa anteriormente feita nos dois pontos de estudo [2-4],
estimamos o número de pescadores ativos como de aproximadamente 20 em cada
comunidade. Em Copacabana, os pescadores usam uma variedade de redes e anzóis
para pescar em pequenos barcos motorizados ou em canoas a remo. Já em Ponta
Grossa, redes de emalhar, anzol e linha e pequenas redes de arrasto são usadas;
estas últimas são utilizadas para a captura de camarão.
Os habitantes da costa do Sudeste do Brasil são chamados de caiçaras.
Pescadores de Ponta Grossa são também caiçaras e têm historicamente salgado e
secado o pescado que capturam com o propósito de conservação, pois eletricidade
e refrigeradores são um incremento relativamente recente na maioria das
comunidades costeiras (Figura 3).

Pressão sanguínea e hipertensão entre pescadores costeiros no Sudeste do Brasil

Figura 3

139

Salgando e secando peixe em uma comunidade caiçara (Ilha de Búzios, Ilhabela,
cerca de 20 milhas de Ponta Grossa, Paraty).

Procedimentos de campo
Depois de compreender o contexto de cada comunidade e estimar o número
de pescadores, usamos dois métodos para alcançar nossos objetivos. Esses métodos
foram usados simultaneamente por duas das autoras: uma (BOB) conduziu as
entrevistas e outra (MPC) obteve os níveis de pressão sanguínea dos pescadores
(Figuras 4 e 5). Pescadores com mais de 40 anos foram selecionados para este
estudo. Os dados foram coletados em Copacabana no mês de dezembro de 2011
e em Ponta Grossa, em janeiro de 2012.
Em ambas as comunidades estudadas, Copacabana e Ponta Grossa, seguimos
o protocolo que inclui uma entrevista e a medida da pressão sanguínea. Cada
participante autorizou os dois procedimentos tanto verbalmente quanto assinando
seus nomes no final dos questionários usados nas entrevistas. O protocolo e os
questionários seguiram as “VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão” [1,11,12].
Em Copacabana, Rio de Janeiro, a entrevista e a medida da pressão arterial
foram conduzidas com os pescadores nos pontos de desembarque (onde os
pescadores ficam quando retornam de suas saídas de pesca) ao longo de dois dias.
No Rio, as residências dos pescadores são muito dispersas, o que torna difícil
visitá-los em suas casas.
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Figura 4

Procedimentos em Copacabana, Rio de Janeiro.

Figura 5

Procedimentos em Ponta Grossa, Paraty.

Em Ponta Grossa, Paraty, a entrevista e a medida da pressão sanguínea foram
conduzidas durante visitas a cada família (na casa dos pescadores). Esta abordagem
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foi possível em Ponta Grossa porque os pescadores moram em casas próximas umas
das outras. O método aplicado em Ponta Grossa nos permitiu obter informação
sobre os medicamentos para pressão sanguínea que os pescadores estavam tomando.
O questionário usado para as entrevistas nas duas comunidades pode ser
encontrado no Apêndice.

Resultados
Na população urbana de Copacabana, Rio de Janeiro, os resultados mostraram
que 17% dos pescadores tinham alta pressão sanguínea (n = 18, Figura 6). A
pressão mínima foi de 90 × 60 mmHg, a máxima de 170 × 100 mmHg e a média
foi de 127,22 × 74,44 mmHg. Do conjunto de pescadores, 11% era hipertenso;
100% dos indivíduos hipertensos tinham prescrição de medicação para a
hipertensão; e somente 50% deles usavam a medicação corretamente. A
porcentagem de afrodescendentes foi 17%, e a média da idade foi de 55 anos, com
idade mínima de 40 e máxima de 90 anos. Quando perguntados sobre a existência
de sintomas específicos da hipertensão, 28% disseram sentir dores de cabeça,
94% negaram ouvir zumbidos, 89% negaram sentir fadiga e 72% negaram sentir
tontura. O índice de massa corporal média (IMC) foi de 24,16, com um mínimo
de 19 e um máximo de 30.
O consumo de sal também foi discutido com os entrevistados: 61% negaram
um alto consumo de sal, mas 56% confirmaram o uso de sal para o tempero de
peixe. Exercícios além da pesca eram praticados por apenas 28% dos pescadores;
94% negaram ter conhecimento de altos níveis de colesterol e 78% negaram comer
alimentos gordurosos. Metade dos pescadores apresenta um histórico de doença
cardiovascular, 28% relataram um episódio de dor no peito e 11% já
experimentaram dispneia e edema. Os resultados das questões sobre hábitos
pessoais não mostrou diabetes mellitus (DM) e 50% dos pescadores tinham ou
tiveram o hábito de beber álcool, com um mínimo de quatro anos de alcoolismo e
um máximo de 50 anos. A maioria (89%) manteve o hábito, com apenas 11%
tendo parado o consumo de álcool. Dados obtidos nas entrevistas sobre fumo
revelaram que 33% da comunidade continua a fumar ou foi fumante, com um
mínimo de seis anos e um máximo de 30 anos de fumo; 67% parou depois de 2050 anos fumando (Figura 6).
Em Ponta Grossa, Paraty, 36% dos pescadores (n = 14) (Figura 7) tinham
hipertensão, com um mínimo de 170 × 110 mmHg PA, um máximo de 200 ×
100 mmHg e uma média de 134,29 × 81,43 mmHg. Os dados revelam que 71%
sabiam ser hipertensos, 64% tinham prescrição de medicamentos para a hipertensão
e só 56% usavam as drogas corretamente. Todos os indivíduos entrevistados eram
brancos. A idade média foi de 63 anos, com um mínimo de 50 e um máximo de 80
anos. Os resultados das questões sobre sintomas específicos de hipertensão
revelaram que 21% dos pescadores da comunidade tinham dores de cabeça, 100%
se queixavam de zumbido nos ouvidos e tontura e 93% tinham fadiga. O IMC
médio da população foi de 26,22, com o mínimo de 19,5 e o máximo de 33,9.
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Figura 6

Respostas dos pescadores para as entrevistas em Copacabana, Rio de Janeiro
(n = 18).

Figura 7

Respostas dos pescadores para as entrevistas em Ponta Grossa, Paraty (n = 14).
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A maioria da comunidade (93%) negou consumir sal em excesso, mas 36%
disse usar o sal não somente como tempero, mas também para a preservação do
peixe. Fora a pesca, 93% não praticava nenhuma outra atividade física. Todos os
pescadores negaram ter conhecimento de altos níveis de colesterol sérico e 43%
disseram comer alimentos gordurosos. As taxas de histórico pessoal ou familiar de
doenças cardiovasculares foram de 57% para dor no peito, 21% para dispneia e
14% para edema de membros inferiores. Os dados sobre a história e os hábitos
pessoais revelaram que 93% da população não tinha DM e que 50% era ou foi
alcoólatra, com o mínimo de 10 e o máximo de 42 anos de abuso de álcool. Além
disso, 64% era ou tinha sido fumante, com uma duração mínima de 13 anos e
máxima de 65 anos. O hábito do consumo de álcool foi abandonado por 86%,
com um mínimo de 2 anos e um máximo de 20 anos de abstinência; o hábito de
fumar foi abandonado por 67%, com um mínimo de 13 anos e um máximo de 35
anos desde a interrupção do consumo (Figura 7).

Discussão
Na população urbana de pescadores em Copacabana, Rio de Janeiro, os
resultados mostraram que 17% tinha pressão sanguínea alta e que 11% estava
tomando medicação para essa condição. Em Ponta Grossa, Paraty, 36% da
população tinha hipertensão e 64% estava tomando medicação para essa condição.
Os resultados foram maiores em Ponta Grossa quanto à pressão alta, apesar da
ocorrência de afrodescendentes e o efeito do estresse em uma metrópole como o
Rio de Janeiro. Além disso, é interessante observar que Melissa officinalis (localmente
chamada erva-cidreira) foi mencionada em Ponta Grossa como usada contra a
pressão sanguínea alta em um estudo anterior [4]. As diferenças observadas entre
as duas populações nos encorajaram a identificar as razões desses níveis diferentes
de hipertensão.
A história do consumo de sal na região, particularmente pelos caiçaras,
incluindo os habitantes de Ponta Grossa, leva-nos a algumas explicações hipotéticas.
Os pescadores de Copacabana seguem o processo usual de conservação de peixes,
usando refrigeradores e sal no momento de cozinhá-los. Suas taxas de hipertensão
são similares às do resto da população brasileira, com prevalência maior do que
30%. Considerando os valores de pressão sanguínea de 140/90 mmHg, 22 estudos
encontraram taxas de prevalência entre 22% e 44% (média 33%); a taxa é maior
que 50% em indivíduos com idade entre 60 e 69 anos e 75% em pessoas com mais
de 70 anos [1]. Ponta Grossa, Paraty, entretanto, tem acesso restrito a geradores
elétricos, não tem acesso permanente à eletricidade e nem todos os membros da
população têm acesso a um refrigerador, como já mencionado.
Relatos históricos mostram que o método de secagem do peixe com sal foi
disseminado e largamente usado entre os caiçaras [13], que penduram os peixes
em um varal para secar (Figura 3). O processo de secagem do peixe é feito pela
abertura do mesmo e pela extração dos órgãos internos, seguido da adição de sal e
da suspensão do peixe para secar ao sol [14]. O peixe era também salgado e seco
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com propósitos comerciais [15]. Observações de peixe salgado secando ao sol têm
sido registradas nas ilhas e em lugares relativamente isolados, como na Ilha de
Búzios, na costa de São Paulo [8] (Figura 3), e também mencionadas em Ponta
Grossa, Paraty, durante a coleta de dados no campo.
A população de Ponta Grossa, que provavelmente pode ter sido influenciada
pela “inércia cultural” [16], continuou a tradição de salgar o peixe ou meramente
reteve uma preferência por consumir peixe salgado; assim, um consumo de sal
elevado foi mantido em sua dieta. A observação de que esses pescadores têm sido
submetidos a altos níveis de sódio no organismo desde o início de suas vidas pode
ser um fator de predisposição para a pressão sanguínea alta nessa população rural,
isolada. Por ser a hipertensão uma condição clínica multifatorial, o sal sozinho não
poderia ser completamente responsável por esse aumento na pressão sanguínea,
pois muitos fatores são necessários para desencadear a hipertensão, incluindo fatores
ambientais, hábitos de vida, genética e outros. A questão principal é que parece
haver um problema de saúde pública em Ponta Grossa, uma população isolada em
que 71% dos indivíduos são sabidamente hipertensos e 64% tomam medicação
para o problema, sendo que o único e específico fator comum a todos os habitantes
(que poderia influenciar tal condição clínica) é o consumo elevado de sal.
Para ilustrar nossa hipótese sobre a hipertensão em Ponta Grossa e
possivelmente em outras populações rurais de pescadores que dependem da salga
e secagem do peixe, tivemos a oportunidade de entrevistar o atual (em janeiro de
2012) presidente da Associação dos Residentes de Ponta Grossa para coletar
informações sobre eletricidade e preservação de peixe na comunidade, bem como
outras informações:

Entrevista/Depoimento
Nome: M. R. Sabiá
Função: Presidente da Associação dos Residentes de Ponta Grossa, Paraty
Manuel da Rocha Sabiá relata que se mudou para Ponta Grossa há
aproximadamente 20 anos, vindo do Guarujá, e que muitos geradores a diesel
existiam naquele tempo – o da comunidade, instalado pela cidade de Paraty, bem
como geradores individuais. Ele conta que, apesar da existência de eletricidade na
comunidade, o método de salgar e secar o peixe para preservação era e ainda é
largamente usado em Ponta Grossa.
Sabiá informa que o acesso à energia era muito mais fácil usando geradores
individuais do que o gerador da comunidade, que não tem passado por manutenção
e que atualmente não funciona. Assim, com a energia individual provida pelos
geradores a diesel, os pescadores compraram refrigeradores e freezers para
armazenar o peixe mais facilmente,usando um método melhor. Ele diz que em
aproximadamente dez anos a população mudou o método de preservação do peixe
de salgar e secar para o uso de refrigeradores, que são utilizados pela maioria no
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presente. Entretanto, alguns indivíduos ainda optam pelo método tradicional,
tanto por preferência quanto por dificuldades financeiras, por não terem renda
para a compra de um gerador. Sabiá também conta que salgar e secar são ainda,
definitivamente, a segunda opção do pescador, declarando que “semana passada
meu gerador quebrou e eu estava usando sal para não estragar o peixe”.
Quando perguntado se os residentes de Ponta Grossa comiam muito sal em
decorrência do método tradicional de preservação, ele responde: “Claro, é por isso
que todo mundo aqui é hipertenso! Eu sou hipertenso”.
O consumo de sal é, portanto, importante nos processos históricos dos caiçaras
no Brasil, estando associado à necessidade de preservar o peixe para consumo e
venda, e este processo pode levar à, ou estimular a, comparativamente elevada
pressão sanguínea encontrada nos pescadores de Ponta Grossa. A comparação
entre uma comunidade urbana (Copacabana), que não precisa recorrer ao processo
de salga para secar o peixe, e uma comunidade rural (Ponta Grossa), que precisa,
mesmo que esporadicamente, de um método de secagem do peixe que inclui o sal,
amplia o espectro de processos diagnósticos em termos da incorporação de cuidados
médicos na cultura local.
A cultura é também importante porque, mesmo quando o ambiente muda
(por exemplo, com a introdução de eletricidade), as pessoas mantêm certos hábitos
por causa da “inércia cultural” [16]. Hábitos alimentares também podem ser
mantidos por meio da inércia cultural [17]. A inércia cultural é um importante
atributo, porque evita mudanças na cultura por meio da resistência às mudanças
e pelo encorajamento de atitudes negativas perante as mudanças; tal aversão a
mudanças também ajuda a definir o próprio grupo [18]. No caso de Ponta Grossa,
não há mais a mesma pressão para preservar o peixe, como em tempos passados,
pela secagem do mesmo, já que o processo tradicional de secagem não é mais tão
necessário. Entretanto, a população ainda usa esse processo tradicional em virtude
tanto da falta de eletricidade quanto da apreciação local pelo sabor salgado do
peixe; assim, o alto nível de consumo de sal entre a população de Ponta Grossa é
mantido. Esses hábitos culturais e econômicos ajudam a aumentar as taxas de
pressão sanguínea entre essa população. Além disso, os níveis de estresse podem
ser também fonte de hipertensão: possíveis fontes de estresse deveriam ser
investigadas em pesquisas futuras, não somente nos pescadores urbanos de
Copacabana, mas especialmente na relativamente isolada comunidade de Ponta
Grossa.
Portanto, sugerimos o seguinte:
1. Amplificar o espectro de processos diagnósticos entre as populações rurais,
levando em consideração seus hábitos de consumo e seus comportamentos
históricos.
2. Padronizar o serviço médico disponível nas comunidades pesqueiras e
incluir consultas clínicas regulares.
3. Educar a população local com palestras, pôsteres e campanhas sobre os
perigos do consumo elevado de sal e sua relação com a hipertensão.
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4. Incluir os processos históricos em estudos sobre saúde nos questionários
usados para entrevistar as populações rurais ou costeiras.
5. Assegurar que as autoridades de saúde levem em conta não somente os
comportamentos históricos, mas também fatores intrínsecos de certas
populações, tal como os problemas dos pescadores que podem estar
relacionados ao seu trabalho: estes podem contribuir para a saúde precária
nessas populações. Fontes de estresse em comunidades de pescadores
também merecem investigação.
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Apêndice
Questionário
Data: ___ / ___ / ___

Horário: __ : __

Identificação
1. Nome:
2. Idade:
3. Sexo:
4. Cor:
5. Profissão:
6. Religião:
7. Escolaridade:
8. Procedência:
9. Naturalidade:
10. Estado civil:
Sintomas Específicos
11. Cefaleia?
Se sim:
12. Localização
13. Intensidade
14. Horário
15. Duração
16. Irradiação
17. Zumbido no ouvido?
18. Fatigabilidade?
19. Tontura?
Fatores de Risco
20. Peso: _____
21. Altura: _____
22. IMC: _____
23. Ingere muito sal? Quanto por dia aproximadamente?
24. Costuma salgar o peixe?
25. É ou já foi etilista?
Se sim:
26. Quantas doses/dia?
27. Há quantos anos?
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28. Se parou, faz quanto tempo?
29. Pratica exercícios físicos?
Se sim:
30. Qual tipo de exercício físico?
31. Qual a duração do exercício?
32. Quantas vezes por semana?
33. É ou já foi tabagista?
Se sim:
34. Fuma quantos maços de cigarro/dia?
35. Há quantos anos?
36. Se parou, há quanto tempo?
37. É portador de Diabetes Mellitus?
Se sim:
38. É sabidamente diabético há quanto tempo?
39. Utiliza alguma medicação? Qual?
40. Faz uso correto da medicação?
41. Possui altos níveis de colesterol sérico?
42. Como é a sua alimentação? Come muitos alimentos gordurosos?
43. História familiar prematura de doenças cardiovasculares?
Se sim:
44. Qual é o grau de parentesco?
45. Já faleceu? Se sim, qual foi a causa da morte?
Aparelho Cardiorrespiratório
46. Dor torácica? Caracterizar.
47. Tosse? Tipo.
48. Expectoração?
Se sim:
49. Quantidade
50. Cor
51. Odor
52. Horário
53. Duração
54. Hemoptise?
55. Vômica?
56. Palpitações?
57. Cianose?
58. Edema?
Se sim:
59. Localização
60. Intensidade
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61. Temperatura
62. Sinais flogísticos
63. Dispneia?
Se sim:
64. Início súbito, progressivo ou lento?
65. Ortopneia?
66. Em repouso?
67. Aos esforços? Pequenos, médios ou grandes?
68. Horário de aparecimento
69. Duração
70. Chiado?
71. Expiratória ou inspiratória?
Aparelho Gênito-Urinário
72. Dor
- Urina
73. Cor
74. Odor
75. Quantidade
76. Disúria?
77. Polaciúria?
78. Oligúria?
79. Anúria?
80. Poliúria?
81. Nictúria?
82. Incontinência urinária?
83. Retenção urinária?
84. Hematúria?
85. Proteinúria?
Olhos
86. Acuidade visual
87. Escotomas
88. Moscas volantes
Assinatura:
Questionário baseado nas referências
1. Lopes, A. C..Tratado de Clínica Médica, volume I, 2ª edição, São Paulo: Roca, 2009.
2. Porto, C. C. Semiologia Médica, 6ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
3. Revista Brasileira de Hipertensão – Brazilian Journal of Hypertension, VI Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão, volume 17, Número 1, janeiro/março de 2010.

Capítulo 10

Caracterização do mercado de pesca
artesanal no centro de Paraty (RJ)
Mariana Clauzet1

The complexity of planning fishing systems embodies the same complexity applied
to the concept of food security. From the economic perspective the difficulty in
managing fisheries lies in the lack of integration between artisanal fisheries and
the national economy. In Paraty (RJ), 85% of the fishermen sell their catch, hence
justifying adequate planning of fisheries management that considers the market
aspects. This chapter investigates the marketing of fish products in downtown
Paraty through interviews with local fishmongers. The results show that the total
biomass of fish commercialized in Paraty came both from artisanal fisheries and
Ceasa (governmental distribution center) of Rio de Janeiro, the latter working
also as a buyer of local fishes. The fish landed in villages are positively correlated
to the species commercialized in fish markets, both including species that are in
the IUCN Red List. However, both in quantity and in diversity, some differences
exist between what is sold by the fishmongers in downtown and what is landed in
the villages. This may indicate how important Ceasa is as a fish supplier for the
local productive chain. The variation of the final price in relation to that initially
paid to the fishers is more than 50% for all species. From the point of view of the
fishmongers, cheaper fishes are also important to the local economy, as they are
often sought after by locals and tourists, increasing the final amount of fish sold.

Introdução
No contexto mundial, a pesca artesanal emprega cerca de 51 milhões de
pessoas, praticamente todas residentes em países em desenvolvimento, que
produzem mais da metade de toda a produção marinha. No Brasil, as populações
humanas que vivem ao longo da costa de Mata Atlântica têm na pesca artesanal a
principal atividade de subsistência, e o pescado capturado representa de 50% a
68% de toda a proteína animal consumida por elas (Begossi et al. 2000; Davy
2002; Cergole e Wongtschowski 2003; Silvano 2004).
No Brasil, a série histórica oficial sobre a produção nacional de pescado
entre 1960 e 1990 mostra uma tendência de crescimento, dobrando o volume
capturado durante os anos de 1960, 1970 e 1980. A partir de então, registraram1. Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos (ECOMAR).
Universidade Santa Cecília, Santos/SP (UNISANTA).
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se contínuos pequenos decréscimos até 1990. Nestes últimos 40 anos, o mercado
pesqueiro veio aumentando consideravelmente a oferta de alimento, especialmente
com a aplicação de novas tecnologias de captura após a Segunda Guerra Mundial,
gerando mais exportações que os produtos advindos da agricultura tradicional
como o café, o cacau, as frutas, etc. (Ludicello et al. 1999; Neto 2001).
Já em 2006, contudo, a análise de dados da balança comercial no Brasil
mostrou uma queda nas taxas de exportações da ordem de 10% e um aumento das
importações de 46%, com pequena diminuição da produção percentual da pesca
extrativista marinha de 75% para 68% (IBAMA 2008).
O incentivo às tecnologias pesqueiras focadas no aumento de captura, somado
à visão histórica da vasta abundância de peixes marinhos e dulcícolas e do pouco
impacto da pesca artesanal, resultou em impactos negativos sobre os recursos
pesqueiros, que atualmente estão com 52% de seus estoques sendo explorados em
sua capacidade máxima e 17% sobre-explorados (Ludicello et al. 1999, Hersoug
2004, FAO 2005).
Vale destacar que a estatística da atividade pesqueira marítima artesanal
tem-se mostrado extremamente falha nas regiões Sudeste e Sul do País, em razão
da pequena abrangência das comunidades controladas nesses locais e da inexistência
de uma sistematização da coleta e processamento de dados (SEAP/IBAMA/
PROZEE 2005; Castello et al. 2007). Além disso, os dados históricos sobre os
estoques de recursos pesqueiros têm poucas décadas, o que os torna insatisfatórios
para mensurar o real impacto da pesca artesanal, por exemplo, sobre certas espécies
de peixes de crescimento lento e maturação tardia (Pinnegar e Engelhard 2008).
A diminuição e sobre-exploração de estoques pesqueiros e a queda de
rentabilidade econômica da atividade de pesca artesanal no País podem estar
diretamente relacionadas com a ausência de políticas de manejo eficientes na
gestão da pesca. A quantidade de recursos pesqueiros intensamente explorados no
País é também um indício da insuficiência de dados biológicos sobre muitas espécies
de peixes e da existência de informações locais controversas sobre aspectos
reprodutivos de espécies-alvo de pescarias artesanais, o que é um fator limitante
para o estabelecimento de ações efetivas de manejo pesqueiro (Cergole e
Wongtschowski 2003; Silvano e Begossi 2005; Silvano et al. 2006; Castello 2007).
Além da sobre-exploração dos recursos, a pesca artesanal é uma atividade
dentro de um contexto socioeconômico, e isto torna a questão do manejo bastante
complexa, evidenciando as inúmeras dificuldades e limites de todas as atuais
ferramentas de manejo, como as licenças de pesca, épocas de defeso, restrições de
aparelhagem, limites de captura por cotas e taxações de recursos sobre-explorados
(Ludicello et al. 1999; Begossi et al. 2000; Silvano 2004; Begossi et al. 2012 a,b).
A partir da década de 1970, começam a surgir medidas de manejo baseadas
em estratégias de combate à sobre-exploração, não somente com leis de limitações
de acesso e extração de recursos pesqueiros, mas também incluindo aspectos
econômicos relacionados à viabilidade de mercado dessa produção (Ludicello et
al. 1999; Hersoug 2004; Castello 2007).
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Porém, é especialmente pela perspectiva econômica que as dificuldades de
manejo do setor pesqueiro aparecem, pois os recursos naturais comuns, no caso os
pesqueiros, e as comunidades de pescadores artesanais não são reconhecidos como
partes integradas à economia nacional. A maior parte dos pescadores artesanais,
especialmente em países em desenvolvimento, tem sistemas preexistentes de manejo
dos recursos naturais, sob os quais exploram alta diversidade de espécies, com
tecnologias de pesca restritas, por meio da divisão de direitos e responsabilidades
comuns entre os usuários, que não são contemplados como um sistema econômico
dentro do interesse e das políticas nacionais de crescimento econômico do setor
pesqueiro (McKean e Ostrom 1995; Agrawal 2001; FAO 2001; Hersoug 2004;
Ruddle e Hickey 2008).
A liberalização do mercado de produtos pesqueiros entre os países,
especialmente após a década de 1960, gerou o aumento da demanda por proteína
de origem marinha, com aumento do consumo de pescado mundial (que dobrou
nos últimos 30 anos), sobre-exploração de certas espécies, mudança de espéciealvo de pescarias industriais e, em menor escala, pode-se questionar a melhoria do
“bem-estar” de muitas populações locais sobreviventes da atividade de pesca
(Jacquet e Pauly 2006; Bell et al. 2009; Nielsen 2009).
Nielsen (2009) propôs uma análise empírica do “bem-estar” gerado pela
liberalização do mercado pesqueiro e concluiu que o impacto social disto, com
resultados otimizados em casos específicos, depende de fatores tais como: a situação
do país como importador ou exportador, o estado dos estoques pesqueiros em
cada região e o tamanho e demanda dos países no mercado mundial, podendo,
inclusive, causar perdas de bem-estar, mesmo que não intencionais, em países
onde a gestão da pesca não é efetiva, como no caso do Brasil.
O crescimento do mercado de produtos pesqueiros fez com que os empresários
e comerciantes de pesca, sejam estes atacadistas ou do setor de varejo, procurem
adequar seus produtos aos selos de qualidade e às preferências dos consumidores.
Neste sentido, as recomendações e padrões estabelecidos por instituições
internacionais ditam as diretrizes de qualidade de pescado no mercado mundial
para a saúde humana, como, por exemplo, as normas do Marine Stewardship
Council (MSC) (http://www.msc.org/) e o “Codex Alimentarius” da FAO (http://
www.codexalimentarius.org/), que exigem dos países que seus produtos pesqueiros
entrem no mercado com a identificação de diversos aspectos relacionados à extração
e ao beneficiamento dos produtos.
O principal objetivo das certificações para recursos naturais renováveis é
beneficiar estoques de peixes em situação de risco, permitindo aos consumidores
expressar suas preocupações ambientais por meio de suas escolhas por produtos
advindos da captura sustentável (UNCED 1992; Jacquet e Pauly 2006). Essa
vertente de comercialização baseia-se na premissa de que o consumidor está disposto
a pagar mais caro por um produto como prêmio pelas suas escolhas e satisfazer,
assim, suas crenças na conservação e sustentabilidade.
Contudo, em última instância, parece ser a questão monetária – o valor final
do produto – o que mais influencia as escolhas e atitudes dos consumidores,
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produtores e varejistas de pescado (Johnston et al. 2001). O “rótulo verde” para os
produtos do mar, segundo Ruddle (2012), é um conceito ocidental controverso
que tem por objetivo usar o poder do mercado para promover mudanças ambientais,
especialmente nos trópicos, onde a pesca é considerada mal manejada, como no
caso do Brasil.
Além disso, a expansão futura da demanda por produtos da pesca é esperada
em diversos continentes, como na América Latina, na Ásia e na África, onde os
consumidores parecem pouco sensíveis à rotulagem ecológica do pescado. A Ásia,
por exemplo, consome mais de dois terços de frutos do mar do mundo e, no
entanto, até hoje o continente não tem seu mercado dirigido pelas normas de
grupos como o MSC (FAO 1999; Phillips et al. 2003).
Em 2011, uma extensa pesquisa na Inglaterra mostrou que 37% dos
consumidores não sabem o que significa a etiqueta do MSC; apesar de 70% acharem
importante comprar produtos da pesca sustentável, 40% não o fazem, pois ficam
confusos sobre os selos de certificação e acham tais produtos muito caros (DEFRA
2011).
A falta de transparência da legislação de pesca sustentável, da responsabilidade
social das empresas e dos padrões ecológicos dos produtos certificados propicia
inúmeras fraudes no sistema de produtos pesqueiros. Isso inclui dizer que diversos
peixes têm nomes alterados no mercado para se adequar ao gosto e às preferências
dos consumidores. Além de afetar negativamente os regulamentos de importação
e exportação de peixes, essa realidade prejudica os consumidores, tanto em termos
de preços quanto em sua capacidade de escolha em fazer compras ecologicamente
corretas (Jacquet e Pauly 2006, 2007; Ruddle 2012).
Jacquet e Pauly (2007) exemplificam diversas espécies de peixes que foram
renomeadas ao longo dos anos para se adequarem a nomes de melhor aceitação
no gosto dos consumidores de diferentes países, entre estas alguns peixes
renomeados como vermelhos, robalos e salmões. Em 1992, por exemplo, a FDA
americana – órgão regulatório sobre itens alimentícios (http://www.registrarcorp.
com/) – interceptou 550 kg de peixes vindos do Canadá erroneamente identificados
no mercado americano como vermelho-verdadeiro.
É importante perceber que, sem formas adequadas de manejo do setor
pesqueiro, inclusive as relacionadas ao mercado, não há nenhuma razão para esperar
que os recursos marinhos possam suprir o ritmo do crescimento populacional e a
demanda que resultará disso, especialmente nas partes mais pobres do mundo. A
complexidade de planejar o manejo dos sistemas de pesca tem na essência a própria
complexidade do conceito de segurança alimentar, definido como o acesso físico,
social e econômico para satisfazer de forma segura as necessidades nutricionais e
preferências alimentares das populações (FAO 1999; Bell et al. 2009).
A realidade do aumento da produção pesqueira nas últimas décadas é, na
verdade, um paradoxo, na medida em que o setor pesqueiro comandado por um
Estado forte e centralizado não atinge o maior volume de pescadores dos países
em desenvolvimento, como no caso dos pescadores artesanais do Brasil. No caso
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de países tropicais, os pescadores artesanais exploram, com inúmeras e diferentes
tecnologias, um ambiente de alta diversidade biológica, e o Estado não possui
recursos humanos e financeiros suficientes para implementação e fiscalização de
políticas de manejo antes idealizadas para as realidades da Europa e da América
do Norte (Pauly et al. 2002; Hersoug 2004; Castello et al. 2007).
Por isso, a realidade local da pesca em Paraty representa um complexo sistema
socioecológico e deve ser entendida e estudada em seu conjunto de variáveis e
interconexões nos diferentes níveis do contexto cultural, econômico e ecológico
(Begossi et al. 2012a).

A produção pesqueira no centro de Paraty (RJ)
O Rio de Janeiro é o estado com maior densidade demográfica do Brasil e
terceira maior população, estimada em 15.993.583 habitantes (IBGE 2010). Tem
a terceira maior costa do País, com cerca de 640 km de extensão, e o segundo
maior conjunto de baías, estuários, lagoas costeiras e mangues, totalizando 25
municípios litorâneos (SEAP/IBAMA/PROZEE 2005). O município de Paraty está
localizado entre duas grandes cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, e
atualmente tem cerca de 37.500 habitantes (IBGE 2010). Paraty recebe turistas
durante todo o ano, e a pesca artesanal de pequena escala representa uma
importante parte da economia local, na qual as famílias têm papel central no
conhecimento do ambiente, uso de aparelhagens e relações comerciais (Begossi et
al. 2010).
Nos últimos anos, a produção da pesca na região Sudeste do Brasil vem
crescendo, e o estado do Rio de Janeiro aparece, em alguns momentos, como o
maior produtor de pescado da região, contribuindo, por exemplo, no ano de 2007,
com 60% de toda a produção da região Sudeste. O número estimado de pescadores
em atividade na pesca marítima artesanal do estado do Rio de Janeiro é de 20.000
pessoas (SEAP/IBAMA/PROZEE 2005, IBAMA 2007).
Em Paraty, a pesca é predominantemente artesanal, sendo desenvolvida pelos
núcleos familiares com diversidade tanto de tecnologias quanto de espécies-alvo. As
pequenas embarcações entre quatro e oito metros representam metade do total da
frota pesqueira (51%) e podem realizar capturas de até dez toneladas, seguidas das
embarcações entre 8 e 12 metros, que representam 22,85% do total e têm capacidade
para captura de até 20 toneladas. Há conflitos entre pescadores artesanais e
pescadores industriais que atuam dentro na baía de Paraty e conflitos entre pescadores
e áreas protegidas que excluem pescadores e proíbem a pesca em ilhas localizadas
dentro das áreas de reserva (IBAMA 2007; Begossi et al. 2010, 2012a).
No caso da Baía de Ilha Grande, incluindo o município de Paraty, 85% dos
pescadores artesanais vendem o pescado capturado (Begossi et al. 2010). O estudo
mostra que espécies predadoras do topo de cadeia alimentar, algumas das quais
incluídas na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a
Conservação da Natureza (IUCN) (http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search),
são destacadas pelos pescadores como peixes de alto valor no mercado local e

156

COMUNIDADES PESQUEIRAS DE PARATY: SUGESTÕES PARA MANEJO

direcionados à venda, como, por exemplo, as cavalas e garoupas (Serranidae), os
vermelhos (Lutjanidae) e os robalos (Centropomidae).
Considerando o atual aumento da demanda de pescado para suprir o
crescimento populacional e a necessidade de conservação dos estoques pesqueiros,
este capítulo descreve a comercialização dos produtos pesqueiros na região central
da cidade de Paraty, identificando as espécies-chave da comercialização local e
suas implicações ecológicas e as relações existentes entre dois importantes elos da
cadeia econômica local: os comerciantes (donos das peixarias) e os pescadores
artesanais, discutindo em que medida estes se relacionam e são influenciados uns
pelos outros.

Métodos
A pesquisa foi desenvolvida durante os anos de 2009 e 2012 em quatro
peixarias do centro de Paraty: “Mar de Paraty”, “São Pedro”, “Duas Irmãs” e
“Caiçara”; a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com questionários
estruturados e anotações de observações diretas sobre a comercialização. Os donos
desses estabelecimentos foram entrevistados sobre a estrutura e funcionamento
da peixaria, fornecendo informações de gastos mensais com a manutenção da
peixaria, número de funcionários, produtos mais rentáveis na comercialização,
preços de compra e venda dos produtos e consumidores finais.
Depois disso, foram feitas visitas às peixarias e, por intermédio de observação
direta, foram anotadas as informações sobre as espécies disponíveis para a venda,
os preços de compra e venda e a origem e destino final dos produtos.
Os dados de disponibilidade das espécies comercializadas com maior
frequência em cada uma das quatro peixarias amostradas foram relacionados, por
meio da correlação de Spearman, com dados de biologia de peixes e desembarque
pesqueiro em Paraty, descritos e publicados por Begossi et al. (2010, 2011 e
2012a,b).

Resultados
Nas quatro peixarias incluídas na amostragem de coleta de dados foram feitas
entrevistas sobre a estrutura de funcionamento do estabelecimento, incluindo os
custos fixos mensais (Tabela 1).
O custo mensal das peixarias amostradas foi bastante variável. Dentre estas,
a “Mar de Paraty” era a que tinha menor estrutura, baseada em trabalho familiar
e com menor produção diária, tornando relativamente menor os custos com
funcionários e os gastos com manutenção, O oposto ocorre com a peixaria “Duas
Irmãs”, que tinha funcionários registrados em carteira e sistema de nota fiscal
eletrônica, pagando todos os encargos trabalhistas e impostos que isto envolve. A
peixaria “São Pedro” era a única que contava com câmera fria para congelamento
dos produtos e participava de ofertas públicas de pescado.
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Tabela 1

Estrutura e organização do custo mensal em quatro peixarias de Paraty (RJ).

Despesa mensal (R$)

Peixarias
Mar de Paraty

São Pedro

Duas Irmãs

Caiçara

Água

13

100

60

20

Luz

240

700

700

250

Produtos de limpeza

20

200

150

80

1.200

400

1600

2000

Funcionários

800

2400

3110

2290

Transporte

200

500

800

800

2473

4300

6420

5440

Gelo

Total

Dentre os gastos de todos os estabelecimentos amostrados foi contabilizado
o transporte (incluindo combustível, gelo e motorista) de produtos pesqueiros de
Paraty para o Ceasa (RJ), e vice-versa; as peixarias vendiam e traziam produtos do
Ceasa para complementar a diversidade e quantidade dos peixes disponíveis para
a venda local em Paraty.
Os comerciantes reuniam suas próprias mercadorias que seriam vendidas ao
Ceasa e faziam suas listas de pescados a serem adquiridos, compravam gelo,
dividiam as despesas e pagavam um só “carreto” e um funcionário responsável
para fazer o trajeto e negociar a compra e venda de peixes no Ceasa. Esse trâmite
aconteceu uma ou duas vezes por semana.
A Figura 1 descreve a porcentagem relativa de biomassa de produtos pesqueiros
que foi amostrada nas peixarias, vindos do Ceasa e da pesca artesanal da região.
Todos os estabelecimentos tinham a pesca artesanal e o Ceasa como fornecedores
de mercadoria, sendo que este último também funcionava em muitos momentos
como consumidor dos produtos da pesca artesanal local que não foram vendidos
nas peixarias.
Três das quatro peixarias amostradas tinham a pesca artesanal como principal
fornecedora de produtos pesqueiros para comercialização e uma consumia em
maior quantidade os produtos do Ceasa. Em geral, os produtos advindos da pesca
artesanal ficavam disponíveis por alguns dias nos balcões de venda e, caso não
fossem vendidos, eram destinados ao Ceasa.
A cidade de Paraty é composta por inúmeras comunidades de pescadores
artesanais, das quais nove puderam ser identificadas entregando sua produção às
peixarias do centro de Paraty. Além destas, a comercialização local envolveu
produtos advindos de outros dois municípios e de outra peixaria localizada na
Praia Grande, também município de Paraty. A Figura 2 descreve a biomassa relativa
entregue às peixarias amostradas por cada uma das comunidades de pesca artesanal.
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Figura 1

Biomassa relativa (em porcentagem) advinda da pesca artesanal local de Paraty
e do Ceasa disponível em quatro peixarias do centro de Paraty (2009-2012).
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no total de pescado disponível nas quatro peixarias do centro de Paraty (20092012) (n = 4654 kg).

A pesca artesanal local foi a principal fornecedora de produtos pesqueiros
para a comercialização na região do centro de Paraty; dentre as comunidades
pesqueiras, a Joatinga foi a comunidade que mais forneceu pescado, seguida pela
comunidade do Calhaus. A participação do município de Angra dos Reis, ao norte
de Paraty, como fornecedor de pescado para o comércio local relacionou-se
principalmente à entrega de camarão sete barbas.
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Vale destacar a importância do Ceasa como parte fundamental da cadeia
econômica da pesca local; a quantidade de pescado adquirida no local variou, mas
em todos os estabelecimentos amostrados a biomassa total disponível para a
comercialização foi composta da soma dos produtos advindos da pesca artesanal
e do Ceasa.
A pesca artesanal de Paraty tem diversos pontos de desembarque pesqueiro.
Os dados dos peixes com maior disponibilidade nas peixarias do centro foram
relacionados com dados de composição dos desembarques pesqueiros no ano de
2011 na Praia Grande, também região central de Paraty, publicados por Begossi et
al. (2012 a) (Figuras 3 e 4).
A correlação indica que há crescimento positivo entre a frequência das espécies
desembarcadas e os peixes que são comercializados nas peixarias amostradas, ou
seja, quanto maior a frequência de determinado peixe no desembarque local, maior
é sua disponibilidade nos balcões de venda das peixarias locais. Esses resultados
incluem também espécies de valor comercial elevado, como, por exemplo, as
garoupas e os vermelhos, que, de acordo com Begossi e Silvano (2008) e Begossi
et al. (2012 b), vêm sendo capturados não somente em Paraty, mas em outras
regiões do Brasil, ainda em estágio juvenil.
Em relação à abundância (biomassa total) amostrada nos desembarques de
Praia Grande e nos balcões de venda das peixarias do centro no ano de 2011, não
há correlação positiva; apesar do resultado positivo para os grupos de peixes
descritos anteriormente, a biomassa por grupo de peixe amostrada nos
desembarques foi diferente da amostrada na comercialização nas peixarias do centro,
inclusive para as espécies de alto valor comercial.
A falta de relação direta entre a biomassa desembarcada e a comercializada
na região central de Paraty em 2011 pode estar associada ao fato de existirem
outros fornecedores de pescado para as peixarias, como o Ceasa, que descrevemos
anteriormente. Além disso, esse resultado pode sugerir que, da mesma forma que
o Ceasa fornece pescado às peixarias, os pescadores artesanais podem destinar
parte de sua produção a outros consumidores que não as peixarias do centro de
Paraty.
A diversidade de espécies de peixes amostradas nas peixarias compõe uma
extensa lista. Os resultados deste capítulo relativos ao tipo de pescado
comercializado baseiam-se nas espécies mais frequentes nas visitas amostrais. A
Figura 5 descreve essas espécies.
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Figura 3

Correlação entre a frequência de peixes desembarcados e peixes disponíveis
para a venda em quatro peixarias do centro de Paraty (2011). Coeficiente =
0,3755; t = 2,3303; p = 0,026; n = 35. Em cinza destacam-se as espécies
comerciais.

Quatro tipos de peixes têm destaque na comercialização em peixarias do
centro de Paraty: a corvina (Micropogonias furnieri), seguida da pescada (Scianidae)
e tainha (Mugilidae), e a espada (Trichiuridae). Além deles, diversos peixes
apresentam a mesma frequência de venda, como, por exemplo, o carapau e o
parati (Mugilidae), o dourado (Coryphaenidae), a anchova (Pomatomidae), o cação
(Carcharinidae), entre outros.
As corvinas e espadas, seguidas de carapau e tainhas, são os peixes que
representaram a maior biomassa total amostrada dentre as espécies comercializadas
no centro de Paraty (Figura 6).
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Figura 4

orrelação entre a abundância de peixes desembarcados e os disponíveis em
quatro peixarias do centro de Paraty (2001). Coeficiente = 0,015; t = 0,667;
p = 0,5094; n = 35. Em cinza destacam-se as espécies comerciais.

Espécies de alto valor de mercado (Figuras 7 e 8) como os robalos, as cavalas,
as garoupas e os vermelhos, algumas das quais estão incluídas na lista vermelha da
IUCN, também fizeram parte dos grupos de peixes disponíveis para a
comercialização na região. Suas porcentagens relativas são destacadas na Figura 7.
Dentre as espécies de alto valor de mercado comercializadas no centro de
Paraty, os vermelhos (Lutjanidae) e os robalos (Centropomidae) têm maior
frequência relativa em relação às garoupas (Serranidae) e cavalas (Scombridae).
Além disso, vermelhos e robalos também foram amostrados em maior quantidade
total (biomassa) dentre os peixes de importância comercial.
Nas entrevistas foi perguntado aos comerciantes quais eram as três melhores
espécies para a venda na região e seus respectivos preços. Essas informações estão
descritas na Figura 9.
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Melhores preços de venda (R$/kg), segundo os comerciantes entrevistados nas
quatro peixarias do centro de Paraty.

Os peixes indicados pelos comerciantes como “melhores para a venda” foram
também frequentes nas amostras dos balcões de venda nas peixarias durante o
trabalho; contudo, vale destacar que não necessariamente foram indicados por
terem alto valor comercial. O carapau e o cação, por exemplo, não passam de R$
10,00/kg, mas são lembrados pelos comerciantes como espécies importantes para
o comércio local. É provavel que, nesses casos, a preferência dos consumidores por
tais peixes e, portanto, a consequente quantidade total de quilo vendido dessas
espécies compensem o menor preço de mercado e justifique sua frequência no
mercado local.
Os peixes comercializados em Paraty são vendidos pelas quatro peixarias
amostradas com preços semelhantes, por este motivo os resultados relacionados
aos valores do preço/kg de cada peixaria são apresentados na Figura 10 a seguir,
para as quatro peixarias amostradas em valores médios. Vale destacar que existe
significativa variação de preço médio entre o preço pago (R$/Kg) pelo comerciante
ao pescador local e o preço final transferido ao consumidor nas peixarias.
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Figura 10

Variação de preços de compra (em cinza) e venda (em preto) das espécies de
peixes (nome popular) mais frequentes amostradas em quatro peixarias do
centro de Paraty (2009-2012).

Todos os peixes com maior disponibilidade relativa para a venda mostraram
diferença evidente entre o preço pago pelo comerciante ao pescador e o repassado
aos consumidores finais nas peixarias. A diferença de valor é maior para os robalos,
os vermelhos e as garoupas, que já têm elevado preço inicial no mercado pesqueiro.
Para esses peixes, a variação de preço é maior ou igual a R$ 10,00/kg. Já os cações
e o olhudo, por exemplo, variam menos, em torno de R$ 5,00/kg.

Discussão
Os fornecedores do mercado pesqueiro na região central de ParatyJ
Na região central de Paraty existem bairros como Chácara, Ilha das Cobras,
Pontal, Jabaquara, Corumbê, Mangueira e Parque Imperial. Pontal e Jabaquara
sempre foram redutos de pescadores, mas atualmente perderam sua importância.
Essas comunidades não comercializam seu pescado nas peixarias da região central
de Paraty, evidenciando que a pesca artesanal não é atualmente uma fonte de
renda das populações caiçaras que se mudaram para o centro urbano da cidade.
Em contrapartida, comunidades de pesca artesanal mais distantes do centro,
localizadas ao longo da baía de Ilha Grande, são as que sustentam o mercado local
da região central, fornecendo a maior parte da biomassa comercializada. Somandose isto à relação positiva entre esses produtos e os peixes desembarcados por essas
comunidades, fica evidente a importância da atividade de pesca artesanal para a
economia da região de Paraty.
A pesca artesanal é uma atividade exercida em ambientes geograficamente
limitados nos quais o contato direto com os recursos e o aprendizado por meio do
exercício diário da pesca são determinantes na escolha das estratégias de pesca
utilizadas (Diegues 1983, 1995; Begossi 1992); quanto mais próximas da natureza,
mais as populações locais têm intimidade para reconhecer e conhecimento para
explorar os recursos naturais no ambiente (Atran 1999). Por isso, os pescadores
artesanais que vêm morar nos centros urbanos, ou por terem vendido suas terras,
ou em busca de estudo e/ou emprego, inevitavelmente se distanciam da natureza
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e consequentemente dos recursos pesqueiros, deixando pouco a pouco a prática
da pesca artesanal como uma atividade econômica primordial.
O fato de a biomassa total desembarcada na Praia Grande e a comercializada
na região central de Paraty não serem correspondentes indica a existência de outros
elos nessa cadeia comercial. A pesca artesanal parece não ser suficiente para suprir
o mercado local, já que o Ceasa é parte fundamental desse sistema, recebendo e
fornecendo biomassa e diversidade para as peixarias. Além disso, os pescadores
locais parecem não ter somente nas peixarias seus compradores, já que parte da
biomassa capturada teve outros destinos de venda.
Das espécies mais frequentemente comercializadas no centro de Paraty,
nenhuma delas é importada ou vem de outros ambientes, mas algumas são peixes
sazonais para a pesca artesanal local, como, por exemplo, as lulas, sororocas e o
dourado. Isso mostra que em alguns momentos do ano a pesca artesanal não
poderia contemplar a diversidade exigida pelos comerciantes e consumidores e,
novamente, o Ceasa aparece para suprir a demanda do mercado local.

Implicações ecológicas dos peixes comercializados em Paraty
Em estudos anteriores, Begossi et al. (2010) destacaram que, de acordo com
os pescadores da região de Paraty, algumas espécies de elevado valor de mercado
como, por exemplo, os robalos vêm, com o passar dos anos, diminuindo em
quantidade disponível e tamanho de indivíduos.
Diversos exemplos descrevem dados desanimadores de sobre-exploração de
espécies de importância comercial (Begossi e Silvano 2008). Em uma avaliação da
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) foram aplicados
critérios da lista vermelha para identificar as principais ameaças às garoupas
(Serranidae) e, como resultado, destacou-se que, de todas as 163 espécies
identificadas nesse grupo, 20 (12%) estão em risco de extinção e 22 (13%) são
consideradas em estado “quase ameaçado” (Sadovy et al. 2012). No caso do Brasil,
em regiões de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, muitas espécies de vermelhos
(Serranidae) estão extintas do mercado pesqueiro (Resende et al. 2003).
Mais recentemente, Begossi et al. (2011, 2012a) identificaram nos
desembarques de Paraty indivíduos juvenis e indivíduos ovados dos grupos das
garoupas, cavalas, robalos e vermelhos. Os robalos identificados como Centropomus
undecimalis e Centropomus paralellus, por exemplo, apesar de se reproduzirem mais
de uma vez ao ano, o que é uma vantagem em relação às outras espécies comerciais,
têm aumento de esforço de captura em Paraty em determinadas épocas do ano e
existe preferência por determinada classe de tamanho e peso. Já em relação às
garoupas, 83 indivíduos da espécie Epinephelus marginatus analisados têm tamanho
menor que 50 cm e nenhum deles foi encontrado em estágio maduro.
Em relação aos dados obtidos nas peixarias de Paraty, a situação para as
espécies de alto valor comercial também reflete preocupação para esse ambiente
pesqueiro, pois, mesmo com as condições ecológicas de risco, tais espécies são
frequentes nos balcões de venda e rentáveis aos comerciantes.
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Nas peixarias de Paraty, os indivíduos de robalo, juntamente com os vermelhos,
representam a maior biomassa total dentre as espécies comercializadas. Isto pode
indicar a venda de indivíduos de maior peso e tamanho, mostrando que a preferência
por essa classe não é somente dos pescadores, como destacou Begossi et al. (2012
a), mas também dos comerciantes e consumidores desses peixes. Essa preferência
pode ter como resultado maior esforço de pesca sobre indivíduos maiores desses
grupos de peixes.
Já as garoupas são frequentemente comercializadas e têm baixa biomassa
total nos balcões de venda, o que pode ser um indicativo de que estão sendo
comercializados indivíduos de menor tamanho e, portanto, podem ser juvenis,
sem ciclo reprodutivo completo.
Todos esses resultados devem ser analisados e considerados no planejamento
de manejo da pesca local, pois são dados que alertam para o risco do futuro das
condições ecológicas do estoque pesqueiro na região de Paraty.

Sustentabilidade do sistema socioecológico de Paraty
Além de fornecedor-consumidor de pescado, há outro aspecto da incorporação
do Ceasa na cadeia econômica de Paraty que deve ser considerado: a organização
social para o mercado pesqueiro. Sem nenhum tipo de regra formal, nem conflito
aparente, os comerciantes do centro se auto-organizam para dividir as despesas de
mão de obra e transporte entre Paraty e Rio de Janeiro. A dinâmica peixaria–
Ceasa faz com que os comerciantes locais trabalhem em conjunto, mostrando-se
como um grupo unido e forte na busca pelo melhor desempenho no trabalho.
Dale (2010) destaca que, em Paraty, os pescadores locais necessitam de novas
formas de organização social e econômica para se fortalecerem no mercado, pois
nem os subsídios do governo, nem as associações de pescadores (Colônias de
Pesca) são suficientemente fortes e representativos. O autor sugere, por exemplo,
que os pescadores locais poderiam se organizar em cooperativas dentro do mercado
pesqueiro local.
Nesse contexto, a dinâmica entre as peixarias do centro de Paraty e o Ceasa
evidencia que, em relação à organização social para o mercado pesqueiro, os
comerciantes estão muito mais à frente do que seus fornecedores locais.
Há quem se beneficie disso, como, por exemplo, os consumidores finais, que
podem encontrar nas peixarias sempre a maior variedade e quantidade de pescado
para escolher. Porém, saem prejudicados os pescadores locais, que perdem sua
importância como fornecedores ao mercado pesqueiro na medida em que o Ceasa
é uma alternativa para os comerciantes.
Essa realidade é prejudicial para o planejamento do manejo de pesca, uma
vez que, sem organização social, os pescadores têm maior dificuldade de se inserir
no mercado e perdem a capacidade de governar seus próprios interesses (Agrawal
2001; Berkes e Folke 1998).
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Somado a isso, os pescadores locais dependentes diretamente das peixarias
estão sob influência de uma variação de preço de mercado muito grande, recebendo
menos da metade do valor do quilo em relação ao preço final vendido na peixaria.
Obviamente, essa diferença é proporcional ao valor de mercado do peixe, ou seja,
peixes mais baratos têm variação menor do que peixes mais caros, porém, em
100% dos peixes vendidos nas peixarias é agregado mais da metade do preço por
parte do comerciante, subestimando o trabalho do pescador artesanal.
O mercado pesqueiro é, em última instância, direcionado pelas mudanças no
ambiente marinho, pela questão financeira e pelo gosto e escolhas dos consumidores
e, portanto, o manejo pesqueiro sempre estará inserido no contexto do complexo
manejo social (Hersoug 2004; Jacquet e Pauly 2006, 2007). Por isso, é importante
ampliar o horizonte, ligando a pesca de Paraty ao sistema socioecológico/econômico
regional em que ela está inserida, incluindo o entendimento amplo da cultura
caiçara (a cultura local dos habitantes do litoral de Mata Atlântica) e específico
das espécies-alvo comercializadas que podem ser afetadas pela pesca (Begossi et
al. 2012a).
Neste sentido, o entendimento da dinâmica econômica da pesca local e
perspectivas de melhor integração entre o mercado e os pescadores artesanais
fazem parte do planejamento para a sustentabilidade do sistema local de pesca
artesanal.
Opções de manejo que visem à sustentabilidade da pesca em Paraty podem
incluir ferramentas atuais e inovadoras. Períodos em que a pesca de determinadas
espécies deveria ser fechada, por exemplo, ou o pagamento por serviços ambientais
(PES), tão difundido na extração de recursos florestais, são sugeridos por Begossi
et al. (2012a) para a realidade local.
A esse respeito, o uso de mecanismos atuais, o defeso e o PES podem ser
motivadores importantes para os pescadores; contudo, essas práticas de conservação
que implicam restrições à extração de recursos podem ser caras/custosas no curto
prazo e, sem um pagamento para compensar a perda de rendimentos da pesca, é
provavelmente impossível envolver pescadores locais na conservação dos recursos.
Este é um dos aspectos mais importantes e complexos para o processo de manejo
pesqueiro, já que e o “trade-off ” de coibir a pesca hoje para um melhor modo de
vida amanhã não é óbvio para os pescadores (Begossi et al. 2012b).
Uma alternativa é reduzir a taxa de pesca e o esforço pesqueiro sem diminuição
da renda para o pescador. Em relação ao mercado pesqueiro de Paraty, sugere-se
que os restaurantes da cidade sejam considerados como uma alternativa de
fortalecimento dos pescadores e melhoria do sistema socioeconômico local. A cidade
é turística e há enorme variedade de restaurantes que comercializam pescados,
desde os mais refinados e caros até os mais populares e baratos.
Os pescadores locais deveriam se organizar para estabelecer formas diretas
de comercialização com alguns dos restaurantes da cidade. Assim, seriam
beneficiados tanto os pescadores, que poderiam conseguir melhor preço inicial do
produto (em comparação ao atualmente pago pelas peixarias), quanto os donos
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de restaurantes, se considerarmos que eles podem se valer do “marketing verde”
para divulgar seus restaurantes.
É possível que, nessa nova forma de comercialização, os restaurantes tenham
maior despesa com compra dos produtos pesqueiros do que quando o fazem nas
peixarias e/ou no Ceasa, contudo, nessa proposta podemos considerar que, mesmo
que os preços pagos pelos restaurantes aos pescadores sejam idênticos aos hoje
pagos às peixarias, o pescador artesanal terá um incremento de renda em sua
venda, pois, como vimos, as peixarias revendem seus produtos com grande diferença
no valor final.
Além disso, para os restaurantes é interessante, pois cardápios variados,
próprios do pescado fresco adquirido no dia, que destaquem a contribuição do
restaurante em questão com a melhoria socioecológica do sistema de pesca local,
podem ter um apelo benéfico perante os visitantes de Paraty; estes podem tornarse fiéis clientes do restaurante em função do seu slogan de incentivador da pesca
e protetor do ambiente local.
Neste contexto, pode-se inclusive considerar e verificar posteriormente, por
meio de novas pesquisas científicas, que, quanto mais sólida se torne essa relação,
mais os pescadores poderão diminuir o esforço de pesca, priorizando a premissa
de que a qualidade da captura pode ser um atributo mais importante e rentável do
que a quantidade, como sugerem Chuenpagdee e Pauly (2005) e Jacquet e Pauly
(2006), especialmente em relação às espécies locais em situação de risco, uma vez
que já terão a venda de sua captura garantida e a um preço mais satisfatório do
que o atual.
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Capítulo 11

Os pescadores de Paraty
e o turismo
Shirley Pacheco de Souza1

Studies about fisheries at Paraty, in the Southern coast of Rio de Janeiro, indicate
that fishers are changing from fisheries to touristic activities. Most of these fishers,
also known as caiçaras, depend on a set of alternative activities to survive. The
trade-off among several activities is the fishers’ strategy to minimize effort and
risk and maximize resources’ gains. Testing this hypothesis, we interviewed 70
fishers from fishing communities at Paraty: Trindade village, Paraty downtown,
Praia Grande and Ilha do Araújo. Only 36% of them are full-time fishers and
receive an average income of US$ 480, nearly 6% lower than the part-time fishers’
incomes. The main causes for changing to other activities are: fisheries decline,
governmental policies of resources management, economic pressures. The most
mentioned alternative activities are: boat-tours, boat trips for recreational fishers,
working at hotels, camping sites, bars and restaurants. The average income obtained
from these activities is nearly 2.3 times higher than in fisheries. Communitybased tourism was mentioned as one of the most promising activities, not only
economically but also for its contribution to the conservation of the caiçara culture
and natural resources, promoting the inclusion of local people in the process of
sustainable development. So, despite 25% of the fishers consider fisheries as the
most pleasure activity to carry out, most of them are changing to touristic activities
due to lesser risk and energetic costs and better profits.

Introdução
O município de Paraty é considerado um polo turístico nacional com
relevância internacional, e seus principais atrativos são o centro histórico da época
colonial, a Mata Atlântica ao redor, o litoral recortado de águas claras e com
inúmeras ilhas, além da cultura caiçara, indígena e quilombola.
O desenvolvimento arquitetônico de seu centro histórico decorre de sua
importância como principal porto de escoamento do ouro retirado das Minas
Gerais e da produção de café, aguardente e outros produtos exportados para a
Europa entre os séculos XVI e XIX. Em função da importância do centro histórico,
Paraty foi tombada como Monumento Nacional pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1966.
1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Caraguatatuba. e-mail:
shirleypacheco@yahoo.com.
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O incentivo ao desenvolvimento do turismo iniciou-se entre as décadas de
1960 e 1970, com a criação do Parque Nacional da Serra da Bocaina (1971) e
com a elaboração de um projeto turístico pela EMBRATUR (Proj. Turis) associado
à construção da rodovia Rio-Santos (BR-101), que facilitou o acesso para essa
antiga vila colonial (Plante e Breton 2005). Desde então, os turistas têm se
encantado ao encontrar no mesmo local um patrimônio histórico-cultural cercado
por florestas tropicais (Oliveira 2009).
Atualmente, a população de Paraty é de 37.500 habitantes, 74% vivendo na
área urbana, com densidade demográfica igual a 31,64 hab/km2 (IBGE 2010). O
índice de desenvolvimento humano (IDH)2 do município é de 0,777, acima do
IDH nacional, que é de 0,718. Na economia de Paraty predominam os setores de
comércio (44% dos estabelecimentos) e serviços (48%) (SEBRAE 2008).
Antes do incremento do setor turístico, a pesca era uma das atividades mais
praticadas pelas comunidades locais. Em diagnóstico realizado em 2009, Begossi et al.
(2010) estimaram a existência de cerca de 480 pescadores artesanais no município de
Paraty. Entretanto, para a grande maioria desses pescadores artesanais, a pesca não é
mais a única fonte de renda, e sim parte de um conjunto de atividades econômicas
praticadas por eles para garantir a sobrevivência de suas famílias (Hanazaki et al. 2013).
Dentre essas atividades, o turismo e os serviços relacionados a ele têm representado um
acréscimo na fonte de renda do pescador artesanal nos últimos anos.
As estratégias de sobrevivência adotadas pelos pescadores são influenciadas
por fatores socioeconômicos que podem possibilitar a escolha de variadas
alternativas econômicas para sua subsistência. A Teoria do Forrageio Ótimo, que
tenta entender o comportamento dos indivíduos selecionados naturalmente para
maximizar seu sucesso reprodutivo adaptando-se às condições variáveis, pode ser
utilizada para compreender as escolhas que os pescadores fazem em relação às
atividades econômicas que compõem seus modos de vida. A relação custo-benefício
entre as diversas opções será determinada por estratégias de minimização do esforço
e do risco e maximização da eficiência em obter os recursos (Smith 1983). Neste
sentido, os pescadores mudariam suas alternativas econômicas conforme as
variações nas condições socioeconômicas que influenciam seu modo de vida,
visando sempre maximizar a obtenção de recursos necessários à sua sobrevivência,
em relação ao tempo e energia dedicados ao trabalho.
Os processos de decisão dos pescadores em relação ao uso de recursos podem
ocorrer em nível individual, familiar, das instituições e das políticas que influenciam
esses recursos, tornando complexa a análise desses processos (Castro 2004). No
caso de pescadores artesanais, a estratégia de otimização muitas vezes baseia-se
na melhor combinação de atividades viáveis. Segundo Begossi (2006), o crescimento
das atividades turísticas como alternativa econômica entre as comunidades de
pescadores artesanais pode significar um novo ciclo adaptativo da cultura caiçara
diante das pressões ambientais e econômicas que vêm ocorrendo.
2. O IDH é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida e natalidade.
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Os objetivos deste estudo buscam entender:
1. Quais os processos de decisão que levam alguns pescadores de Paraty
(Trindade, região central, Praia Grande e Ilha do Araújo) a trabalharem
nas atividades turísticas? Estes processos estão relacionados à Teoria do
Forrageio Ótimo?
2. Quais são os fatores culturais, econômicos, familiares ou sociais envolvidos
nesta mudança?

Metodologia
As comunidades estudadas – a Vila de Trindade, a região central de Paraty, a
Praia Grande e a Ilha do Araújo (Figura 1) – foram escolhidas entre aquelas que já
haviam sido diagnosticadas como comunidades pesqueiras com crescente atividade
turística ao longo dos últimos anos (Begossi et al. 2010).

Figura 1

Comunidades estudadas em Paraty (sublinhadas ): Trindade, centro de Paraty,
Praia Grande e Ilha do Araújo. (Fonte: paratytours.com.br.)
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Nessas comunidades foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
pescadores, selecionados de acordo com os seguintes critérios: morar na comunidade
por pelo menos cinco anos e ser pescador artesanal (atualmente ou antigamente).
Nas entrevistas, que ocorreram nos ranchos de pesca ou nas residências dos
pescadores, utilizou-se um questionário com perguntas abertas (Anexo 1). Cada
pescador entrevistado indicou outros que tivessem o perfil desejado. Previamente
a cada entrevista, os pescadores foram informados sobre os objetivos da pesquisa
e deram seu consentimento em participar da mesma.
A quantidade de pescadores entrevistados em cada local variou de 20% a
45% do total de pescadores estimados no diagnóstico anteriormente realizado
nas comunidades pesqueiras de Trindade, centro de Paraty, Praia Grande e Ilha do
Araújo por Begossi et al. (2010).
Além das entrevistas com os pescadores, foi realizado um levantamento das
atividades comerciais voltadas para o turismo em Trindade e Praia Grande, com o
auxílio de dois dos entrevistados. Funcionários de quatro agências de turismo
localizadas no centro de Paraty também foram entrevistados sobre a presença de
pescadores em seu quadro de funcionários.
Os dados obtidos foram analisados utilizando-se estatística descritiva e
porcentagens, por meio do software BioEstat 5.0 (Ayres et al. 2007).

Áreas de Estudo
Vila de Trindade
É uma localidade turística desde meados da década de 1970, quando a Rodovia
Rio-Santos foi aberta, facilitando o acesso à região. Situa-se 30 km ao sul de
Paraty e compreende as praias Brava, Cepilho, dos Ranchos, do Meio e Cachadaço,
onde vivem cerca de 220 famílias (Hanazaki et al. 2011) (Figura 2a). Na década
de 1980 tornou-se um destino procurado pelos adeptos da cultura “hippie” e,
desde então, o turismo desenvolveu-se de forma desordenada (Lopes 2010).
Atualmente há maior preocupação em relação ao controle de acesso dos turistas à
vila, tanto por parte dos moradores quanto das autoridades ambientais, uma vez
que esta se encontra dentro da APA Cairuçu, criada em 1983, e as praias do
Cachadaço e do Meio fazem parte do Parque Nacional da Serra da Bocaina, criado
em 1971. Entretanto, essa preocupação não se reflete em ações efetivas de controle,
e cada vez mais predomina o turismo desordenado nas férias e feriados,
comprometendo a qualidade turística local (Figura 2b).
De acordo com Plante e Breton (2005), observam-se dois tipos de turismo
em Trindade: o turismo episódico (individual ou familiar), que ocorre nos feriados
e férias, e o turismo de segunda residência, em que os turistas compram ou
constroem casas de veraneio. Ainda conforme esses autores, em virtude da intensa
atividade turística, o setor de serviços é o mais importante economicamente na
vila de Trindade, com a maior diversidade de ocupações e o maior número de
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empregados. As atividades que predominam nesse setor são: funcionários de bares,
restaurantes, pousadas, comércio e artesanato.

a)

Figura 2

b)

a) Praias do Meio e do Cachadaço em Trindade, no litoral sul de Paraty;
b) congestionamento de turistas em Trindade no feriado de 15/11/12.

Oliveira (2010) menciona que os principais problemas apontados por 76%
dos pescadores entrevistados (n = 21) no diagnóstico já mencionado foram a
falta de saneamento básico e o descarte inadequado de lixo, seguidos por problemas
causados pelo turismo (24% dos entrevistados). Ainda no mesmo estudo, Lopes
(2010) verificou que 81% dos pescadores de Trindade atuam no turismo, além de
na pesca artesanal.

Região central de Paraty
Esta região abrange vários bairros onde residem pescadores: Pontal, Jabaquara,
Chácara e Ilha das Cobras (Figuras 3a e 3b). Segundo Lopes (2010), 44% dos
pescadores aí entrevistados (n = 27) dependem exclusivamente da pesca e menos
de 10% se dedicam às atividades turísticas. Os principais problemas elencados
por esses entrevistados foram a falta de saneamento básico e a falta de união da
comunidade (Oliveira 2010).

a)

Figura 3

b)

a) Píer das escunas (cais central); b) píer dos pescadores (Ilha das Cobras).
(Foto: D. Giesbrecht.)
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A região central de Paraty vive basicamente do turismo, com mais de 300
hotéis e pousadas aí situados e centenas de restaurantes e bares. Além disso, no
cais central localiza-se o píer das escunas, de onde saem diariamente dezenas de
embarcações levando turistas para conhecer as ilhas e praias de Paraty.
Sessenta e três ilhas e parte do continente situado dentro da Baía de Paraty
estão sob a proteção da APA Cairuçu, e outras 29 ilhas e seu entorno são protegidos
pela ESEC Tamoios, comprometendo as áreas normalmente utilizadas para a pesca
artesanal.

Praia Grande
Localiza-se a 10 km do centro de Paraty, pela rodovia Rio-Santos, e abriga
cerca de 80 famílias (Figura 4). Também está na área de entorno da APA Cairuçu.
As principais atividades realizadas por 79% das famílias são aquelas de remuneração
diária (faxineira, pedreiro, pintor, etc.) e a pesca artesanal (Hanazaki et al. 2011).
Assim como a região central de Paraty, a falta de saneamento básico é o principal
problema para esta comunidade, influindo diretamente em sua qualidade de vida
e também prejudicando as atividades turísticas (Lopes 2010).

Figura 4

Praia Grande, ao norte de Paraty. (Foto: D. Giesbrecht.)

Ilha do Araújo
A Ilha do Araújo situa-se a 500 m de distância do continente, em frente à
Praia Grande, e também se encontra na área de abrangência da APA Cairuçu
(Figura 5). Na Ilha do Araújo residem cerca de 110 famílias, e a principal atividade
exercida por 75% delas é a pesca artesanal, seguida por atividades turísticas (44%
das famílias) (Hanazaki et al. 2011).
Nesta comunidade, o maior problema mencionado pelos pescadores em
diagnóstico anterior também foi a falta de saneamento básico, já que, em virtude
da geografia da ilha, menos de 1/3 das casas contam com fossa séptica e o esgoto
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é liberado in natura no mar, o que prejudica os moradores e também um maior
desenvolvimento do turismo na ilha (Lopes 2010).

Figura 5

Ilha do Araújo. (Foto: S. P. Souza.)

Resultados
Foram entrevistados 70 pescadores – 27 em Trindade, 19 na região central
de Paraty, nove na Praia Grande e 15 na Ilha do Araújo –, correspondendo,
respectivamente, a 45%, 30%, 45% e 25% do número de pescadores estimados
para cada uma dessas localidades, conforme o diagnóstico elaborado por Begossi
et al. (2010). A idade média dos entrevistados era de 52 anos, e estes residiam na
mesma comunidade há 42 anos em média e o tempo médio de pesca foi de 33
anos.
A vila de Trindade, apesar de mais isolada, foi a que apresentou maior
escolaridade, com 20% dos pescadores tendo completado o ensino médio (Figura
6). Na região central de Paraty, na Praia Grande e na Ilha do Araújo, 28%, 45% e
60% dos pescadores, respectivamente, concluíram a 4ª série.

A pesca artesanal
Dentre os entrevistados, 36% declararam pescar em tempo integral. Esse
número variou conforme a área de estudo, sendo, em Trindade e na Praia Grande,
19% e 22% de pescadores em tempo integral, respectivamente, enquanto na região
central de Paraty e na Ilha do Araújo foram 47% e 60% dos pescadores,
respectivamente.
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Figura 6

Escolaridade dos pescadores nas comunidades de Trindade, da região central
de Paraty, Praia Grande e Ilha do Araújo.

O rendimento médio oriundo das atividades de pesca para os pescadores em
tempo integral (R$ 1.060,00/mês) foi ligeiramente menor do que para os pescadores
que se dedicam à pesca em regime parcial (em média R$ 1.129,56). O rendimento
médio dos pescadores em tempo integral diferiu entre as áreas de estudo (c2 =
215,889, p < 0,0001), sendo o maior rendimento observado na Praia Grande (R$
1.350,00) e o menor em Trindade (R$ 687,50).

Atividades econômicas alternativas
Nas três comunidades estudadas, o percentual de pescadores que se dedicam
a outras atividades econômicas que não a pesca artesanal foi de 89% em Trindade,
63% na região central de Paraty, 89% na Praia Grande e 87% na Ilha do Araújo.
Dentre as atividades mais mencionadas estão: a realização de passeios de barco,
frete para pesca amadora e trabalho em pousadas, campings, bares, restaurantes e
na construção civil (Tabela 1).
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Tabela 1

Porcentagem de pescadores que trabalham nas atividades alternativas em cada
área de estudo (vários pescadores exercem mais de uma atividade).

Atividades alternativas
Bar/restaurante
Caiaques de aluguel
Camping
Carpinteiro
Caseiro, jardineiro
Comércio em geral
Comércio relativo ao turismo
Estacionamento
Frete para pesca esportiva/mergulho
Imóvel para alugar
Marinheiro
Passeio de barco
Pedreiro
Peixaria
Pintor
Pousada
Roça
Turismo comunitário

Trindade
19

Região central
de Paraty

Praia
Grande

11
5

I. Araújo
13

26
11
4
8
4
4
12
4
33
22

30
15
4

11
11

7
7

26
5
5
42
11

44
11
33
11
11

13
40

7
7

Em Trindade foi citado um maior número de atividades (n = 13) do que na
região central de Paraty (n = 8), na Praia Grande (n = 7) ou na Ilha do Araújo
(n = 8), entretanto, a diferença entre o número de atividades por área de estudo
não foi significativo (χ2 = 2,444, p = 0,4854). O principal motivo para a realização
dessas atividades alternativas, citado por 73% dos entrevistados, foi a
complementação da renda, em virtude da diminuição da produção na pesca
artesanal.
Essas atividades alternativas são realizadas em tempo integral ou parcial,
variando conforme a localidade. Em Trindade, 41% dos pescadores as realizam
em tempo integral, enquanto na região central de Paraty, na Praia Grande e na
Ilha do Araújo esse percentual cai para 32%, 22% e 20%, respectivamente. As
atividades alternativas ocorrem preferencialmente na área de entorno da própria
comunidade, conforme mencionam 78% dos pescadores que realizam essas
atividades em Trindade e 67% na região central de Paraty. Já na Praia Grande e na
Ilha do Araújo, 44% e 40% dos pescadores, respectivamente, realizam as atividades
no seu entorno, enquanto 33% e 53%, respectivamente, afirmaram realizar as
atividades na Baía de Paraty.
O rendimento médio resultante das atividades alternativas praticadas pelos
pescadores foi aproximadamente 2,3 vezes maior do que o rendimento médio
obtido na pesca artesanal. Como foi observado em relação ao rendimento obtido
na pesca, o rendimento médio obtido nas atividades alternativas também variou
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conforme a área de estudo (c2 = 557,449, p < 0,0001), sendo maior em Trindade
(R$ 3.236,00/mês), ou seja, entre 50% e 60% maior que na região central de
Paraty, na Praia Grande e na Ilha do Araújo.
Como se observa na Tabela 1, o passeio de barco é a atividade alternativa
mais realizada pelos pescadores. De acordo com a Capitania dos Portos de Paraty,
há 26 escunas grandes (20 a 23 m) registradas exclusivamente para passeios na
Baía de Paraty, e entre 80 e 90 barcos menores (7 a 8 m) registrados com dupla
classificação, que podem pescar e também realizar passeios. Esses barcos menores
pertencem, em sua maioria, aos pescadores artesanais (com. pess. Sargento Scudeler
– Capitania dos Portos de Paraty). Essas embarcações, tanto as grandes quanto as
menores, operam no cais central de Paraty, onde os turistas embarcam para conhecer
as praias e ilhas da Baía de Paraty, a maioria delas acessada apenas por barco.
Tabela 2

Porcentagem de pescadores que pretende continuar ou ampliar sua atuação
nas seguintes atividades alternativas (mais de uma atividade por pescador).

Perspectivas futuras
Aluguel de caiaques
Bar, quiosque
Comércio (mercado, peixaria)
Imóvel para alugar
Marina
Passeio de barco
Pesca
Pousada
Turismo comunitário

Trindade

4
4
11
4
22
26
23
4

Região central
de Paraty

Praia
Grande

I. Araújo

22

7

44
11
11

13
20

5
5

37
32

7

Em pesquisas realizadas em quatro agências de turismo da região central de
Paraty, observamos que apenas uma delas não contrata algum ex-pescador para
trabalhar em suas escunas. Nas agências que contratam ex-pescadores, todos
possuem os cursos exigidos pela Marinha para o trabalho e a condução de
embarcações (marinheiro, moço de convés e capitão).
Quanto às relações de trabalho nessas atividades alternativas, 65% dos
pescadores entrevistados em Trindade afirmaram ser proprietários dos bens de
produção (barco, pousada, camping, bar, restaurante, etc.), bem como 79% dos
pescadores da região central de Paraty, 80% dos pescadores da Ilha do Araújo e
33% dos pescadores da Praia Grande.
Na Praia Grande, de 11 estabelecimentos comerciais (peixaria, pousada,
mercadinho, marinha, bar e quiosque), apenas dois (20%) pertencem a pessoas
vindas de fora da comunidade. Em Trindade, em levantamento preliminar,
observou-se que 20% dos campings e 30% dos bares e quiosques pertencem a
pessoas vindas de fora da comunidade.
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A metade (55%) dos pescadores envolvidos nas atividades relacionadas ao
turismo e ao comércio fizeram cursos de capacitação promovidos localmente. Em
Trindade, 59% dos entrevistados concluíram algum curso, sendo que foram citados
19 cursos diferentes. Na região central de Paraty, 53% dos entrevistados fizeram
pelo menos um dos quatro cursos citados. Na Praia Grande, 33% dos entrevistados
cursaram um dos três cursos mencionados. Já na Ilha do Araújo, 20% dos pescadores
concluíram algum curso, sendo citados nove cursos diferentes.

Perspectivas futuras
Em relação às perspectivas futuras, 68% dos pescadores de Trindade, 42% da
região central de Paraty, 77% da Praia Grande e 27% da Ilha do Araújo pretendem
continuar ou ampliar suas atividades relacionadas ao turismo (Tabela 2). Apenas
26% dos pescadores de Trindade, 32% da região central de Paraty, 11% da Praia
Grande e 20% dos pescadores da Ilha do Araújo querem continuar na pesca artesanal.

Discussão
As respostas dos entrevistados indicam claramente que existe um trade-off
(uma negociação) em relação à escolha de sua principal atividade econômica. Os
pescadores avaliam os custos e os benefícios entre exercer a pesca artesanal ou
exercer outras atividades. De acordo com os entrevistados, a pesca artesanal, apesar
de ser a atividade que dá maior satisfação para 25% deles, representa maior incerteza
no resultado, maior gasto energético com o trabalho (para 21%) e menor
rendimento em termos financeiros (para 51%). Já as atividades turísticas
representam menor gasto energético com o trabalho e maior rendimento financeiro
(para 25%), o que está associado a menor incerteza no resultado. Desta forma,
fica claro que é o fator financeiro, associado às oportunidades que surgem em cada
local, que determinam a decisão de 78% dos pescadores artesanais em diversificar
suas atividades econômicas, uma vez que a atividade que tradicionalmente exerciam
já não lhes possibilita a sobrevivência, se for praticada exclusivamente.
Ao tentar minimizar o esforço (gasto de energia no trabalho) e o risco
(incerteza nos resultados) e maximizar a obtenção de recursos (rendimentos
financeiros), os pescadores estão se comportando de acordo com o previsto na
Teoria do Forrageio Ótimo.
Essa diversificação das atividades tradicionalmente exercidas por comunidades
de pescadores vem ocorrendo em função do declínio dos estoques pesqueiros, das
políticas de manejo dos recursos naturais, por pressões econômicas e, em parte,
como consequência da globalização. Begossi (2010) ressalta que a economia da
pesca artesanal se caracteriza pela realização da pesca em tempo parcial,
complementada por outras atividades, que refletem a adaptação dos pescadores
aos ciclos econômicos. A resiliência dos pescadores é maior onde há maior
diversidade de recursos e de opções, possibilitando maior flexibilidade por parte
dos pescadores na escolha de atividades econômicas complementares (Begossi
2010; Hanazaki et al. 2011).
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Em um estudo em São Paulo Bagre, no litoral paulista, Castro (2004) verificou
que, apesar de a pesca ser praticada por 90% das famílias, ocorre diversificação de
atividades nessa comunidade, com 80% das famílias exercendo duas ou três
atividades econômicas. Em pesquisa realizada sobre os modos de vida dos caiçaras,
Hanazaki et al. (2011) também encontraram diversificação de atividades em
Trindade, Praia Grande e Ilha do Araújo, entretanto, o grau de diversificação variou.
Praia Grande foi considerada por esses autores como sendo uma comunidade
mais generalista do que as outras, em virtude do maior número de atividades aí
realizadas, em comparação com Trindade e Ilha do Araújo. A Ilha do Araújo foi
considerada menos diversificada em termos de atividades realizadas pela
comunidade. Hanazaki et al. (2011) ressaltam que, mesmo nas comunidades onde
a pesca é a principal atividade econômica, há a percepção de que a renda gerada
pelo turismo é maior que a da pesca.
Apesar de nossos resultados indicarem que o número de atividades realizadas
em cada área de estudo pode ser considerado igual (c2 = 4,75, p = 0,191),
verificamos a mesma percepção por parte dos entrevistados na comparação do
rendimento do turismo com o rendimento da pesca, sendo este o principal
argumento a favor da diversificação de suas atividades, já que representa um
aumento de mais de 200% em relação à renda obtida com a pesca.
Maior tempo dedicado exclusivamente à pesca artesanal não resulta em maior
lucro para o pescador, já que os maiores rendimentos financeiros foram na Praia
Grande, onde apenas 22% dos entrevistados disseram dedicar-se integralmente à
pesca, contrastando com 60% e 47% dos entrevistados da Ilha do Araújo e da
região central de Paraty, respectivamente, que nem por isso têm rendimentos maiores.
Dentre os fatores que contribuem para dificultar as atividades da pesca
artesanal, direcionando o pescador para atividades alternativas, estão a competição
com os barcos que vêm de fora e não respeitam as regras locais e os conflitos com
as Unidades de Conservação e seu sistema de fiscalização. Neste caso, os conflitos
ocorrem em virtude da interação entre os direitos costumeiros e os regulamentos
do Estado pelo acesso aos recursos comuns, que podem resultar em modificações
nesses direitos, bem como na implantação de novos sistemas de direitos (NevesGraça 2004).
No que diz respeito aos pescadores de Paraty, 48% dos entrevistados por
Oliveira (2010) em Trindade, 70% na região central de Paraty, 73% na Praia Grande
e 50% na Ilha do Araújo mencionaram que o fechamento das ilhas, das áreas das
APAs ou do Parque Nacional prejudicou suas atividades, por conta das restrições
impostas às atividades da pesca artesanal.
Em termos familiares, apenas 8% dos entrevistados têm filhos que participam
das atividades de pesca, notando-se uma tendência dos pescadores em encaminhar
seus filhos para outras atividades, preocupados em dar-lhes “estudo, para terem
uma vida melhor”. Trimble e Johnson (2012) também verificaram essa tendência
nos pescadores de Praia Grande e Ilha do Araújo, que não acreditam mais que a
pesca seja uma ocupação viável para seus filhos. Nossos resultados confirmam
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essa tendência, uma vez que 22% dos entrevistados têm pelo menos um filho
trabalhando em atividades relacionadas ao turismo.
Observamos junto às agências de turismo entrevistadas que apenas os
condutores mais velhos das embarcações turísticas dessas agências eram expescadores. Uma nova geração constituída por jovens caiçaras que nunca foram
pescadores parece estar surgindo para ocupar os postos de marinheiros e condutores.
Em relação à capacitação dos pescadores e caiçaras em geral, nota-se que nos
locais com maior concentração de atividades turísticas, como em Trindade e na
região central de Paraty, os entrevistados têm acesso a um maior número de cursos
e uma maior quantidade deles está se capacitando para atender às demandas
turísticas e do setor do comércio. Um maior grau de escolaridade também parece
facilitar a capacitação profissional dos pescadores, como mostram os resultados
no caso de Trindade, onde 20% dos entrevistados tinham completado o ensino
médio e onde foi mencionada uma maior diversidade de cursos de capacitação
realizados pelos pescadores.
Os resultados indicaram, também, que entre 2/3 e metade dos estabelecimentos comerciais e turísticos de Trindade e Praia Grande ainda pertencem aos
caiçaras, diferentemente do centro histórico de Paraty, onde, segundo Breton e
Plante (2005), de 70% a 80% dos imóveis e estabelecimentos comerciais pertencem
a pessoas vindas de outras cidades.
Dentre as atividades alternativas mencionadas pelos pescadores, uma se
destaca, não apenas por trazer maior renda, mas também por incentivar a
preservação dos valores da cultura caiçara e dos recursos naturais: o turismo de
base comunitária ou turismo comunitário. Essa modalidade de turismo envolve a
capacitação e a participação da comunidade no desenvolvimento, gestão e controle
das atividades turísticas realizadas no local, que garantam a conservação dos
recursos naturais e os valores culturais locais, bem como a permanência, nessa
comunidade, dos benefícios resultantes dessas atividades (Bartholo Jr. et al. 2011).
O turismo comunitário vem sendo praticado, de forma ainda incipiente, em
Trindade e na Ilha do Araújo, desde que alguns pescadores participaram de uma
capacitação para poder realizá-lo, e oferecem desde hospedagem em casas de famílias
caiçaras até passeios em trilhas na mata, visitas ao cerco de pesca e a casas de
farinha. O turismo comunitário contrapõe-se ao modelo de desenvolvimento
turístico exógeno e vem suprir a necessidade de inclusão das comunidades locais
no processo de desenvolvimento turístico de forma sustentável, colaborando para
a permanência dos caiçaras em suas comunidades de origem, para a valorização
da cultura caiçara, do meio ambiente naturalmente preservado e para o
empoderamento dessas comunidades. É necessário que essa modalidade seja
incentivada pelo poder público (Secretarias Municipais de Turismo e de Cultura,
gestores das Unidades de Conservação) e pela iniciativa privada (agências de
turismo), de forma que possa se estabelecer de forma mais consistente, contribuindo
para equilibrar a atual tendência de desenvolvimento desordenado do turismo.
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Conclusão
Os pescadores artesanais de Paraty sobrevivem, além da pesca, da realização
de várias atividades econômicas alternativas, destacando-se as atividades turísticas
como sua principal fonte de renda. Ao optarem por essas atividades, os pescadores
estão otimizando a obtenção de recursos necessários à sua sobrevivência, como
prevê a Teoria do Forrageio Ótimo, comparando o tempo e energia gastos na
realização dessas atividades e o retorno financeiro recebido, que é vantajoso se
comparado aos custos e benefícios da atividade de pesca artesanal.
O repertório de atividades econômicas realizadas pelos pescadores varia
conforme a área de estudo, de acordo com as pressões externas e fatores
socioculturais que condicionam a opção por determinadas atividades.
O turismo de base comunitária tem-se mostrado como uma opção mais
adequada para o desenvolvimento sustentável do setor nas comunidades caiçaras
em relação ao turismo convencional, que tem promovido a exclusão de muitos
moradores locais da gestão e dos benefícios gerados por essa atividade.
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Anexo 1
Questionário Diagnóstico Turismo /
Pesca Artesanal

Local:

Data:

1) Nome:____________________________________________ 2) Idade: _______________
3) Quanto tempo na pesca? ____________________________________________________
4) Onde nasceu? _____________________________________________________________
5) Tempo que mora na comunidade: ____________________________________________
6) Estudou até que ano? _______________________________________________________
7) Quantos filhos?_______________________ Algum na pesca? _____________________
8) Pesca com que tipo de rede? _________________________________________________
9) Tipo de barco?_________________________ É dono do barco? ___________________
10) Onde pesca? _______________________________________________________________
11) Peixes que pesca: ___________________________________________________________
12) Pesca em tempo integral ( ) ou parcial ( )
13) Quanto ganha em média com a pesca: 1 salário ( ), outro: ______________________
14) Pratica outra atividade, qual? ________________________________________________
15) Por quê? __________________________________________________________________
16) Onde realiza esta atividade? _________________________________________________
17) É proprietário ( ) ou funcionário ( )? Tempo integral ( ) ou parcial ( )?
18) Quanto ganha em média com esta atividade? _________________________________
19) Fez algum curso de capacitação? Sim ( ) Qual? ________________________________
Não ( ). Gostaria de fazer qual curso? _______________________________________
20) O que pretende no futuro? __________________________________________________

Capítulo 12

A gestão da pesca em
Paraty: legislação, arenas e processos
Luciana Gomes de Araujo,1 Marina Albuquerque Regina de
Mattos Vieira,1 Cristiana Simão Seixas2 e Fábio de Castro3

In the Paraty Region, Southeastern Brazil, fisheries management is intertwined
with protected area management, considering that 80% of the municipality is
under some type of protection. This chapter aims to provide an overview of all
small-scale fisheries management in Paraty as part of a broader process of
environmental protection in the region, including the Ilha Grande Bay. For this
purpose, we present (i) the legislation that affects small-scale fisheries; (ii) formal
instruments and guidelines for territorial management of Paraty area (Protected
Areas, Municipal Directive Management Plan and the Local Agenda 21), and
(iii) the institutional and political management arrangements related to smallscale fisheries. The analysis focuses on (a) different stakeholders, (b) decisionmaking arenas, and (c) fisheries management-related processes in Paraty in order
to reveal some opportunities and challenges for promoting a more integrated and
participatory fisheries management in this area.

Introdução
A gestão de recursos pesqueiros no Brasil tem mostrado sinais de avanço
institucional nos últimos anos a partir da criação de instrumentos legais,
procedimentos e arenas de tomada de decisão. Embora essa realidade recente
tenha criado novas oportunidades para o ordenamento pesqueiro nacional, o
contexto maior no qual a pesca está inserida e os processos informais ligados a
relações pessoais entre diferentes atores têm influenciado muito os resultados
obtidos. A região de Paraty representa um caso emblemático desse processo. Quando
se fala em gestão da pesca artesanal em Paraty, obrigatoriamente deve-se associar
a esse tema a gestão das Áreas Protegidas que ocupam cerca de 80% da área do
município, incluindo Terras Indígenas, Quilombos e Unidades de Conservação de
1. Grupo de Pesquisa em Conservação e Gestão de Recursos de Uso Comum (CGCommons) – Núcleo
de Estudos e Pesquisas Ambientais – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). e-mails:
lgaraujo21@hotmail.com; maaavieira@yahoo.com.br.
2. Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais – Universidade Estadual de Campinas. e-mail:
csseixas@unicamp.br.
3. Centro de Estudos e Documentação Latino-Americanos (CEDLA), Amsterdam, Holanda. email:
f.decastro@cedla.nl.
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proteção integral e de uso sustentável (UERJ 2010). No caso da gestão de áreas
protegidas e da biodiversidade, as diretrizes do ICMBIO estão fundamentadas em
políticas e diplomas legais que se referem à noção de territórios e ecossistemas.1
No entanto, o uso de instrumentos formais recentemente criados e que influenciam
a gestão pesqueira depende do papel de pessoas-chave em diferentes órgãos
governamentais e não governamentais, na negociação e busca de soluções entre
interesses múltiplos.
O objetivo deste capítulo é dar um panorama da gestão da pesca artesanal de
Paraty nesse contexto mais amplo a partir (i) da legislação que influencia a atividade,
(ii) dos instrumentos de ordenamento territorial atuantes em Paraty (Unidades
de Conservação, Plano Diretor Municipal e Agenda 21 de Paraty) e (iii) da estrutura
política e institucional de gestão relacionada à pesca artesanal. Este último item
será descrito com base nos (a) diferentes agentes do governo e da sociedade civil
(atores sociais) com interesses na pesca artesanal, (b) espaços políticos (arenas)
em que os problemas da pesca são tratados e (c) processos de gestão da pesca
artesanal de Paraty. A partir desse panorama, constituído de diversas jurisdições,
instituições, indivíduos e organizações, pretendemos mostrar oportunidades e
desafios para o desenvolvimento de uma gestão mais integrada e participativa da
pesca artesanal.

Área de estudo e métodos de pesquisa
A área focal deste capítulo é o município de Paraty, porém, as arenas e os
processos apresentados adiante ora extrapolam a área do município, ao incluir
outras áreas da Baía da Ilha Grande (e.g. Conselho Consultivo da Estação Ecológica
de Tamoios), ora estão restritos a contextos mais localizados no nível de
comunidades de Paraty, como no caso das questões relacionadas à pesca das
comunidades de Tarituba e de Trindade.
Os dados apresentados neste capítulo foram coletados por (i) revisão da
legislação federal, estadual e municipal direta ou indiretamente relacionada à gestão
da pesca e (ii) observação direta de reuniões públicas com pautas que de alguma
forma estavam relacionadas à atividade de pesca de Paraty.
Entre os anos de 2010 e 2012, foi realizado um levantamento da legislação
federal, estadual e municipal que regulamenta a gestão da pesca costeira. Foram
consultados os seguintes portais eletrônicos de órgãos governamentais federais:
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério da Pesca e
Aquicultura (MPA); Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral
Sudeste e Sul (CEPSUL/ICMBIO); e Marinha do Brasil. Também foram
1. Ver Lei Federal no 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC); Decreto Federal no 4.339/2002, que institui princípios e diretrizes para a
implementação da Política Nacional da Biodiversidade; e Decreto Federal no 5.092/2004, que define
regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição
dos benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente.
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consultados os portais do Instituto Estadual do Ambiente2 (INEA) e da Fundação
Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ), relacionados ao governo
estadual. Para o levantamento de legislações municipais, foram consultados os
portais da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Paraty. Nesses portais, foi feita
uma busca pelo conteúdo das ementas de cada diploma legal e selecionada a
legislação referente a temas específicos, como: pesca costeira, gestão de recursos
pesqueiros, embarcação, apetrechos pesqueiros, biodiversidade, conservação dos
recursos naturais, populações e conhecimento tradicional, proteção à fauna,
desenvolvimento local e regional, gerenciamento e zoneamento costeiro, defesa
do litoral, serviços de água e áreas protegidas.
A observação direta de reuniões foi realizada entre novembro de 2009 e
março de 2011, num total de 32 reuniões3 de organizações de base comunitária,
conselhos consultivos de áreas protegidas, proposta dos Acordos de Pesca da Baía
da Ilha Grande, planejamento da Agenda 21 de Paraty e Plano Diretor Municipal
de Paraty. As reuniões observadas trataram de temas ligados a áreas protegidas,
pesca, gestão territorial, populações tradicionais, desenvolvimento sustentável e
turismo. Os dados de observação direta em determinados casos foram
complementados com dados secundários de relatórios e legislações relacionados
às pautas das reuniões.

Pequeno histórico sobre a gestão da pesca
Em âmbito nacional, o marco legal do ordenamento pesqueiro pode ser
considerado o Código de Caça e Pesca (Decreto Federal nº 23.672) instituído em
1934. Esse código foi mais tarde desmembrado em um código específico para a
pesca (Decreto-Lei nº 794), instituído em 1938, que, por sua vez, foi substituído
pelo Decreto-Lei nº 221 de 1967. Em 1934 também foram definidas as águas
públicas de uso comum por meio do Código de Águas (Decreto Federal nº 24.643),
no qual são descritos os papéis da União, dos estados e dos municípios sobre a
administração das águas comuns e dos recursos aquáticos.
Apesar da existência do Código de Pesca e do Código das Águas, até a década
de 1960 o ordenamento da pesca não era reconhecido na grande maioria das
comunidades pesqueiras. Nessa época, a pesca era praticada principalmente em
comunidades relativamente isoladas ou em pequenos centros urbanos, e o pescado
era consumido localmente (Diegues 1983).
Até a década de 1960, a gestão da pesca era responsabilidade do Serviço de
Caça e Pesca, do Departamento Nacional de Produção Animal, subordinado ao
Ministério da Agricultura. De 1962 a 1989, a gestão da pesca ficou sob a jurisdição
2. O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) foi criado em 2007, unificando três órgãos ambientais
vinculados à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA): a Fundação Estadual de Engenharia e Meio
Ambiente (FEEMA), a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e o Instituto Estadual
de Florestas (IEF).
3. Os dados de reunião do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tamoios, realizada em abril de
2012, foram incluídos nas análises e estão baseados em gravação feita e cedida por Micaela Trimble.
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da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE). Nesse órgão, a
política pesqueira focou o crescimento da pesca industrial por meio de incentivos
fiscais governamentais (Diegues 1983; Dias-Neto 2003; Abdallah e Sumaila 2007).
A política de incentivo à pesca industrial, desacompanhada de políticas para a
regulamentação e monitoramento da atividade, nos últimos 50 anos, resultou na
queda da proporção da produção da pesca artesanal em relação à produção total
de mais de 80% para menos de 20% no Sudeste do Brasil (Vasconcellos et al.
2007, Vasconcellos et al. 2011).
De 1989 a 1998, o Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), criado com o objetivo de centralizar a gestão de recursos naturais
dentro do Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi o único órgão federal responsável
pelo setor pesqueiro. No ano de 1998 foi criado o Departamento de Pesca e Aquicultura
(DPA), no Ministério da Agricultura, e entre 1998 e 2003 as funções de ordenamento
e desenvolvimento do setor pesqueiro foram divididas entre IBAMA e DPA. Em
2003 foi criada a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR) em substituição
ao DPA. Essa secretaria esteve diretamente ligada à Presidência da República, dividindo
suas funções de ordenamento da pesca com o IBAMA.
Em 2007, o IBAMA foi desmembrado em dois institutos: IBAMA e Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), sendo este último
responsável pela gestão de áreas protegidas, incluindo sua fiscalização,
monitoramento e ações de conservação da biodiversidade. Ao IBAMA couberam
as funções de fiscalização com poder de polícia ambiental, licenciamento ambiental,
controle da qualidade ambiental e autorização de uso dos recursos naturais
renováveis (Lei Federal nº 11.516).
Desde 2009, com a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, Lei
Federal nº 11.958), a pesca tem sido cogerenciada pelo MPA e IBAMA, com base
em políticas e diplomas legais, em sua maior parte, orientados por parâmetros de
produção (MPA) e conservação (IBAMA); bem como políticas voltadas para a gestão
territorial, como no caso da Política de Territórios de Pesca e Aquicultura do MPA.

Legislação relacionada à gestão da pesca
Atualmente há mais de 140 instrumentos legislativos em vigor que
regulamentam direta ou indiretamente a gestão da pesca no município de Paraty,
em nível federal, estadual e municipal (Apêndice I), e de diferentes naturezas
normativas (Tabela 1). Nesse conjunto destacam-se diplomas legais referentes à
conservação da biodiversidade (principalmente sobre áreas protegidas) e à produção
do setor pesqueiro.
No que se refere diretamente à pesca, há regulamentações específicas quanto
à organização dos pescadores como classe trabalhista, como a Lei Federal nº 11.699
de 2008, que dispõe sobre as colônias, federações e confederação nacional dos
pescadores, e o Decreto Federal nº 5.069 de 2004, que dispõe sobre o Conselho
Nacional de Aquicultura e Pesca (CONAPE); regulamentações de incentivo à
produção, como o Decreto Federal nº 5.231 de 2004, que dispõe sobre os Terminais
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Pesqueiros Públicos, e a Lei Estadual nº 5.786 de 2010, que institui o programa
estadual de modernização da frota pesqueira; e, majoritariamente, regulamentações
que limitam o esforço de pesca.
Tabela 1

Diplomas legais de acordo com natureza e níveis normativos.
Federal

Estadual Municipal

Lei

23

9

9

Decreto-Lei

1

0

0

Decreto-Legislativo

1

0

0

Decreto

23

5

0

Instrução Normativa

36

0

0

Portaria

34

0

0

Resoluções

4

0

0

122

14

9

Total

São 41 instrumentos legislativos que regulam a pesca quanto ao táxon, ao
petrecho, à época, à área geográfica, à quantidade (ou peso total), ao estágio
reprodutivo ou a uma combinação de duas ou mais dessas categorias restritivas
(Apêndice II). No âmbito do IBAMA e MPA, Grupos Técnicos de Trabalho (GTT)
ou Comitês (Tabela 2) são responsáveis por analisar periodicamente algumas de
tais restrições específicas. Assim, portarias e instruções normativas são
constantemente revistas e substituídas, conferindo caráter adaptativo ao
ordenamento da pesca de alguns grupos taxonômicos. No entanto, a proposta de
trabalho dos GTTs e comitês não garante que revisões e substituições sejam
realizadas em periodicidade regular. No caso de normas que sofrem mudanças
constantes, o acompanhamento das mudanças torna-se difícil para o usuário, e a
comunicação pelo Estado torna-se custosa.
Tabela 2

Grupos Técnicos de Trabalho (GTT) e Comitês responsáveis por elaborar
propostas para o uso sustentável de recursos pesqueiros.

Descrição
Comitê de Gestão do Uso Sustentável de
sardinha verdadeira
GTT dos recursos pesqueiros marinhos demersais
de plataforma
Comitê de Gestão da Pesca da Lagosta – CGPL
GTT para a gestão da pesca de emalhar
GTT para o uso sustentável de tainha

Regulamentação
Portaria IBAMA no 4 de 14/01/2005
Portaria IBAMA no 97 de 20/5/2008
Portaria MPA/MMA no 1 de
20/4/2010
Portaria MPA/MMA no 2 de
14/9/2010
Portaria MPA/MMA no 1 de
28/6/2012
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A corresponsabilidade pelo ordenamento da pesca entre o Ministério da Pesca
e Aquicultura, Ministério do Meio Ambiente e sociedade civil está instituída como
um sistema de gestão compartilhada no Decreto Federal nº 6.981/2009 e
regulamentada na Portaria MPA/MMA nº 2/2009. Ali são previstos comitês
consultivos e paritários entre Estado e sociedade civil para elaborar planos de
gestão de uso sustentável dos recursos pesqueiros. Esses planos gerenciam a
“unidade de gestão”, cujos critérios de delimitação podem ser biológicos, territoriais
ou econômicos. Desta forma, podem representar uma oportunidade para a gestão
participativa da pesca em determinados contextos.
Dentre o conjunto de instrumentos legislativos levantados e que estão
relacionados à conservação da biodiversidade e gestão de áreas protegidas, podem
ser encontradas oportunidades para a gestão participativa da pesca. O Plano
Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) tem como uma das diretrizes
“assegurar o envolvimento e a qualificação dos diferentes atores sociais no processo de tomada
de decisão para a criação e para a gestão das áreas protegidas...” (Decreto Federal nº
5.758/2006). No Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC; Lei
Federal nº 9.985/2000), os conselhos deliberativos das Unidades de Conservação
(UCs) de uso sustentável4 devem ser compostos por diferentes atores que têm
parte no uso dos recursos.
Para as UCs de proteção integral, há um instrumento jurídico previsto no
SNUC e regulamentado no Decreto Federal nº 4.340/2002 e na Instrução
Normativa do ICMBio nº 26/2012 chamado Termo de Compromisso. Considerado
como um instrumento de gestão participativa, o Termo de Compromisso é firmado
entre o ICMBio e as populações tradicionais residentes no interior de UCs de
proteção integral. O uso desse instrumento faz parte das diretrizes de ação do
ICMBio para solucionar problemas de uso de recursos naturais em UCs de proteção
integral por populações tradicionais, até que se encontre solução definitiva para
cada situação.
Em contraste com esses instrumentos de gestão de abrangência ecossistêmica,
os Acordos de Pesca (IBAMA IN 29/2002) conferem um mecanismo de gestão
participativa comprometido com o ordenamento pesqueiro em um contexto
socioecológico local.
Os Acordos de Pesca nasceram nas décadas de 1970 e 1980, de iniciativas
locais de manejo de recursos pesqueiros, nos lagos de várzea da Amazônia Central,
em resposta à intensificação da pesca comercial na região. Foram reconhecidos
pelo IBAMA no final da década de 1990 e regulamentados em 2002 (Castro e
McGrath 2001; Ruffino 2005). Define-se como Acordo de Pesca “um conjunto de
medidas específicas decorrentes de tratados consensuais entre os diversos usuários e o órgão
4. De acordo com o SNUC, as UCs podem ser categorizadas como unidades de uso sustentável e de
proteção integral. Na primeira, as UCs têm o objetivo de “compatibilizar a conservação da natureza com
o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Já as UCs de proteção integral têm por objetivo
“preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”, com exceção dos
casos previstos em lei.
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gestor dos recursos pesqueiros, em uma determinada área definida geograficamente” (IBAMA
IN 29/2002).

Ordenamento territorial: Unidades de Conservação, Plano
Diretor Municipal de Paraty e Agenda 21 de Paraty
As Unidades de Conservação (e seus Planos de Manejo), os Planos Diretores
dos Municípios e as Agendas 21 são instrumentos de ordenamento territorial
com objetivos diferentes, mas que podem apresentar orientações comuns. Entre
os aspectos que diferenciam esses três instrumentos estão o nível de jurisdição e a
abrangência espacial. Os dois últimos instrumentos estão restritos ao município,
enquanto as UCs estão sob jurisdição municipal, estadual ou federal, em áreas
que podem extrapolar a área do município de Paraty. Cada instrumento é utilizado
por diferentes organizações ou grupos de organizações, em contextos temporais
distintos e com diferentes métodos, o que aponta para desafios na direção de
propostas de gestão integrada.

Unidades de Conservação e o Mosaico Bocaina
A pesca artesanal de Paraty é praticada em parte no interior de Unidades de
Conservação (UCs) de uso sustentável [Área de Proteção Ambiental (APA)] e de
proteção integral [Estação Ecológica (ESEC) e Parque Nacional (PARNA)] que
têm por meta a conservação da biodiversidade e de ecossistemas e que ocupam
parcial ou integralmente ambientes marinhos e insulares ou dão acesso a áreas de
pesca (Tabela 3).
Todas as UCs que ocupam o território de Paraty fazem parte do Mosaico
Bocaina,5 instituído pelo Ministério do Meio Ambiente em 2006 (Portaria MMA
nº 349/2006), em área que abrange o vale do rio Paraíba do Sul, litoral norte do
Estado de São Paulo e litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, com 14 municípios,
19 UCs, seis Terras Indígenas e quatro Territórios Quilombolas. A maior parte das
UCs do Mosaico Bocaina tem ocupação humana, composta por povos e
comunidades de caiçaras, caipiras, quilombolas e indígenas (Portaria MMA nº
349/2006).
O Mosaico Bocaina é um instrumento de ordenamento territorial capaz de
“estruturar um sistema integrado de informações territoriais para monitorar vetores de uso e
ocupações do solo em todo o território de abrangência de suas áreas protegidas” (Abirached
2011: 88). Por meio de seu Conselho Consultivo, ele pode ser considerado como
um fórum de diálogo que reúne diferentes níveis do governo e da sociedade civil
numa ampla escala geográfica para a integração de Planos de Manejo de UCs e

5. Um Mosaico constitui um conjunto de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas gerenciado de
forma “integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável
no contexto regional” (Lei Federal no 9.985/2000).
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outros instrumentos de ordenamento territorial, bem como para a articulação de
políticas públicas (Abirached 2011).
Tabela 3

Unidades de Conservação situadas em área do município de Paraty, sob
jurisdição do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade
(ICMBio), Instituto do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA) e
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Paraty
(SEDUMA).

Unidade de Conservação
(UC)

Data de
criação

Jurisdição

Categoria de
UC

Ambiente

Plano de
Manejo

Área de Proteção Ambiental
(APA) Cairuçu

1983

Federal

Uso
sustentável

Terrestre e
insular

Aprovado

(ICMBio)

Estação Ecológica Tamoios
(ESEC) Tamoios

1990

Federal
(ICMBio)

Proteção
integral

Insular e
marinho

Aprovado

Parque Nacional (PARNA)
Serra da Bocaina

1972

Federal
(ICMBio)

Proteção
integral

Terrestre,
marinho e
insular

Aprovado

Reserva Ecológica da
Joatinga (REJ)*

1992

Estadual
(INEA)

–

Terrestre

Não
possui

Área de Proteção Ambiental
(APA) Municipal da Baía de
Paraty e Saco do
Mamanguá**

1984

Municipal
(SEDUMA)

Uso
sustentável

Terrestre,
marinho e
insular

Não
possui

2005

2006

2002

*A REJ, criada antes da promulgação do SNUC, está atualmente passando por um processo de
recategorização, uma vez que não existe entre as categorias de UC no SNUC a categoria de Reserva
Ecológica. Por isto não possui ainda um Conselho ou Plano de Manejo.
**A APA municipal foi criada, mas até o momento não foi implementada (i.e, não possui Conselho ou
Plano de Manejo).

A existência de grandes áreas ocupadas por UCs em Paraty representa, ao
mesmo tempo, a conservação do ecossistema costeiro e a restrição ao acesso e uso
dos recursos marinhos, criando situações de conflito entre pescadores e gestores
de UCs. No caso de restrições de pesca em UCs de proteção integral, os conflitos
são agravados pela divergência de visões entre direitos formais e informais de
apropriação do mar e seus recursos. Enquanto o Estado afirma o direito de
apropriação estatal, juridicamente institucionalizado sobre as UCs, o pescador
local argumenta sobre seu direito de apropriação comunal do mar. Essa discussão
se agrava, entre outros motivos, com o desconhecimento do pescador sobre o
histórico e legislação das UCs.
As três UCs federais de Paraty que se estendem por ambientes marinhos e
insulares possuem Planos de Manejo aprovados que orientam sua gestão (Tabela
3). O SNUC (Lei nº 9.985/2000) define Plano de Manejo como o “documento
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técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação,
se estabelecem o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da
unidade”.

Área de Proteção Ambiental (APA) Cairuçu
A APA Cairuçu foi criada em 1983 por Decreto Federal, com o objetivo de
“assegurar a proteção do ambiente natural, que abriga espécies raras e ameaçadas de extinção,
paisagens de grande beleza cênica, sistemas hidrológicos da região e as comunidades caiçaras
integradas nesse ecossistema” (art. 1o do Decreto Federal no 89.242/1983). A APA
está integralmente em área do município de Paraty e em sua porção marinha,
incluindo 63 ilhas, parte delas pertencentes também à ESEC Tamoios. A Reserva
Ecológica da Juatinga e a APA Municipal da Baía de Paraty e Saco do Mamanguá6
estão inteiramente no interior da APA Cairuçu. À APA Cairuçu, também está
sobreposta a porção do PARNA da Serra da Bocaina, que se estende da comunidade
de Trindade, ao sul do município, até a divisão de vertentes da Serra do Mar onde
os estados de São Paulo e Rio de Janeiro fazem divisa.
O Plano de Manejo da APA Cairuçu, publicado em 2005, começou a ser
elaborado em 1999 por um convênio entre várias organizações do governo e não
governamentais, entre elas a Prefeitura de Paraty e a ONG SOS Mata Atlântica.
Em 2010, o Plano de Manejo passou por revisão realizada por grupo de trabalho
que incluiu lideranças comunitárias, Universidade e a organização não
governamental Verde Cidadania, de Paraty. Além da descrição das comunidades de
pescadores, da pesca realizada em Paraty e seus problemas, o Plano de Manejo da
APA tem uma proposta detalhada de zoneamento em que, de forma geral, a pesca
artesanal é permitida, desde que em consonância à legislação (IBAMA, 2004).

Estação Ecológica (ESEC) de Tamoios
A ESEC Tamoios foi criada pelo Decreto Federal no 98.864 de 1990 com
objetivos de proteção, monitoramento e pesquisa do ecossistema insular marítimo
de uma porção da baía da Ilha Grande, entre os municípios de Paraty e Angra dos
Reis. É uma unidade de conservação marinha, descontínua e formada por 29
ilhas, ilhotes, lajes e rochedos ao longo de parte do litoral, incluindo o raio de um
quilômetro do entorno marinho das ilhas, ilhotes, lajes e rochedos. Em 2009, os
gestores da ESEC Tamoios iniciaram monitoramento da UC com diversos objetivos,
entre eles diagnosticar e acompanhar a ocupação e atividades humanas em suas
ilhas. Em todas elas, verificou-se a ocorrência de atividades, principalmente de
tráfego de embarcações, pesca e turismo (ICMBio 2009).

6. A Reserva Ecológica da Joatinga e a APA Municipal da Baía de Paraty e Saco do Mamanguá não
foram incluídas nas análises como instrumentos de ordenamento territorial porque sobrepõem área
de UC federal e não possuem Plano de Manejo.
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Parque Nacional (PARNA) da Serra da Bocaina
O PARNA da Serra da Bocaina foi criado pelo Decreto Federal nº 68.172 em
1971, e, em 1972, um novo decreto federal reduziu sua área de 134.000 hectares
para 104.000 hectares. Ocupando áreas de cinco municípios dos estados de São
Paulo e Rio de Janeiro (Areias, São José do Barreiro, Cunha, Ubatuba, Paraty e
Angra dos Reis), esta UC representa uma importante área de conservação da Mata
Atlântica, com ambientes de altitude e costeiros. Em Paraty, o parque se estende em
sua única porção marinha e insular ao sul do município, na comunidade de Trindade.
Seu Plano de Manejo foi elaborado entre 1997 e 2000 e publicado em 2002. No
zoneamento do Parque, a comunidade de Trindade está incluída em zonas de uso
extensivo e intensivo, que têm o objetivo de oferecer acesso e facilidades públicas
para fins educativos, recreativos e de lazer, com a manutenção da paisagem natural
e o mínimo de impacto humano. O planejamento de ações em Trindade está orientado
para o ordenamento da visitação turística e iniciativas de educação ambiental. No
Plano de Manejo, a atividade de pesca em Trindade está caracterizada como artesanal
ou praticada por pescadores embarcados em embarcações maiores que pescam em
outras áreas além dos limites do parque (IBAMA 2002).

O Plano Diretor Municipal de Paraty
O Plano Diretor Municipal constitui o principal instrumento de ordenamento
dos municípios, que orienta políticas e programas de desenvolvimento e funcionamento das cidades, devendo garantir as funções sociais da cidade e o bem-estar
de seus moradores. Ele está garantido pela Constituição Federal (art. 182, §1), é
reafirmado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e deve ser
institucionalizado como lei municipal, sendo obrigatório em municípios com mais
de 20 mil habitantes.
Iniciada em 2009, a revisão do Plano Diretor Municipal de Paraty foi feita
por consultoria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), que se estendeu
até 2010 e contou com a participação de todas as secretarias municipais, incluindo
a Secretaria de Agricultura e Pesca de Paraty. Na etapa de revisão do plano, quando
os moradores de Paraty se manifestaram a respeito do município e seus problemas
(Leitura Comunitária), a comunidade de Trindade reivindicou à Prefeitura
Municipal que Trindade fosse classificada e mapeada como território caiçara, e
não como bairro, no zoneamento do município. Embora não tenha sido uma
reivindicação específica sobre a pesca de Trindade, esta foi uma ação estratégica
da Associação de Moradores de Trindade (AMOT) em busca de seus direitos sobre
o seu território, incluindo o acesso ao território marinho.

Agenda 21 de Paraty
A Agenda 21 é um instrumento de planejamento participativo para
determinado território (e.g. municípios, bacias hidrográficas e regiões
metropolitanas) com vistas à construção de sociedades sustentáveis, baseado em
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três eixos: redução da degradação ambiental, aumento da justiça social e eficiência
econômica (Brasil 2004).
A elaboração da Agenda 21 de Paraty foi instituída pelo município em 2009,
tendo o Fórum de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS)7 como
sua arena de elaboração e negociação. A agenda 21 de Paraty é um instrumento de
ordenamento territorial com potencial para incluir propostas de gestão da pesca
artesanal, construídas de forma participativa.
Em 2000, o Fórum DLIS elaborou o Plano de Desenvolvimento Sustentável
de Paraty, que representa a base para a elaboração da Agenda 21 de Paraty. Nesse
documento há várias referências sobre a pesca, como (i) o controle ineficiente da
atividade pesqueira por parte dos órgãos responsáveis; (ii) inexistência de estatística
pesqueira confiável; (iii) baixo rendimento da atividade pesqueira; (iv) falta de
incentivo a atividades alternativas de produção, como a maricultura; (v) inexistência
de zoneamento marinho; e (vi) inadequações relativas ao defeso do camarão (Folha
do Litoral 2006).

Ordenamento pesqueiro: atores sociais, arenas e
processos de gestão
Atores sociais relacionados à pesca artesanal em Paraty
Na área de projetos de desenvolvimento local e gestão de recursos naturais,
atores sociais 8 são entendidos como indivíduos, grupos, organizações ou
comunidades que possuem interesses específicos numa atividade, num programa
de desenvolvimento ou no planejamento e gestão de recursos naturais e que podem
influenciar e/ou ser influenciados por políticas, decisões e ações de um sistema.
No contexto de Paraty foram considerados atores sociais os principais indivíduos,
grupos ou organizações que têm algum interesse ou ação sobre processos de gestão
que influenciam a atividade de pesca artesanal no município.
Entre os atores sociais da pesca artesanal em Paraty há gestores de UCs,
representantes do poder legislativo e executivo de Paraty, pescadores artesanais
(relacionados às diversas artes de pesca),9 pescadores de médio porte (e.g. pescadores
de arrasto de camarão e de traineiras), maricultores, representantes dos pescadores,
organizações não governamentais (ONGs) e associações comunitárias (Tabela 4).

7. A implantação da Agenda 21 local preconiza a formação de um Fórum formado por governo e
sociedade civil para elaborar um Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, no qual constam
projetos e ações de curto, médio e longo prazos, meios de implementação e responsabilidades do
governo e organizações da sociedade civil (MMA 2012).
8. Usamos o termo “ator social” como tradução do termo stakeholder em inglês, conceituado por Grimble
e Chan (1995) e Borrini-Feyerabend et al. (2007).
9. Veja Begossi et al. (2009), Begossi (2011) e Begossi et al. (2012) para uma descrição detalhada da
pesca artesanal em Paraty.
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Tabela 4

Principais atores sociais da pesca artesanal de Paraty e seus temas de interesse
em relação à pesca artesanal.

Atores sociais
Governo
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Temas de interesse
•
•

Política Nacional Pesqueira
Gestão e ordenamento da pesca

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

•
•

Fiscalização da pesca
Licenciamento de grandes
empreendimentos

Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio)

•

Gestão de Unidades de Conservação

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de
Janeiro (FIPERJ)

•
•

Pesquisa
Assistência técnica ao pescador

Instituto Estadual do Ambiente – Estado do Rio de
Janeiro (INEA)

•
•

Gestão de Unidades de Conservação
Licenciamento de grandes
empreendimentos

Vereador de Paraty (Luciano Vidal)

•

Direitos de uso e acesso aos recursos
pesqueiros por pescadores artesanais

Sociedade Civil
Pescadores e seus representantes
Pescadores artesanais

•

Garantia da pesca

Pescadores de médio porte

•

Garantia da pesca

Colônia de Pescadores Z-18 de Paraty

•

Representação de pescadores

Associação de Maricultores de Paraty (AMAPAR)

•

Desenvolvimento da maricultura

Organizações de base comunitária
Associações Comunitárias

•

Representação dos interesses de moradores

•

Representação de direitos das
comunidades tradicionais de Paraty

•
•

Educação ambiental
Gestão integrada do Mosaico Bocaina

Instituto BioAtlântica (IBIO)

•

Conservação ambiental

Verde Cidadania

•

Direitos de populações tradicionais

Universidades
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

•
•
•

Pesquisa e extensão
Pesquisa e extensão
Pesquisa e extensão

Ministério Público do Rio de Janeiro

•

Defesa da sociedade no regime
democrático

Fórum das Comunidades Tradicionais do litoral
norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro

Organizações Não Governamentais
Associação Cunhambebe
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Os atores sociais que influenciam processos de gestão são indivíduos
comprometidos com a missão e valores de seus grupos ou organizações, porém,
também levam consigo valores e visões de mundo pessoais (Borrini-Feyerabend et
al. 2007). Assim, o ator que está influenciando um processo decisório, por exemplo,
leva para essa arena valores e visões de seu grupo ou organização, bem como pessoais,
ligados a sua história de vida. Se, por um lado, indivíduos ajudam na formulação de
agendas, criação de redes e promoção de relações interinstitucionais (Hochstetler e
Keck 2007), a alta rotatividade de pessoas em cargos de organizações do governo e
não governamentais pode criar limitações na continuidade de iniciativas que levam
tempo para serem concretizadas. Paraty é um caso ilustrativo desse dilema, onde,
apenas entre 2009 e 2012, houve substituição de chefes de UCs, mudanças de
pessoas em cargos de confiança no Ministério da Pesca em função da mudança do
cargo de ministro e troca de presidência da Colônia de Pesca.

Arenas sociais relacionadas à pesca artesanal em Paraty
No âmbito da pesca artesanal de Paraty, consideramos como arenas sociais10
os espaços permanentes e formalmente institucionalizados de ações políticas que
influenciam direta ou indiretamente a gestão da pesca artesanal praticada nas
comunidades de Paraty. As principais arenas sociais que tratam ou poderiam tratar
de problemas da pesca artesanal em Paraty são de caráter consultivo e estão
representadas pelos Conselhos Consultivos das UCs federais e do Mosaio Bocaina,
Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura da ESEC Tamoios, que está ligada ao seu
Conselho Consultivo, e Forum DLIS de Paraty (Tabela 5).
Os Conselhos Consultivos das UCs tratam de temas relacionados à
conservação ecossistêmica e ao desenvolvimento social, incluindo os problemas
ligados à atividade de pesca artesanal, sendo que, em Paraty, todos os conselhos
possuem representantes da pesca artesanal, por meio da Colônia de Pescadores de
Paraty ou outras organizações de base comunitária, como a Associação de
Barqueiros e Pequenos Pescadores de Trindade (ABAT). Os conselhos possuem
regimento próprio, são liderados pelos gestores da UC e compostos por lideranças
comunitárias, ONGs, Universidade e outros representantes do governo, como a
Câmara de Vereadores, IBAMA, FIPERJ e INEA (Tabela 5).
Liderado por representantes do governo e da sociedade civil, o Fórum DLIS
já deu outras contribuições ao município, além do atual processo de elaboração da
Agenda 21 de Paraty, como sua participação na revisão do Plano Diretor Municipal
de Paraty em 2002 e em 2010, e na execução de projetos ligados à sustentabilidade
da cidade (Forum DLIS 2011; Folha do Litoral 2006).
10. “Uma arena social é uma metáfora usada para descrever um lugar simbólico de ações políticas que influenciam
decisões coletivas ou políticas” (Renn 1992: 181). Esse lugar simbólico não é uma entidade geográfica
ou um sistema organizacional, mas representa as ações políticas de atores sociais em determinado
tema, como a resolução de um problema social. O conceito de arena considera apenas a ação de
indivíduos ou grupos que pretendem influenciar ações coletivas, podendo participar em uma ou
mais arenas com contextos institucionais diferenciados. As arenas possuem regras formais e
informais, sendo que estas últimas são desenvolvidas na interação entre os atores e influenciadas
por expectativas, valores e interesses (Renn 1992).

Caracterização das arenas sociais direta e indiretamente ligadas à pesca artesanal de Paraty. CC: Conselho Consultivo; CT:
Câmara Técnica.

CC APA Cairuçu

Temas ligados à pesca

ICMBio
Portaria IBAMA no 180,
de 4 de dezembro de 2001

CC ESEC Tamoios

Representantes
(no de titulares)

ICMBio
Portaria IBAMA nº 101,
de 6 de agosto de 2002

Governo (8)
Universidade (2)
Sociedade civil (13)
Governo (9)
Universidade (2)
Sociedade civil (16)
Misto (1)a

•
•

Restrições de pesca em áreas protegidas pela ESEC
Tamoios
Proposta de construção de termo de compromisso entre
ESEC Tamoios e pescadores artesanais

CT de Aquicultura e
Pesca da ESEC Tamoios

ICMBio
2007

Variável
coordenada pela
FIPERJ

•
•
•

Ordenamento da pesca do robalo
Revisão da legislação de pesca da Baía da Ilha Grande
Termo de Compromisso entre ESEC Tamoios e
pescadores artesanais

CC PARNA Serra da
Bocaina

ICMBio
Portaria ICMBio no 103,
de 30 de setembro de 2010

Governob (16)
Universidadeb (5)
Sociedade civilb (28)

•

Uso e acesso aos recursos marinhos em Trindade

CC Mosaico Bocaina

ICMBio
2007

Governo (24)
Sociedade civil (24)

•

Uso e acesso aos recursos marinhos em Trindade

Forum DLIS Agenda 21

Município de Paraty
2000 e Lei municipal 1.722/2009

Governo (14)
Sociedade civil (16)
Misto (2)c

•
•

Ordenamento da pesca
Zoneamento do território marinho

a. Eletrobrás Termonuclear S.A.
b. Incluídos titulares e suplentes de diferentes organizações.
c. Eletrobrás Termonuclear S.A. e Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE).
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Jurisdição e
data de criação

Arenas
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Criada em 2007 e coordenada pela FIPERJ, a Câmara Técnica de Pesca e
Aquicultura da ESEC Tamoios (CTPA) é a única arena formada especificamente
para tratar de questões de ordenamento da pesca pertinentes à ESEC Tamoios.
Participam dessa arena: representantes do IBAMA, um vereador de Paraty,
lideranças comunitárias, a Colônia de Pescadores de Paraty, o Instituto BioAtlântica
(IBIO) e Universidades (UERJ, UFRJ, UNICAMP).
Os indivíduos, grupos e organizações com interesses na pesca participam de
diversas arenas (Figura 1). Dessa forma, quando temas e resultados pertinentes a
determinada arena acabam por influenciar a dinâmica de outra arena, é criado um
tipo de ligação entre as mesmas. Por exemplo, a valorização da cultura caiçara e
quilombola e o desenvolvimento de ações de fortalecimento dessas populações
em seus territórios são tratados em distintas arenas sociais de Paraty, como no
Conselho Consultivo do Mosaico Bocaina e na Câmara de Vereadores. Em 2010,
essas discussões estimularam o pedido de mapeamento e categorização da
comunidade de Trindade como território caiçara no Zoneamento do Plano Diretor
Municipal de Paraty. Essa ação, por sua vez, motivou a elaboração de projeto de
lei municipal, que estabelece “diretrizes e objetivos para as políticas públicas de
desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais do município de Paraty”
(Lei Municipal n° 1835/2012). Embora o tema central não seja sempre o
ordenamento da pesca, criam-se nessas arenas espaços de diálogo e negociação
para questões diretamente ligadas à pesca.

Governo:
•MPA
•IBAMA
•ICMBio
•FIPERJ
•INEA
•Vereador

Colônia
de
Pesca

Conselhos Consultivos
das Ucs e do
Mosaico Bocaina

Figura 1

Pescadores Artesanais,
Associações Comunitárias
e Forum das
Comunidades Tradicionais

Câmara Temática de
Aquicultura e Pesca da
ESEC Tamoios

ONGs:
•Assoc. Cunhambebe
•IBIO
•Verde Cidadania

Universidades:
•UERJ
•UFRJ
•UNICAMP

Forum DLIS

Participação dos principais grupos de atores sociais nas arenas que influenciam
a gestão da pesca artesanal de Paraty.
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Processos de gestão da pesca artesanal de Paraty
A gestão da pesca em Paraty é liderada por pessoas que ocupam funções no
IBAMA, ICMBio, MPA e FIPERJ. O Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC),
da UFRJ, também tem exercido papel de liderança em ações específicas como a
construção de redes de trabalho para uma gestão mais integrada, colaborativa e
participativa na Baía da Ilha Grande.

Da proposta de Acordos de Pesca da Baía da Ilha Grande às Diretrizes
do Projeto GPESCA
A proposta dos Acordos de Pesca da Baía da Ilha Grande nasceu em 2009,
liderada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em resposta a diferentes
motivações: (i) discussões sobre acordos de pesca na Ilha Grande, lideradas pelos
gestores do Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG); (ii) demandas de lideranças de
pescadores junto à Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ),
na Câmara Técnica de Aquicultura e Pesca da ESEC Tamoios; e (iii) proposta feita no
Diagnóstico da Pesca Artesanal da Baía da Ilha Grande, realizado pelas ONGs IBIO
e Fisheries and Food Institute (FIFO), posteriormente discutida em comunidades de
pescadores da Baía da Ilha Grande (Begossi et al. 2009; MPA e FIPERJ 2009).
As reuniões sobre os Acordos de Pesca, realizadas em Paraty entre 2009 e
2010, e coordenadas pelo MPA, trouxeram a ideia da construção de um sistema
de gestão compartilhada da pesca artesanal que contempla a participação de
pescadores, governo, ONGs e Universidades. Inicialmente, o MPA propôs a
elaboração de normativas que garantissem a continuidade da atividade da pesca
artesanal, baseadas nas demandas dos pescadores e em seu conhecimento sobre o
ecossistema marinho e seus recursos, conciliando os interesses entre pescadores e
UCs. Nessa fase, os principais atores do processo eram o MPA, FIPERJ, Câmara
Municipal de Paraty e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Em 2010, o grupo do SOLTEC/UFRJ, liderado por Sidney Lianza em
parceria com a FIPERJ e MPA, iniciaram a mobilização de vários atores sociais
do governo e da pesca para a construção do Projeto Desenvolvimento e
Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aquicultura e Pesca na Baía de Ilha
Grande (Projeto GPESCA), em substituição à proposta do que era chamado até
então de Acordos de Pesca da Baía da Ilha Grande. O objetivo desse projeto era
o diagnóstico de problemas e conflitos da pesca artesanal na Baía da Ilha Grande
e o levantamento de caminhos para a resolução desses problemas, com base na
visão dos pescadores e na proposta de construção de diretrizes para uma gestão
colaborativa e participativa para a pesca da Baía da Ilha Grande. Em 2011, o
documento Diretrizes para um Programa de Políticas Públicas para a Gestão
Compartilhada dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas da Baía da Ilha Grande foi
apresentado em Paraty e Angra dos Reis como resultado desse projeto. As
diretrizes propostas nesse programa dividem-se em três eixos temáticos: (i)
ordenamento pesqueiro, (ii) sustentabilidade das cadeias produtivas da pesca e
aquicultura e (iii) educação, pesquisa e extensão, com o desenvolvimento de
arranjos institucionais que favoreçam a execução integrada e participativa de
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políticas públicas no curto, médio e longo prazo, nos níveis municipal, estadual
e federal do governo (UFRJ/FIPERJ/MPA 2012; Figura 2).

JURISDIÇÃO

Termo de Compromisso
entre pescadores
artesanais e ESEC
Tamoios

Conselho Consultivo e Câmara Técnica de
Aquicultura e Pesca da ESEC Tamoios

Federal

Diagnóstico da pesca
artesanal de Trindade

Conselho Consultivo
Do Mosaico Bocaina

Acordos de Pesca
Diretrizes de Gestão
Compartilhada da Pesca da BIG

Estadual

Municipal

Comunidade
(Tarituba, Trindade)

Figura 2

Paraty

Baía da Ilha Grande

ÁREA DE AÇÃO

Processos de gestão da pesca artesanal de Paraty, suas áreas de ação, jurisdição
e arenas sociais relacionadas.

Termo de Compromisso entre ESEC Tamoios e pescadores artesanais
Em 2012, os gestores da ESEC Tamoios iniciaram ações para a construção
de um Termo de Compromisso entre ESEC e pescadores artesanais que usam
recursos pesqueiros no interior desta UC (Figura 2). Esse termo está sendo
construído com pescadores da comunidade de Tarituba, em Paraty, e Mambucaba,
em Angra dos Reis. Essas duas comunidades foram escolhidas porque são as mais
próximas de ilhas pertencentes à ESEC. Esse processo está sendo coordenado pelo
ICMBio e realizado em parceria com a FIPERJ. A construção do Termo de
Compromisso é uma resposta da ESEC Tamoios ao requerimento encaminhado
ao Ministério do Meio Ambiente, em 2009, pelo vereador de Paraty, solicitando
solução para a situação que restringe pescadores artesanais de Paraty em acessar
áreas e recursos pesqueiros próximos às ilhas pertencentes à ESEC Tamoios.
Esse processo encontra-se na etapa de cadastramento de pescadores, análise
dos dados de cadastramento e definição de critérios para decidir quais pescadores
participarão do Termo de Compromisso (outubro de 2012). De acordo com os
gestores da ESEC, a construção dos termos de compromisso é um caminho novo
a ser trilhado na gestão da UC e deve garantir a capacitação dos pescadores no
monitoramento da pesca a partir de sua implantação.
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Diagnóstico da pesca artesanal de Trindade no Conselho
Consultivo do Mosaico Bocaina
Em 2010 foi realizado um diagnóstico da pesca artesanal de Trindade,
utilizando o Código de Conduta de Pesca Responsável (FAO 2011)11 como
referência para a avaliação da sustentabilidade da atividade. Esse diagnóstico fazia
parte do Projeto de Fortalecimento do Mosaico Bocaina, iniciado em 2009, em
parte como resposta aos compromissos firmados no I Encontro de Populações
Tradicionais das Áreas Protegidas do Mosaico Bocaina, que ocorreu em 2008,
(Figura 2). A ideia central desse diagnóstico era gerar informações sobre a pesca a
fim de subsidiar uma proposta de ordenamento e regularização da pesca de Trindade
juntamente com o PARNA da Serra da Bocaina.

Discussão
O panorama composto pelos processos de gestão que influenciam a pesca
artesanal de Paraty é amplo, rico e complexo. Dois tipos de aparatos institucionais
estão presentes na região: a legislação de ordenamento da pesca, em que o setor
pesqueiro ocupa o ponto central das decisões, e os instrumentos de ordenamento
territorial, em que a pesca ocupa um papel secundário, depois das Unidades de
Conservação. Como esses dois aparatos institucionais podem dialogar e se integrar
no contexto político da gestão ambiental de Paraty? Essa é uma entre as muitas
perguntas que emergem da complexidade institucional da região, quando se pensa
em oportunidades de construção de um sistema de gestão que integre os diversos
níveis de governo e suas instituições.
A ideia de institucionalização de modelos de gestão participativa que
combinem políticas de conservação, inclusão social e desenvolvimento local
anuncia-se favorável à gestão da pesca artesanal numa perspectiva de gestão
territorial. No entanto, os desafios a essa ideia são numerosos, a começar pelo
contexto político e administrativo do governo brasileiro, que está marcado pela
rotatividade e vulnerabilidade dos indivíduos atuantes no governo e comprometidos
com o planejamento e execução de ações locais de gestão, como no caso das
Unidades de Conservação e pesca. Uma vez que o avanço de processos de gestão
integrada e colaborativa depende da construção coletiva de ações, de redes de
trabalho e de confiança, a rotatividade de técnicos em cargos do governo e que
lideram esses processos representa um enorme risco à sua continuidade, porém,
essa situação é bastante comum em mudanças de governo e de chefia de
organizações do Estado.
Agentes do governo são lideranças importantes em diversos processos de gestão
em Paraty e atuam como parceiros juntamente com ONGs, associações de base
comunitária, organizações de representação da pesca e Universidades. A construção
dos Acordos de Pesca em Paraty e dos Termos de Compromisso na ESEC Tamoios,
ambos liderados por atores do governo, busca mecanismos formais para resolver um
11. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.
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entrave legal de alto impacto social na região, relacionado diretamente à pesca
artesanal. É importante ressaltar que a proposta dos Acordos de Pesca (sem
continuidade em Paraty) e o processo dos Termos de Compromisso não garantem
autonomia de decisão aos pescadores, e seu desenvolvimento depende do contexto
institucional das Unidades de Conservação e de um trabalho de negociação com
seus gestores. Em um sistema de grande complexidade e instabilidade institucional,
como tem sido observado na região, tais mecanismos são altamente vulneráveis a
mudanças de contexto político, deixando os pescadores à mercê de decisões de
novos gestores ou líderes políticos, que podem estar descomprometidos com as
demandas locais. Em outras palavras, apesar de os Termos de Compromisso
conferirem uma nova oportunidade legal para a gestão participativa da pesca e os
Acordos de Pesca oferecerem maior autonomia para os usuários locais no
ordenamento pesqueiro, esses instrumentos de gestão, que podem ser acionados em
situações de transição, devem ser substituídos por instrumentos mais sólidos.
Nessas condições, os instrumentos de ordenamento territorial disponíveis
na região podem exercer um papel político fundamental na gestão da pesca artesanal
em nível municipal. A articulação do Plano Diretor de Paraty e da Agenda 21 de
Paraty com os gestores das Unidades de Conservação pode ser tratada como uma
arena social favorável à integração e fortalecimento da gestão da pesca de Paraty,
com maior participação, num sistema mais amplo de gestão que se estende para as
Unidades de Conservação.
Considerando um sistema de gestão mais amplo na escala espacial e
sociopolítica, Abirached (2011) aponta que o Conselho Consultivo do Mosaico
Bocaina apresenta as condições necessárias para se desenvolver como espaço político
de gestão para integrar diversos instrumentos de ordenamento territorial, trazer a
discussão da adequação da legislação de pesca na região e congregar os diversos
atores do governo e da sociedade civil. Nessa proposta, a pesca adquiriria um
espaço de gestão associado à legislação de pesca e de áreas protegidas, numa
abordagem de território com as características específicas da região de Paraty. Ao
incluir a problemática da pesca, essas arenas sociais ganhariam a oportunidade de
ampliação dos diálogos e negociações sobre o tema. No entanto, atualmente é
comum que a pesca ocupe uma posição marginal nas discussões ou não obtenha
visibilidade entre os demais temas. No Conselho da APA Cairuçu, temas específicos
da pesca estiveram ausentes nas reuniões de 2010 e 2011. Da mesma forma, na
ESEC Tamoios, o problema da pesca artesanal é um entre tantos outros, como o
tráfego e fundeio de grandes embarcações, ocupações irregulares nas ilhas e a
instalação de projetos de infraestrutura ligada à exploração de petróleo.
Embora pareça que a pesca não tenha relevância política e econômica na
região, ela está intimamente ligada a outras temáticas, tais como o turismo e a
conservação dos ecossistemas. Portanto, somente por meio de uma integração
com a gestão territorial mais ampla, a atividade de pesca artesanal poderá ganhar
visibilidade e um papel mais expressivo no fortalecimento de iniciativas de
conservação, inclusão social e desenvolvimento local.
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Conclusões
A gestão de recursos naturais na região de Paraty combina uma variedade de
processos que podem levar a sinergias ou conflitos, dependendo da forma como
são coordenados. Para a integração entre os instrumentos de ordenamento da
pesca, sob responsabilidade do Ministério da Pesca e Aquicultura e do IBAMA, e
os planos de manejo das UCs, sob autoridade do ICMBio, são necessários (i) a
criação de espaços de diálogo e negociação em Paraty; (ii) desenvolvimento de
cultura organizacional que favoreça a abertura para inovações de arranjos
institucionais em vários níveis do governo (do federal ao municipal); (iii) construção
de uma abordagem territorial para a legislação da pesca; e (iv) agilidade e
continuidade nos processos de gestão.
Pelo que foi observado, as lideranças têm um papel fundamental em cuidar
para evitar a manipulação de agentes com interesses adversos e ao mesmo tempo
investir no empoderamento e capacitação de indivíduos, no fortalecimento da
confiança entre os diferentes atores e deles com o processo, na formação de redes
de trabalho e na negociação com as organizações envolvidas ou com potencial de
colaboração. Por outro lado, o fortalecimento institucional governamental e não
governamental e de aparatos legais é fundamental para manter a continuidade do
processo mesmo na ausência de líderes que podem ser retirados de posições-chave
na política.
Agradecimentos – Os autores agradecem ao financiamento do projeto de pesquisa
pelo IDRC (Proc. 104519-004, IDRC RC/UNICAMP) e às bolsas de pós-graduação
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Apêndice I

Instrumentos legislativos em vigor que regulamentam direta
ou indiretamente a gestão da pesca no município de Paraty,
em nível federal, estadual e municipal
Natureza

Número Data

Constituição Federal

Descrição
Legislação Federal

Regulamentações

1988

Lei Federal

2419

1955

Lei Federal
Lei Federal

4829
5197

1965
1967

Lei Federal

5.764

1971

Lei Federal

6.902

1981

Lei Federal

6938

1981

Lei Federal

7643

1987

Lei Federal

7.652

1988

Lei Federal

7661

1988

Lei Federal

7.797

1989

Lei Federal
Lei Federal

8171
8.617

1991
1993

Lei Federal

9445

1997

Lei Federal

9537

1997

Lei Federal

9.605

1998

Lei Federal

9985

2000

Lei Federal

10.779

2003

Lei Federal

10683

2003

Institui a Patrulha Costeira e dá outras
providências.
Institucionaliza o Crédito Rural.
Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras
providências.
Define a Política Nacional de Cooperativismo,
institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas,
Áreas de Proteção Ambiental e dá outras
providências.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação e dá outras
providências.
Proíbe a pesca de cetáceo nas águas
jurisdicionais brasileiras e dá outras
providências.
Dispõe sobre o Registro da Propriedade
Marítima e dá outras providencias.
Institui o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro e dá outras providências.
Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente e dá
outras providências.
Dispõe sobre a política agrícola.
Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua,
a zona econômica exclusiva e a plataforma
continental brasileiros.
Concede subvenção econômica ao preço do
óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais.
Dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas sob jurisdição nacional e
dá outras providências.
Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente e dá
outras providência.
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências.
Dispõe sobre a concessão do benefício de
seguro desemprego, durante o período de
defeso, ao pescador profissional que exerce a
atividade pesqueira de forma artesanal.
Dispõe sobre a organização da Presidência da

LF 7653/1988

DF 99274/1990

DF 99274/1990

DF 5300/2004

DF 7077/2010

DF 2.596/1998

DF 4340/2002; DF
5746/2006

DF 5583/2005; DF
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Natureza

Número Data

Lei Federal

10683

2003

Lei Federal

10849

2004

Lei Federal

11516

2007

Lei Federal

11.699

2008

Lei Federal

11958

2009

Lei Federal

11959

2009

Decreto-Lei

221

1967

Decreto Legislativo

2

1994

Decreto Federal

24643

1934

Decreto Federal

1922

1996

Decreto Federal

2.519

1998

Decreto Federal

3939

2001

Decreto Federal

4339

2002

Decreto Federal

4.703

2003

Decreto Federal

4.810

2003

Decreto Federal

4895

2003

Descrição
Legislação Federal
Dispõe sobre a organização da Presidência da
República e dos Ministérios e dá outras
providências.
Cria o Programa Nacional de Financiamento da
Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira
Nacional - Profrota Pesqueira e dá outras
providências.
Dispõe sobre a criação do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade Instituto Chico Mendes.
Dispõe sobre as colônias, federações e
confederação nacional dos pescadores,
regulamentando o parágrafo único do art. 8°
da constituição federal.
Dispõe sobre a transformação da Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência
da República em Ministério da Pesca e
Aquicultura.
Dispõe sobre a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e
da Pesca e regula as atividades pesqueiras.
Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e
dá outras providências.

Regulamentações
DF 5583/2005; DF
6981/2009; DF
7024/2009
LF 12712/2012

LF 5438/1968; LF
6276/1975; LF
6585/1978; LF
6631/1979; LF
9059/1995

Aprova o texto da Convenção sobre
Diversidade Biológica, assinada durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento.
Decreta o Código de Águas.
Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas
Particulares do Patrimônio Natural e dá outras
providências.
Promulga a Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB).
Dispõe sobre a Comissão Interministerial para
os Recursos do Mar (CIRM) e dá outras
providências.
Institui princípios e diretrizes para a
implementação da Política Nacional da
Biodiversidade.
Dispõe sobre o Programa Nacional de
Diversidade Biológica (Pronabio).
Estabelece Normas Para Operação de
embarcações pesqueiras nas Zonas Brasileiras
de Pesca, Alto Mar e por meio de Acordos
Internacionais e dá outras providências.
Dispõe sobre a autorização de uso de espaços
físicos de corpos d’água de domínio da União
para fins de aquicultura e dá outras
providências.

DF 6.772/2009

IN MB/MPA nº
01/2010
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Apêndice I
Natureza

Número Data

Decreto Federal

5.069

2004

Decreto Federal

5.231

2004

Decreto Federal

5092

2004

Decreto Federal

5129

2004

Decreto Federal

5.377

2005

Decreto Federal

5.758

2006

Decreto Federal

6040

2007

Decreto Federal

39503

2008

Decreto Federal

6.620

2008

Decreto Federal

6.678

2008

Decreto Federal

6440

2008

Decreto Federal

6514

2008

Decreto Federal

6698

2008

Decreto Federal

6792

2009

Decreto Federal

6981

2009

Descrição
Regulamentações
Legislação Federal
Dispõe sobre a composição, estruturação,
competências e funcionamento do Conselho
Nacional de Aqüicultura e Pesca - CONAPE e dá
outras providências.
Dispõe sobre os princípios a serem observados
pela administração pública federal na criação,
organização e exploração de Terminais
Pesqueiros Públicos.
Define regras para identificação de áreas
prioritárias para a conservação, utilização
sustentável e repartição dos benefícios da
biodiversidade, no âmbito das atribuições do
Ministério do Meio Ambiente.
Dispõe sobre a Patrulha Naval e dá outras
providências.
Aprova a Política Nacional para os Recursos do
Mar - PNRM.
Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas
Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes,
objetivos e estratégias e dá outras
providências.
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais.
Institui o Programa Territórios da Cidadania e
DF s/n de
dá outras providências.
23/03/2009
Dispõe sobre políticas e diretrizes para o
desenvolvimento e o fomento do setor de
portos e terminais portuários de competência
da Secretaria Especial de Portos da Presidência
da República, disciplina a concessão de portos,
o arrendamento e a autorização de instalações
portuárias marítimas e dá outras providências.
Aprova o VII Plano Setorial para os Recursos
do Mar.
Promulga o Acordo Relativo à Implementação
da Parte XI da Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar.
Dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente, estabelece o
processo administrativo federal para apuração
destas infrações e dá outras providências.
Declara as águas jurisdicionais marinhas
brasileiras Santuário de Baleias e Golfinhos do
Brasil.
Altera e acresce dispositivos ao Decreto no
99.274, de 6 de junho de 1990, para dispor
sobre a composição e funcionamento do
Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA.
Dispõe sobre a atuação conjunta dos
Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio
Ambiente nos aspectos relacionados ao uso
sustentável dos recursos pesqueiros.

Portaria MPA/MMA
nº2/2009
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Natureza

Número Data

IN IBAMA

29

IN MMA

5

IN MMA/SEAP

23

IN SEAP

14

IN MMA

37

IN MMA

53

IN IBAMA

105

IN
2
MMA/SEAP/Marinha
IN SEAP/MMA

1

IN IBAMA

122

IN IBAMA

164

IN IBAMA

166

IN ICMBIO

1

IN ICMBIO

2

IN ICMBIO

3

IN MPA

15

IN IBAMA

171

Descrição
Legislação Federal
31/12/2002 Estabelece critérios e procedimentos para a
regulamentação de Acordos de Pesca em
comunidades pesqueiras.

21/05/2004 Lista de invertebrados aquáticos e peixes
ameaçados de extinção, sobreexplotados ou
ameaçados de sobreexplotação.
04/07/2005 Critérios e procedimentos para a pesca do
peixe-sapo.
14/07/2005 Critérios para o uso de artes fixas nas lagunas,
baías e enseadas do RJ.
06/10/2005 Estabelece a proibição da pesca do cherne
poveiro (Polyprion americanus) nas águas
jurisdicionais brasileiras, por um período de 10
anos.
22/11/2005 Estabelece o tamanho mínimo de captura de
espécies marinhas e estuarinas do litoral
sudeste e sul do Brasil.
20/07/2006 Estabelece regras de ordenamento pesqueiro
para a extração de mexilhões.
04/09/2006 Institui o Programa Nacional de Rastreamento
de Embarcações Pesqueiras por Satélite PREPS.
29/09/2006 Institui o Programa Nacional de Observadores
de Bordo da Frota Pesqueira - PROBORDO.
18/10/2006 Estabelece os limites estaduais das águas sob
jurisdição brasileira para fins de
monitoramento, gestão pesqueira e controle
das operações das frotas pesqueiras.
17/07/2007 Define o processo de permissionamento e
limita o esforço de pesca para a Frota de
Arrasteiros de camarão Sete Barbas.
18/07/2007 Regulamenta áreas para a pesca de emalhe,
bem como a altura de rede de emalhe de
superfície e fundo.
18/09/2007 Disciplina as diretrizes, normas e
procedimentos para a elaboração de Plano de
Manejo Participativo de Unidade de
Conservação Federal das categorias Reserva
Extrativista (RESEX) e Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS).
18/09/2007 Disciplina as diretrizes, normas e
procedimentos para formação e funcionamento
do Conselho Deliberativo de RESEX e RDS.
18/09/2007 Disciplina as diretrizes, normas e
procedimentos para a criação de Unidade de
Conservação Federal das categorias RESEX e
RDS.
08/04/2008 Regulamenta o sistema de controle dos limites
de captura de recursos pesqueiros demersais
de profundidade.
09/05/2008 Normas, critérios e padrões para a pesca e,
especificamente, para a captura de tainha.

Regulamentações
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Apêndice I
Natureza

Número Data

Descrição
Regulamentações
Legislação Federal
Estabelece cota de tolerância de captura
incidental da sardinha.
Lista de Espécies da Flora e Fauna Selvagens
em Perigo de Extinção - CITES.
Normas para o período de proteção à
reprodução natural das espécies.
Normatiza a pesca da tainha.
Períodos de defeso para a sardinha-verdadeira.
Critérios para a pesca de Sardinella brasiliensis
pelas embarcações exclusivamente
permissionadas para a captura de atuns e
afins.
Dispõe sobre o processo e os procedimentos
para apuração de infrações administrativas por
condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.
Estabelece método de cálculo das cotas anuais
de combustível por modalidade de pesca.
Dispensa da apresentação de Mapa de Bordo a
frota de camarão sete barbas menor que 10m.
Estabelece normas para a inscrição de pessoas
físicas no Registro Geral da Atividade Pesqueira
- RGP nas categorias de Pescador Profissional e
de Aprendiz de Pesca.
Estabelece medidas de ordenamento da pesca
de lagostas.
Institui o Programa de Revitalização da Frota
Pesqueira Artesanal - REVITALIZA.
Concede permissão para o arrendamento de
embarcação estrangeira por empresas ou
cooperativas de pesca brasileiras.
Normas para o ordenamento da frota de
arrasto na captura de camarão sete barbas.
Proíbe a captura do Tubarão Raposa.

IN IBAMA

186

29/07/2008

IN MMA

5

30/07/2008

IN IBAMA

195

02/10/2008

IN IBAMA
IN IBAMA
IN IBAMA

13
15
16

14/05/2009
21/05/2009
22/05/2009

IN ICMBIO

6

01/12/2009

IN MPA

2

27/01/2010

IN MPA/MMA

5

13/04/2010

IN MPA

6

16/04/2010

IN MPA/MMA

6

18/05/2010

IN MPA

7

19/05/2010

IN MPA

10

12/07/2010

IN MPA/MMA

3

28/01/2011

IN MPA/MMA

5

15/04/2011

IN MPA/MMA

6

IN ICMBIO

26

IN MPA/MMA

12

IN MPA/MMA

13

Portaria SUDEPE

741

Portaria SUDEPE

753

15/04/2011 Fixa o limite máximo de capturas do espadarte
ou meka.
04/07/2012 Regulamenta os procedimentos para
elaboração, implementação e monitoramento
de termos de compromisso entre o Instituo
Chico Mendes e populações tradicionais
residentes em unidades de conservação onde
sua presença não seja admitida ou esteja em
desacordo com os instrumentos de gestão.
22/08/2012 Dispõe sobre critérios e padrões para o
ordenamento da pesca com redes de emalhe.
16/10/2012 Proíbe, por um período de 3 anos, a captura do
mero.
23/12/1970 Fixa em 40 mm o espaçamento entre os
elementos das esteiras das cercadas.
09/12/1971 Proibir a pesca da lagosta com a utilização do
aparelho "caçoeira", ou qualquer outro tipo de
rede de emalhar.
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Número Data

Portaria SUDEPE

298

Portaria SUDEPE

02-N

Portaria SUDEPE

24

Portaria SUDEPE

N-19

Portaria SUDEPE

36-N

Portaria SUDEPE

55

Portaria SUDEPE

56

Portaria SUDEPE

70-N

Portaria IBAMA

188

Portaria IBAMA

95

Portaria IBAMA

96

Portaria IBAMA

97

Portaria IBAMA

155

Portaria IBAMA

115-N

Portaria IBAMA

121- N

Portaria IBAMA

81

Portaria IBAMA

52

Portaria IBAMA

53

Portaria DPC
106
(Diretoria de Portos
e Costas)
Portaria IBAMA

83

Portaria IBAMA

4

Portaria MMA

349

Descrição
Legislação Federal
08/08/1972 Regulamenta o uso de redes, regionalmente
conhecidas como Caceio, rede de espera ou
corrico, assim como de redes de arrasto.
11/02/1981 Proíbe cerco de atuns e afins.

Regulamentações

26/07/1983 Estabelece tamanho mínimo para a captura,
com o emprego de espinhel para siri e gererê,
do siri-azul.
30/05/1984 Estabelece procedimentos para a exploração de
campos naturais de invertebrados aquáticos.
28/08/1984 Proíbe a comercialização de pescado em
tamanhos inferiores ao permitido pela SUDEPE.
20/12/1984 Regulamenta a pesca do camarão rosa e
verdadeiro.
20/12/1984 Regulamenta a pesca do camarão sete barbas.
12/02/1985 Estabelece período de defeso para a captura da
lagosta, sardinha e camarões.
11/11/1996 Institui o Sistema de Registro das Embarcações
de Pesca.
22/08/1997 Limita a frota de arrasto de fundo, que captura
demersais: corvina, castanha, pescadinha-real,
pescada, e fauna acompanhante.
22/08/1997 Limita a frota de cerco, que captura sardinha
verdadeira e respectiva fauna acompanhante.
23/08/1997 Limita a frota arrasteira de camarão-rosa, setebarbas e respectiva fauna acompanhante.
01/12/1997 Estabelece a obrigatoriedade da utilização do
Mapa de Bordo.
17/08/1998 Estabelece o tamanho mínimo para captura de
espadarte.
24/08/1998 Limita o tamanho para a utilização de redes de
emalhar, de superfície e de fundo nas águas
sob jurisdição nacional. Estabelece critérios e
cota para barbatanas de tubarão.
10/07/2002 Proíbe o uso de puçá para captura de peroá,
peroá-branco, peroá-preto, peixe-porco,
porquinho e cangulo.
30/09/2003 Estabelece período de proibição e tamanho
mínimo para captura do caranguejo-uçá, do
mangue, verdadeiro ou catanhão.
30/09/2003 Estabelece período de defeso do caranguejo
guaiamum, goiamú, do mato ou azul. Permite a
utilização da ratoeira.
16/12/2003 Aprova as Normas da Autoridade Marítima para
Tráfego e Permanência de Embarcações em
Águas Jurisdicionais Brasileiras - NORMAM08/DPC.
23/09/2004 Cria o Comitê de Gestão de Uso Sustentável de
Lagostas.
14/01/2005 Cria o Comitê de Gestão do Uso Sustentável de
sardinha verdadeira.
11/12/2006 Reconhece o Mosaico Bocaina.

Portaria DPC nº
74/2009; nº
119/2009
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Número Data

Portaria IBAMA

43

24/09/2007

Portaria IBAMA

97

20/05/2008

Portaria MMA

144

21/05/2008

Portaria MMA

100

07/04/2010

Portaria MPA/MMA

1

20/04/2010

Portaria ICMBIO

85

27/08/2010

Portaria ICMBIO

86

27/08/2010

Portaria ICMBIO

91

27/08/2010

Portaria ICMBIO

96

27/08/2010

Portaria MPA/MMA

2

14/09/2010

Portaria MPA/MMA

1

28/06/2012

Resolução
CONAMA
Resolução
CONAMA

12

1988

12

1989

Resolução
CONAMA

249

1999

Resolução
CONAMA

357

2005

Lei Estadual

1202

1987

Lei Estadual

1681

1990

Descrição
Regulamentações
Legislação Federal
Proíbe a frota de cerco capturar as espécies
corvina, castanha, pescadinha-real e pescadaolhuda.
Cria Grupo Técnico de Trabalho - GTT, com
objetivo de discutir e elaborar proposta de um
novo modelo de gestão para o uso sustentável
dos recursos pesqueiros marinhos demersais
de plataforma, nas regiões Sudeste e Sul do
Brasil.
Institui o Grupo de Trabalho para o
licenciamento ambiental aplicado ao uso dos
recursos pesqueiros no Brasil.
Cria Grupo de Articulação e Integração do
Gerenciamento Costeiro do MMA.
Cria o Comitê de Gestão da Pesca da Lagosta CGPL .
Aprova o Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Sirênios.
Aprova o Plano de Ação Nacional para a
Conservação de Mamíferos Aquáticos Pequenos Cetáceos.
Aprova o Plano de Ação Nacional para a
Conservação da Toninha.
Aprova o Plano de Ação Nacional para a
Conservação de Mamíferos Aquáticos - Grandes
Cetáceos e Pinípedes.
Cria Grupo Técnico de Trabalho que tem como
objetivo discutir e elaborar propostas para a
gestão da pesca de emalhar nas águas
jurisdicionais brasileiras.
Institui o GTT Tainha com a finalidade de
debater e elaborar proposta de Plano de
Gestão para o uso sustentável de tainha.
Declara as ARIES como Unidades de
Conservação.
Dispõe sobre a proibição de atividades em Área
de Relevante Interesse Ecológico que afetem o
ecossistema.
Diretrizes para a Política de Conservação e
Desenvolvimento Sustentável da Mata
Atlântica.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de
água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de
efluentes, e dá outras providências.
Legislação Estadual
Cria a Fundação Instituto de Pesca do Estado
do Rio de Janeiro - FIPERJ.
Dispõe sobre a elaboração do plano diretor das
áreas de proteção ambiental criadas no estado
e dá outras providências.
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Lei Estadual

2393

1995

Lei Estadual

2423

1995

Lei Estadual

5067

2007

Lei Estadual

5101

2007

Lei Estadual

5665

2010

Lei Estadual

5690

2010

Lei Estadual

5786

2010

Decreto Estadual

7121

1983

Decreto Estadual

9991

1987

Decreto Estadual

40.909

2007

Decreto Estadual

40793

2007

Decreto Estadual

41628

2009

Lei Orgânica
Lei Municipal

685

1990
1984

Lei Municipal

744

1987

Lei Municipal

776

1989

Lei Municipal

1206

2000

Lei Municipal

1352

2002

Descrição
Regulamentações
Legislação Estadual
Dispõe sobre a permanência de populações
nativas residentes em unidades de conservação
no estado do Rio de Janeiro.
Disciplina a pesca nos cursos d'água do estado
do Rio de Janeiro e adota outras providências.
Dispõe sobre o zoneamento ecológicoeconômico do estado do Rio de Janeiro e
define critérios para a implantação da atividade
de silvicultura econômica no estado do Rio de
Janeiro.
Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do
Ambiente - INEA e sobre outras providências
para maior eficiência na execução das políticas
estaduais de meio ambiente, de recursos
hídricos e florestais.
Institui o dia estadual da aquicultura e a
semana estadual da pesca.
Institui a política estadual sobre mudança
global do clima e desenvolvimento sustentável
e dá outras providências.
Institui o programa estadual de financiamento
da ampliação e modernização da frota
pesqueira do estado do Rio de Janeiro.
Institui Área de Proteção Ambiental e
Preservação Permanente.
Cria o Conselho Estadual de Meio Ambiente CONEMA e dá outras providências.
Dispõe sobre a RPPN como unidade de
Resolução SEA nº
conservação de proteção integral do Estado.
038/2007
Disciplina o procedimento de descentralização
DE 40980/2007
da fiscalização e do licenciamento ambiental
mediante a celebração de convênios com
municípios do RJ que possuam órgão/entidade
ambiental competente devidamente
estruturado e equipado e dá outras
providências.
Estabelece a estrutura organizacional do
Instituto Estadual do Ambiente-INEA, criado
pela lei N.5101, de 04 de outubro de 2009, e
dá outras providências.
Legislação Municipal
Declara área de proteção ambiental da Baía de
Paraty.
Amplia os limites da Área de Proteção
Ambiental.
Propõe a proibição do fechamento de praias do
município de Paraty.
Dispõe sobre a Instituição do "Dia da Cultura
Caiçara" no Município de Paraty e dá outras
providências.
Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado do Município de Paraty.
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Lei Municipal

1549

2006

Lei Municipal

1722

2009

Lei Municipal

1801

2011

Lei Municipal

1835

2012

Descrição
Legislação Municipal
Institui o dia do pescador no Município de
Paraty e promove anualmente sessão solene
para comemoração da data.
Institui o Programa da Agenda 21 Local e dá
outras providências no Município de Paraty.
Dispõe sobre a concessão do auxílio-defeso ao
pescador artesanal e profissional do Município
de Paraty/RJ e dá outras providências.
Dispõe sobre as diretrizes e os objetivos para
as políticas públicas de desenvolvimento
sustentável dos povos e comunidades
tradicionais do município de Paraty.

Regulamentações
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Apêndice II

Instrumentos legislativos que regulam a pesca quanto ao táxon,
petrecho, época, área geográfica, quantidade, estágio reprodutivo
ou uma combinação de duas ou mais categorias
Táxon
Cetáceos
Peixes

Regulamentações
LF 7643/1987
DF 6698/2008

Restrito por
área
área

Cherne-poveiro
Corvina
Espadarte

IN MMA 37/2005
P IBAMA 43/2007
P IBAMA 115-N/1998
IN MPA/MMA 6/2011

período e área
petrecho e área
tamanho e área
período, área e cota

Mero
Peixe-sapo
Porquinho
Sardinhas

IN MPA/MMA 13/2012
IN MPA/MMA 23/2005
P IBAMA 81/2002
P SUDEPE 70-N/1985
P IBAMA 96/1997
IN IBAMA 186/2008
IN IBAMA 15/2009
IN IBAMA 16/2009

período e área
petrecho, área e cota
petrecho e área
período e área
período e área
petrecho
período, petrecho e área
período, petrecho, tamanho e área

Tainhas

IN IBAMA 171/2008
IN IBAMA 13/2009

período, petrecho e área
período, petrecho e área

Tubarão

P IBAMA 121-N/1998
IN MPA/MMA 5/2011

petrecho, tamanho e área
área

não-específico

Tunídeos

P SUDEPE 2-N/1981

período, petrecho e área

Moluscos

Mexilhão

IN IBAMA 105/2006

período, petrecho, tamanho e área

Crustáceos

Camarões

P SUDEPE 55/1984
P SUDEPE 56/1984
P SUDEPE 70-N/1985
P IBAMA 97/1997
IN IBAMA 164/2007
N MPA/MMA 3/2011

petrecho, tamanho e área
petrecho e área
período e área
petrecho e área
petrecho e área
petrecho

Caranguejos

P IBAMA 52/2003
P IBAMA 53/2003

período, petrecho e tamanho
período, petrecho e tamanho

Lagostas

P SUDEPE 753/1971
P SUDEPE 70-N/1985
IN MPA/MMA 6/2010

petrecho
período e área
petrecho, área e cota

Não
Específico

Não
Específico

Siris

P SUDEPE 24/1983

petrecho, tamanho e área

Invertebrados
marinhos

P SUDEPE 19/1984

área

Peixes demersais

P IBAMA 95/1997
IN MPA 15/2008

petrecho e área
período, petrecho e área

Peixes marinhos e
IN MMA 53/2005
estuarinos
Peixes em época de IN IBAMA 195/2008
reprodução
Pescado
P SUDEPE 36-N/1984
P SUDEPE 741/1970
P SUDEPE 298/1972
IN SEAP 14/2005
IN IBAMA 166/2007
IN MPA/MMA 12/2012

tamanho e área
período, petrecho e área
tamanho
petrecho
petrecho
petrecho
petrecho

(cercada)
(rede de espera e arrasto)
(redes fixas)
(emalhe)

petrecho (emalhe)

Capítulo 13

Manejando a pesca de Paraty (RJ)
com a participação dos pescadores
Priscila F. M. Lopes,1 Jéssica Paiva, Vinicius Nora,2
Robson Possidônio3 e Eliezer M. Rosa

Parks, marine or not, created in a top-down way can be costly and ineffective due
to low compliance of resource users, such as fishers. These problems could be
partially avoided if users, with their local knowledge, were involved in the decisionmaking. Here we assessed the potential to change a conflicting MPA (RESEX
Tamoios, Paraty) into a park by involving fishers and their knowledge. We
interviewed fishers (n = 206) from 11 villages regarding their main fishing targets
and gear, and then we interviewed only the experienced ones (n = 41) in Trindade,
Tarituba, and Praia Grande/Ilha do Araújo regarding the most important
commercial species. We sampled fish landings for one year in these three villages
(n = 823), where we also conducted participatory mapping and group interviews
with fishers to determine their opinions regarding how they thought management
should be done. There were clear differences in the target species and gear used
among villages. Fishers identified 55 important fishing spots, while the experts
identified 10 important fishing areas for the target species, which was supported
by the sampling of fish landings. Based on this information, we suggested a few
changes in the current design of MPA Tamoios that would likely reduce the conflict
between fishers and enforcement agencies.

Introdução
Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) representam uma estratégia amplamente
aceita para promover a conservação ou recuperação da biodiversidade marinha
(Halpern, 2003; Pomeroy et al., 2005; Selig e Bruno, 2010). Em alguns casos,
AMPs também têm sido propostas como uma ferramenta para aliviar a pobreza,
desde que haja tempo suficiente para isso e investimento financeiro (Tobey e
Torrel, 2006), além de serem sugeridas como uma alternativa para permitir a

1. Depto. Ecologia/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Brasil.
2. Na época, aluno de mestrado ECOMAR/UNISANTA, Santos.
3. Rua Joao Possidonio, s/n, Trindade, Paraty, RJ.
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mitigação e a adaptação a possíveis efeitos de mudanças climáticas (McLeod et
al., 2009).
Portanto, não é exatamente uma novidade que vários estudos estejam
procurando avaliar os resultados da implementação de AMPs em todo o mundo
(Christie et al., 2010; Fox et al., 2012; Maliao et al., 2004; Selig e Bruno, 2010;
Weeks et al., 2010), embora relativamente poucos deles tenham sido capazes de
avaliar os resultados das AMPs para além de seus limites geográficos (Camargo et
al., 2009; Christie et al., 2010; Fox et al., 2012). A eficácia ecológica de uma AMP
pode depender dos seus objetivos. Por exemplo, proteger grandes espécies migratórias
exigiria APMs maiores do que o necessário para espécies sedentárias ou de baixo
deslocamento (Roberts et al., 2001). No entanto, tais fatores ecológicos só serão a
única causa do sucesso de uma AMP se esta for de fato uma área totalmente fechada
(proteção integral), sem uso permitido. Por outro lado, aspectos socioeconômicos
podem desempenhar um papel importante, afetando, por exemplo, a motivação dos
pescadores em cumprir as regras de gestão existentes (Mangi et al., 2007).
Porém, unidades de conservação de proteção integral são apenas um tipo de
AMP: em todo o mundo, AMPs têm sido gerenciadas por meio de uma variedade
de regimes de governança que definem como, quando e onde os usuários, geralmente
pescadores, acessam a reserva (McCay e Jones, 2011). Em tais casos, as
características sociais e econômicas dos pescadores são susceptíveis a desempenhar
um papel no sucesso da AMP, pois estes fatores vão conduzir seu comportamento
e conformidade às restrições da pesca (Ainsworth et al., 2012). O cumprimento
das regras, por sua vez, parece ser afetado pela forma como os pescadores participam
no estabelecimento das mesmas, quão legítimo as regras são para eles, as
expectativas criadas em relação à gestão (Ostrom, 1990) e o quão dependentes
economicamente da zona de pesca dentro da AMP são os pescadores.
Como tal, pressupondo que as condições ecológicas para eficácia da AMP possam
ser atendidas, envolver e capacitar os pescadores e usuários de recursos associados a
essas áreas parecem ser as condições necessárias para assegurar a conservação dos
recursos (McClanahan et al., 2006; Soma, 2003). Além disso, envolver usuários de
recursos (tais como pescadores) na gestão reduziria custos, uma vez que estes usuários
podem fornecer informações importantes na forma de conhecimento ecológico. Essas
informações, em muitos casos, ou não estão disponíveis ou são custosas de serem
obtidas (Castello et al., 2009; Scholz et al., 2004).
No Brasil, inúmeras AMPs foram estabelecidas a partir de 1979 (Paiva et al.,
2007), mas só recentemente tem-se prestado atenção aos usuários, os quais são
pescadores e/ou extratores marisqueiros em sua maioria (Moura et al., 2009). No
entanto, as AMPs mais antigas ainda são uma fonte de conflito entre pescadores e
órgãos ambientais responsáveis por seu monitoramento e aplicação (Begossi et
al., 2010a). Nessas situações, pescadores acabam sendo colocados como malfeitores,
por não obedecerem a regras que muitas vezes desconhecem ou com as quais não
concordam por não terem sido consultados.
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Para abordar essa situação, consideramos, no presente estudo, uma das
primeiras AMPs estabelecidas no Brasil (Estação Ecológica de Tamoios), juntamente
com um parque terrestre (Parque Nacional da Bocaina) – cuja zona de
amortecimento afeta os pescadores – com o objetivo de comparar como essas
áreas poderiam ter sido estabelecidas caso os pescadores houvessem sido
considerados e envolvidos em sua criação. Ambas as áreas estão parcialmente
inseridas no município de Paraty (RJ). Consideramos também que tipos de
mudanças seriam necessárias para adaptar tais áreas às necessidades atuais dos
pescadores e reduzir os conflitos em curso. Diversos conflitos foram observados
nessas áreas em virtude das restrições à pesca por órgãos ambientais do governo e
da invasão do território da pesca artesanal pela pesca industrial (Begossi et al.,
2011). Ao fazer isso, como um exercício, uma nova proposta de zoneamento foi
desenvolvida considerando as peculiaridades da pesca local e o conhecimento dos
pescadores, sem desconsiderar as opções de gestão atualmente em vigor. Embora
esta proposta seja puramente conceitual, esperamos mostrar que APMs mais
integradas e parcimoniosas poderiam ser estabelecidas na região ou aquelas já
existentes poderiam ser alteradas com o objetivo de atingir a conservação sem
aumentar os conflitos relacionados ao uso dos recursos.

Estudo de caso
Por estar situada em um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica, Paraty
inclui sete unidades de conservação, as quais são, em sua maioria, voltadas para a
preservação florestal, mas que também afetam as atividades costeiras em virtude
de suas zonas de amortecimento. Todas as comunidades e uma parcela de suas
zonas de pesca cairiam sob alguma forma de restrição de uso, se as regras dessas
unidades fossem cumpridas de fato (Figura 1).
Duas dessas unidades de conservação são relevantes para este estudo por
apresentarem um impacto mais significativo sobre a pesca e os meios de subsistência
de pescadores: Estação Ecológica de Tamoios e Parque Nacional da Bocaina. A
primeira é uma AMP criada em 1990, mas que só vem sendo implementada, com
fiscalização mais ostensiva, a partir de 2008. Na Estação de Tamoios, as ilhas e
suas zonas de amortecimento estão fechadas para pesca, turismo, educação
ambiental, construção civil e, até mesmo, para ancoragem temporária de barcos;
esta AMP afeta principalmente a região central e norte da cidade. O Parque
Nacional da Bocaina, oficialmente criado em 1971, abrange uma faixa de montanha
(Serra do Mar) que se estende para o litoral. Neste é permitido o turismo ecológico
e a educação ambiental, e sua zona de amortecimento abrange parte do litoral sul
de Paraty (Figura 1).
Ambas as unidades, assim como outras na região de Paraty, foram criadas sem
qualquer consulta anterior à população. Além disso, muitos habitantes (32,7%)
ainda desconhecem o nome dessas unidades ou não estão cientes da existência de
qualquer unidade de conservação na região (Begossi et al., 2010b). No entanto, os
últimos anos têm testemunhado um renascimento em relação às medidas de execução
dessas unidades, o que levou a conflitos com os pescadores locais e externos.
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Figura 1

Mapa mostrando as regiões consideradas neste estudo (Paraty, Rio de Janeiro, Brasil), destacando as vilas pesqueiras
analisadas (pontos maiores em cinza representam as vilas que foram investigadas em mais detalhes: Trindade, P. Grande/
I. Araújo e Tarituba). Este mapa também destaca as principais unidades de conservação que impactam as vilas pesqueiras
ou seus respectivos pontos de pesca. As duas unidades de conservação analisadas neste estudo são a Estação Ecológica de
Tamoios (ilhas com círculos ao redor) e o Parque Nacional da Bocaina (área no continente mais escura).
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Os pescadores sentem-se compelidos a obedecer a regras com as quais não
necessariamente concordam e sobre as quais não tiveram voz no processo de tomada
de decisão (Begossi et al., 2010b). Embora os gestores das unidades venham
tentando tornar o processo mais participativo nos últimos cinco anos, mudando
as regras atuais para torná-las mais flexíveis, este é um processo difícil e burocrático,
demandando gestores de forte iniciativa.
Tabela 1

Porcentagem das principais espécies de peixe (frequência e quilograma total)
presentes nos desembarques pesqueiros das vilas estudadas (Trindade, P. Grande/
I. Araújo e Tarituba) em Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. Somente as espécies que
estiveram presentes em pelo menos 5% dos desembarques ou que representaram
5% do total de quilograma desembarcado em cada vila estão na tabela (em negrito).

Espécies
nome popular

Trindade

Bonito
Carapau

P. Grande/I. Araújo

Tarituba

kg

n

kg

n

kg

n

16,6
16,4

6,9
5,6

3,0
–

1,2
–

2,6
0,9

1,7
1,7

Espada

9,7

5,3

0,2

0,8

0,6

1,2

Pirajica

9,9

7,1

0,0

0,1

0,8

2,1
2,6

Sardinha

9,6

2,6

–

–

2,2

Sororoca

12,2

10,4

0,7

1,0

2,2

4,3

Corvina
Parati

0,8
0,1

3,2
0,9

10,1
5,9

12,8
3,2

11,6
0,5

14,6
1,2

Pescada

0,1

1,4

4,7

8,1

1,3

6,4

Robalo

0,5

1,2

7,3

14,1

3,4

7,2

Tainha

2,8

2,9

5,5

3,6

0,3

0,7

Xerelete

0,2

0,6

–

–

19,8

0,2

Bagre
Mistura

0,1
–

0,8
–

2,5
1,1

4,4
4,0

4,1
2,4

6,9
6,4

–

–

38,7

22,6

28,0

10,5

1,7

3,8

7,9

3,1

0,6

1,0

Camarão
Lula
Total kg

8947,05

12180,63

5154,81

Total n

273

400

150

Procedimentos e área de estudo
Entrevistas gerais
Em 2009, foram visitadas 11 comunidades na costa de Paraty, além de seis
bairros da cidade em si (agrupados como “cidade”). Entrevistamos no total 206
pescadores. A descrição do método empregado nesta fase está em Begossi et al.
(2010b).
Para determinar se há qualquer gradiente norte-sul em relação às principais
espécies citadas e as artes de pesca utilizadas, realizamos um agrupamento
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hierárquico aglomerativo com ligação média (distância euclidiana), usando a
frequência de citação para as espécies que representam um mínimo de 5% das
citações em pelo menos uma comunidade. Este ponto de quebra (5%) foi
artificialmente estabelecido como uma forma de evitar as múltiplas espécies citadas
por apenas uma pessoa.
O objetivo principal desta primeira fase foi identificar se toda a costa afetada
pelas unidades de conservação consideradas deveria ser submetida aos mesmos
métodos de gestão, como é atualmente o caso, com base em informações gerais
sobre artes de pesca e espécies-alvo.

Entrevistas com pescadores especialistas nas principais
comunidades pesqueiras
Em 2010, visitamos três comunidades novamente (Trindade, Praia Grande/
Ilha do Araújo e Tarituba) para realizar entrevistas mais aprofundadas sobre as
espécies de peixes apontadas como principais alvos durante as entrevistas em 2009
(cavala – Scomberomorus cavala, carapau – Caranx crysos, corvina – Micropogonias furnieri,
garoupa – Epinephelus marginatus e pescada – Cynoscion spp). Estas são as espécies
que foram citadas pela maioria dos pescadores em todas as comunidades visitadas.
Essas comunidades foram escolhidas por representarem os principais pontos
de desembarque pesqueiro na parte sul, centro e norte da cidade, respectivamente.
Nessas entrevistas, estávamos interessados ??em pescadores com mais de 40
anos de idade, dos quais pelo menos 20 anos tenham sido dedicados à pesca na
mesma região, o que resultou em 13 pescadores entrevistados em P. Grande/I.
Araújo, 13 pescadores em Tarituba e 15 pescadores em Trindade. Isto incluiu
pescadores que eram adultos e já pescavam em 1990, quando a Estação Ecológica
de Tamoios foi criada oficialmente. Consideramos as respostas fornecidas por
pelo menos três pescadores, o que, mais uma vez, objetivou evitar respostas que
não eram representativas do grupo. Neste caso, não poderíamos trabalhar com
um ponto de quebra de 5%, porque o tamanho da amostra por comunidade era
pequena (entre 13 e 15 pescadores).
Perguntamos aos pescadores a respeito dos principais pontos de ocorrência
das espécies-alvo, os locais de desova e como a abundância dessas espécies variou
nos últimos dez anos. Tal período foi escolhido porque, embora a Estação Ecológica
de Tamoios tenha sido criada em 1990 e o Parque da Bocaina, em 1971, as tentativas
de se fazer cumprir as regras dessas unidades só começaram a ocorrer nos últimos
cinco anos. Ao estabelecer dez anos como limite, esperávamos detectar alguns
resultados da aplicação das unidades.

Amostragem de desembarque pesqueiro
Foram amostrados desembarques pesqueiros por dois dias consecutivos por
mês em P. Grande/I. Araújo e Tarituba e por três dias em Trindade, entre novembro
de 2009 e janeiro de 2011. A abordagem dos pescadores era feita assim que estes
chegavam de suas atividades de pesca, quando então lhes era pedida a permissão
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para que suas capturas fossem pesadas, as quais eram identificadas por nomes
locais. Compramos ou ganhamos alguns peixes para confirmação das identificações.
Foram amostrados 273 desembarques em Trindade, 400 em P. Grande/I. Araújo e
150 em Tarituba. Quando o peixe amostrado no desembarque era proveniente de
vários pontos de pesca, o valor total capturado era dividido pelo número de pontos
visitados na viagem, o que pressupõe que os peixes tenham sido igualmente
capturados em todos os pontos. Em Trindade, 3,7% dos eventos de pesca ocorreram
em mais de um ponto por dia, enquanto esse número foi de 23,3% para Tarituba
e 9,0% para P. Grande/I. do Araújo.
A amostragem dos desembarques pesqueiros foi conduzida com o objetivo
de comparar as informações fornecidas pelos pescadores a respeito dos principais
pontos de pesca e para verificar a origem das principais espécies. Além disso, esse
cruzamento teve a intenção de mostrar os pontos relevantes atualmente, uma vez
que os pescadores poderiam citar pontos historicamente importantes que não
fossem necessariamente os mais relevantes no momento.

Sugestões de mapeamento e gestão
Retornamos às três comunidades (Trindade, P. Grande/I. Araújo e Tarituba)
para trabalhar com os pescadores sugestões de gestão feitas por estes de acordo
com as suas próprias percepções do que seria relevante proteger ou não, além de se
discutir medidas de gestão específicas, visando o desenvolvimento de uma AMP
teórica, desenhada pelos próprios pescadores.
No entanto, somente em Trindade os pescadores concordaram em realizar
uma reunião, que envolveu 25 pessoas. Em P. Grande/I. Araújo, 33 pescadores
(todos os que concordaram em participar) foram entrevistados individualmente,
depois de várias tentativas de organização de reuniões. Os pescadores de Tarituba
recusaram-se a fornecer qualquer informação após inúmeros conflitos com o órgão
ambiental e não foram incluídos nesta análise.
Primeiramente foi perguntado aos pescadores, em grupo ou individualmente,
a respeito das unidades de conservação e sua relevância através de perguntas como
“você sabe o que é uma reserva / estação / unidade de conservação?” e “você acha
que estas são importantes e necessárias?”. Então, pedimos aos pescadores para
pressuporem que não existiam medidas de gestão em vigor na sua área de utilização,
quer fosse no papel ou de fato. Eles foram então convidados a imaginar serem as
únicas pessoas responsáveis por tomar decisões sobre iniciativas de gestão, tais como
o estabelecimento de áreas proibidas, sistemas de zoneamento, zonas de
amortecimento ou, até mesmo, optando por não estabelecer nenhuma forma de
gestão. Os pescadores em Trindade desenharam linhas e polígonos nos mapas e
explicaram ou escreveram o que significava seus desenhos. Deixamos claro que o
mapa gerado por eles não teria nenhum efeito legal e que a nossa intenção era
comparar a forma como a gestão poderia ter sido estabelecida se os pescadores
fossem consultados. Este mapa não será apresentado aqui, mas discutiremos as
sugestões dos pescadores. Nas outras comunidades, os pescadores acharam difícil
apresentar soluções no mapa, preferindo citar possíveis alternativas oralmente.
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Uma AMP alternativa
Para gerar um mapa final representando o projeto de uma AMP alternativa,
considerando as atividades socioeconômicas realizadas na área, levou-se em
consideração: 1) os dados das entrevistas gerais realizadas em 11 comunidades
abordando os pontos de pesca mais importantes; 2) os dados obtidos a partir de
entrevistas realizadas com especialistas em três comunidades a respeito dos pontos
de pesca mais relevantes para as espécies-alvo; 3) dados de mapeamento e de
entrevistas em grupo envolvendo áreas de berçário e 4) os pontos de desembarque
mais relevantes para todas as espécies de peixes e para as cinco espécies-alvo
previamente decididas. Com base nestas informações, foi gerada uma tabela
incluindo os locais que poderiam ser submetidos a mudanças de gestão para
beneficiar tanto a pesca local quanto a conservação.
Como um exercício para gerar uma proposta alternativa de AMP, foram
atribuídos valores aos pontos de pesca considerando a relevância destes como
seguem: um ponto caso o local, atualmente sob algum tipo de gestão, tenha sido
citado na primeira rodada de entrevistas por, pelo menos, 5% dos pescadores de
uma determinada comunidade; ou dois pontos se um local foi citado por 5% dos
pescadores de cinco ou mais comunidades; um ponto se o local foi identificado
pelos pescadores especialistas como relevante para duas ou mais espécies-alvo e
um ponto se o local representou 5% da biomassa desembarcada.
Com base nesta avaliação, as seguintes sugestões foram feitas para os pontos de
pesca que receberam pontos e estão atualmente sob medidas de gestão: 1 ponto ⇒ a
área deveria tornar-se menos restritiva, permitindo, por exemplo, a ancoragem, o
uso de anzol e linha de pesca e uso controlado das redes de emalhar; 2 pontos ⇒
deveriam ser excluídas quaisquer medidas de gestão. Além disso, sugeriu-se que os
berçários, identificados pelos pescadores, deveriam ser protegidos (Tabela 2). A
informação desta tabela foi usada para gerar um mapa final representando um projeto
alternativo de AMP, o qual leva em consideração o conhecimento e as opiniões dos
pescadores e a relevância da pesca (possível relevância histórica e atual).

Resultados
Todas as vilas são iguais?
Os pescadores de 11 vilas (mais os bairros da cidade) mencionaram 14 espécies
de peixes (com base em nomes locais) como suas principais espécies-alvo (citado
por no mínimo 5% dos entrevistados em pelo menos uma vila). A análise de
agrupamento uniu as aldeias situadas ao sul da cidade (Trindade, Ponta Negra e
Sono) com base em dois peixes principais: carapau e enchova. Embora não seja
tão fácil determinar quais peixes respondem pelos demais agrupamentos é fácil
perceber que eles representam vilas que estão geograficamente próximas umas das
outras. Uma exceção seria Cajaíba e Ponta Grossa: embora não sejam próximas
uma da outra, são localizadas nas pontas de duas penínsulas e são acessíveis apenas
por barco (Figura 2a).

Tabela 2

Informações sobre pesqueiros que atualmente estão sob alguma regra de gestão, mas que poderiam passar por mudanças
para diminuir os conflitos entre pescadores e órgãos gestores na região de Paraty (RJ. APA = Área de Proteção Ambiental.

Pesqueiro

Categoria atual

Berçário

Baía de Paraty Mirim

APA

*

Saco do Mamanguá

APA

*

Baía de Paraty

APA

*

Reserva Ecológica/APA

importantes

Desembarque

para espécies-alvo

(mais que 5% do

(+2)

total kg)

Pontos
totais
c
c

1
1

Ilha das Palmas

ESEC

1

Ilha dos Ganchos

ESEC

1

Ilha de Araraquara

ESEC

Ilha Comprida

ESEC

1

Ilha do Sandri

ESEC

2

Ilha de Araçatiba b

Pontos importantes

ESEC

1

ESEC amortecimento

1

Ilha do Ventura

1
1
1

1
1a

Ilha das Cabras

c

2
1

1

2
2

1

1

4
1

ESEC amortecimento

1

Praia Brava

Parque

1

1

2

Cabeça do Índio

Parque

1

1

2

Cachadaço

Parque

1

1

2

Praia do Cepilho

Parque

Corrego Seco

Parque

Ponta da Galeta

Parque

Ingaeiro

Parque

Praia do Meio

Parque

Ilha da Peça

Parque

Praia do Rancho

Parque

Saco da Ponta

Parque

1

1

1
1

1

1

1

3

1

1

1
1
1

1

1

1

2

1

1
1

1

a. Este pesqueiro foi considerado muito importante para cavala por mais de 60% dos pescadores de Tarituba e Praia Grande/Araújo I. (n total = 26
pescadores), o que também foi confirmado por amostragens de desembarque. b. Pescadores não especificaram se eles se referiam a Araçatiba de Fora ou
Araçatiba de Dentro, ambas pertencentes a Estação de Tamoios . Embora ambas as ilhas estejam aqui sendo sugeridas como adequadas à remoção da
Estação de Tamoios, recomenda-se uma avaliação mais profunda com o suporte dos pescadores. c. Berçários são sugeridos como áreas de proteção e
portanto não estão sendo computados na soma.
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Ponta da Joatinga

Pontos de pesca

Local

Ancorar

Anzol e

Rede de

Coleta de

linha

espera

marisco

Ordem

Local

Ancorar

Anzol e

Rede de

Coleta de

linha

espera

marisco

1

Araçatiba de Fora

Sim

Sim

Sim

Sim

19

Do Algodão

Não

Não

Não

Não

2

Comprida

Sim

Sim

Restrito

Sim

20

Samambaia

Não

Não

Não

Não

3

Sandri

Sim

Sim

Sim

Sim

21

Tucum

Não

Não

Não

Não

4

Das Cabras

Sim

Sim

Sim

Sim

22

Pingo d’Água

Não

Não

Não

Não

5

Do Ventura

Sim

Sim

Sim

Sim

23

Tucum de dentro

Não

Não

Não

Não

6

Araraquara

Sim

Sim

Restrito

Sim

24

Do Sabacu

Não

Não

Não

Não

7

Dos Ganchos

Sim

Sim

Não

Sim

25

Pedra Pelada

Não

Não

Não

Não

8

Das Palmas

Sim

Sim

Não

Sim

26

De Búzios

Não

Não

Não

Não
Não

9

Baía Trindade

Sim

Sim

Restrito

Sim

27

De Búzios Pequena

Não

Não

Não

10

Ponta Juatinga

Sim

Sim

Sim

Sim

28

Laje

Não

Não

Não

Não

11

Baía P. Mirim

Sim

Sim

Restrito

Não

29

Das Cobras

Não

Não

Não

Não

12

Saco Mamanguá

Sim

Sim

Restrito

Não

30

Do Zatim

Não

Não

Não

Não

13

Baía Paraty

Sim

Sim

Restrito

Não

31

Do Imboassica

Não

Não

Não

Não

14

Catimbau

Não

Não

Não

Não

32

Queimada Pequena

Não

Não

Não

Não

15

Ilhota Pequena

Não

Não

Não

Não

33

Queimada Grande

Não

Não

Não

Não

16

Laje do Cesto

Não

Não

Não

Não

34

Rochedo S. Pedro

Não

Não

Não

Não

17

Jurubaíba

Não

Não

Não

Não

35

Ilhota Grande

Não

Não

Não

Não

18

Araraquarinha

Não

Não

Não

Não
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Ordem

Um cenário alternativo para a gestão dos pontos de pesca de Paraty, considerando a relevância dos mesmos para a pesca,
seu uso histórico e o conhecimento ecológico levantado junto aos pescadores. A localização destes pontos pode ser observada
na Figura 5.
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Manejando a pesca de Paraty (RJ) com a participação dos pescadores 231

Os principais tipos de equipamentos de pesca citados pelos pescadores destas
vilas foram redes de espera (37% de 723 citações), cerco flutuante (16,9%), linha
e anzol (16,5%), redes de arrasto de fundo (10,5%) e cerco com rede (5,7%). A
análise de agrupamento realizada, neste caso, mostrou consistência novamente
no agrupamento das vilas ao sul, embora Cajaíba tenha sido também incluída
neste grupo, especialmente devido ao uso de cercos flutuantes. Os outros grupos
não foram claramente definidos (Figura 2b).
Os pescadores entrevistados citaram 166 pontos de pesca diferentes, 59 dos
quais eram ilhas ou rochas expostas, enquanto cinco eram parcéis. Em média,
cada pescador citou três principais pontos de pesca: os pescadores da cidade citaram
0,6 pontos/pescador, enquanto pescadores de Cajaíba e Tarituba citaram 4,3 pontos/
pescador. Apenas 21 pontos foram citados por mais de 5% dos entrevistados quando
se considera o total de citações. No entanto, esta informação não é particularmente
relevante, pois algumas vilas apresentam os seus próprios pontos importantes, um
número que seria dissolvido quando são consideradas as citações conjuntamente.
Quando os dados coletados foram considerados vila por vila, 55 pontos foram
citados por mais de 5% dos pescadores em pelo menos uma vila, uma média de
21.5 (± 5.9) pontos por vila. Os pontos que puderam ser identificados são
apresentados na Figura 3. Pontos usados por cinco ou mais vilas estão em destaque
(n = 8, todos representando ilhas).

Pescadores experientes e conhecimento ecológico local
Quando pescadores experientes foram questionados sobre os pontos principais
de ocorrência para as cinco espécies mais importantes (cavala, carapau, corvina,
garoupa e pescada), considerando as áreas onde tinham pescado quando não existia
fiscalização, 29 pontos foram citados por pelo menos três pescadores de P. Grande/
I. Araújo e Tarituba (n total de pescadores = 26) para pelo menos uma espécie. As
duas áreas (P. Grande/ I. Araújo e Tarituba) foram combinadas devido à grande
sobreposição de suas áreas de pesca. Pescadores de Trindade citaram dez pontos
(citados por três ou mais pescadores, n total=15) para pelo menos uma das cinco
espécies de peixes. Quando todos os pontos foram somados para todas as espécies,
cinco receberam mais de 5% das citações em P. Grande/Araújo I. e Tarituba (n de
citações totais = 281) e Trindade (n total de citações = 128) (Figura 4). Estes 10
pontos juntos representam os mais importantes para a pesca das cinco espéciesalvo consideradas aqui.
Em geral, pescadores experientes acreditam que todas as espécies diminuíram
em abundância nos últimos 10 anos, principalmente devido à pesca de arrasto
(simples ou pareada). Discriminando por espécie, 97% dos 32 pescadores que
responderam a esta questão acreditavam que a pescada havia diminuído, enquanto
somente um pescador afirmou que não houve mudança nesta espécie. Para a garoupa,
56% (de 41) afirmaram que houve diminuição, enquanto o restante acredita que
não houve mudança. A maioria dos pescadores (87% de 30) também disse acreditar
que a corvina diminuiu, enquanto o restante disse acreditar que não houve mudança
ou que esta havia aumentado. A cavala também diminuiu, conforme a maioria dos
pescadores (68% de 39), assim como o carapau (93% de 30).
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A

B

Figura 2

Análise de Cluster com função de agrupamento média mostrando como as
vilas (Paraty, sudeste do Brasil) se relacionam umas com as outras, em função
da A) espécie-alvo e B) do apetrecho de pesca utilizado em cada vila.
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Os desembarques
Foram observados padrões distintos nos desembarques amostrados nas três
vilas (Trindade, P. Grande/I. Araújo e Tarituba). Por exemplo, as espécies que
perfizeram ao menos 5% da biomassa total capturada ou mesmo que estiveram
representadas em 5% dos desembarques em Trindade não são comuns às outras
vilas. Trindade é peculiar devido principalmente ao uso de cercos flutuantes, um
método passivo de pesca. Em contraste, P. Grande/ I. Araújo e Tarituba tiveram
em comum camarão, corvina e pescada como espécies que foram ou abundantes
em biomassa ou frequentemente presentes nos desembarques pesqueiros (Tabela
1). Alguns dos peixes identificados como espécies-alvo em entrevistas com
pescadores não representaram mais que 5% dos desembarques pesqueiros (em kg
ou nº de viagens) e desta forma não foram incluídos na Tabela 1. Muitas podem
ocupar a posição de espécie-alvo em função de seu valor econômico e não
necessariamente em função de sua biomassa capturada. Este é o caso da garoupa
(Trindade: 15,25 kg, 4 viagens; P.Grande/I. Araújo: 20,04 kg, 9 viagens; Tarituba:
31,95 kg, 11 viagens) e da cavala (Trindade: 289,10 kg, 31 viagens; P.Grande/
Araújo I.: 17,14 kg, 2 viagens; Tarituba: 147,13 kg, 12 viagens). O carapau foi
uma espécie importante para Trindade, enquanto a corvina foi relevante para P.
Grande/ I. Araújo e Tarituba (Tabela 1). Embora a pescada não tenha sido relevante
em termos de quantidade total de captura, esta espécie foi frequente em
desembarques da P. Grande/ I. Araújo e Tarituba.
Pescadores da P. Grande/ I. Araújo e Tarituba visitaram 62 pontos, mas
somente seis destes (Baías da Barra Rapada e Paraty, Parcel dos Meros, Ilhas dos
Ganchos e Araçatiba) representaram mais de 5% do total de peixes capturados
(kg), totalizando mais de 64% da produção e 25,5% de todas as viagens de pesca.
Em Trindade, pescadores visitaram 18 pesqueiros, quatro deles (Ponta da Galeta,
Ponta do Saco, Córrego Seco e Ingaeiro) foram responsáveis por mais de 5% do
total de peixes desembarcados e pelo número total de viagens de pesca. Estes
pontos representaram mais de 92% da produção total e receberam 74.5% de todas
as viagens (Figura 3). Os pontos citados são usados especificamente para a pesca
com cerco flutuante. Estes desembarques sugerem que pescadores de P. Grande/ I.
Araújo e Tarituba não tenderam a concentrar seu esforço de pesca em poucos
pontos, mas capturaram a maior parte dos seus peixes em manchas específicas.
Pescadores de Trindade focaram em poucos pontos e obtiveram quase todos os
seus peixes destes locais.
Embora as espécies-alvo consideradas aqui não tenham sido necessariamente
as mais comuns nos desembarques, é importante saber de quais pontos elas foram
capturadas, uma vez que os pescadores podem estar indo para os pesqueiros com
o objetivo de capturá-las. Além disso, esta informação pode ser comparada com os
dados fornecidos pelos pescadores experientes. Novamente, considerando somente
os pontos que forneceram mais de 5% do total de captura de espécies-alvo, 16
pontos principais foram identificados na P. Grande/ I. Araújo e Tarituba, oito dos
quais estavam na lista mencionada pelos pescadores experientes e estão em destaque
na Figura 4.
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Figura 3

Os principais pesqueiros citados pelos pescadores s (n=206) entrevistados em 11 vilas e na cidade de Paraty (Rio de
Janeiro, sudeste do Brasil). Somente os pesqueiros que foram citados por um mínimo de 5% dos pescadores de ao menos
uma vila e que puderam ser localizados no mapa são mostrados. Os oito pesqueiros que são importantes (citados por mais
de 5%) para cinco ou mais vilas são mostrados em verde. Quadrados ao redor do pesqueiro indicam locais de onde saíram
mais de 5% do total desembarcado (kg) nas vilas onde os desembarques foram amostrados (P.Grande/I. Araújo, Tarituba
e Trindade). Três pesqueiros de Trindade (Saco da Ponta, Ingaeiro e Córrego Seco) responderam por mais que 5% dos
desembarques, mas não foram citados pelos pescadores nas entrevistas, e, portanto, não estão apontados nesta figura.

Ocorrência das espécies por pesqueiro, considerando as principais espécies-alvo (cavala – Scomberomorus cavala, xerelete/carapau–
Caranx crysos, corvina – Micropogonias furnieri, garoupa – Epinephelus marginatus e pescada – Cynoscion spp.). Estes pesqueiros
foram identificados a partir de entrevistas com 41 pescadores experts de três vilas pesqueiras principais (Trindade, P.Grande/
I.Araújo, e Tarituba) em Paraty (Rio de Janeiro, sudeste do Brasil). Os pesqueiros mostrados representam aqueles citados por
três ou mais pescadores de qualquer uma destas vilas. A tabela na figura representa a % de citação para cada pesqueiro de acordo
com a espécie-alvo. Espécies marcadas na tabela em cinza escuro representam aquelas que receberam mais de 5% das citações
quando todas as citações (n=281) para todos os pesqueiros foram somadas. Quadrados ao redor dos pesqueiros representam
aqueles onde foram capturados mais que 5% das espécies-alvo (total kg na amostragem de desembarque pesqueiro).
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Em Trindade, 10 pontos representaram mais de 5% da captura de pelo menos
uma das espécies-alvo, mas se pescadas e garoupas não forem consideradas, já que
estas espécies foram capturadas em quantidades ínfimas (13,55 e 15,25 kg,
respectivamente), haveria seis pontos, dos quais dois foram indicados por
pescadores experientes (Apêndice).

Sugestões de manejo a partir mapeamentos e entrevistas
Em ambos os grupos, P. Grande/ I. Araújo e Trindade, todos os pescadores
indicaram durante as entrevistas ou mapeamentos em grupo que eles sabiam que as
Unidades de Conservação eram áreas para a conservação da biodiversidade e que sua
existência era necessária para preservar a natureza e garantir a continuação do recurso.
Na P. Grande/I. Araújo, 78% (n=33) dos pescadores disseram que também acreditam
que seja necessário existir áreas de proteção integral no interior das AMPs, o que está
de acordo com o que os pescadores de Trindade discutiram na reunião. Porém, os
pescadores (na reunião em Trindade e em 97% das entrevistas na P. Grande/I. Araújo)
geralmente não estavam satisfeitos com a atual configuração das unidades de
conservação. De acordo com estes pescadores, as AMPs são estabelecidas de uma
maneira que afeta negativamente apenas os pescadores de pequena escala, não lhes
permitindo pescar em seus lugares tradicionais ou ancorar em algumas áreas. Para
43% dos entrevistados individualmente, antes da criação de qualquer AMP os
pescadores deveriam ser consultados e ter suas opiniões levadas em consideração.
Em termos de sugestão, 21% dos pescadores da P. Grande/I. Araújo disseram
que mangues e estuários deveriam ser áreas de proteção integral por serem berçários
de espécies. Outras sugestões incluíram: permitir a pesca com anzol e linha ao
redor das ilhas, permitir ancorar nas ilhas e nos entornos se necessário e diminuir
as zonas de amortecimento em torno das ilhas. Estas sugestões representam
exatamente as limitações que têm sido uma fonte de conflito entre pescadores e
órgãos ambientais locais. Em Trindade, como esta atividade foi realizada em uma
reunião, os pescadores foram capazes de chegar a um consenso quanto às medidas
sugeridas para a área, que é atualmente afetada pelo Parque da Bocaina. Eles
sugeriram a criação de uma zona de proteção integral localmente conhecida como
“piscina natural” em sua região, o direito de realizar a fiscalização com o apoio da
polícia e/ou órgão ambiental se necessário, períodos de defeso para a captura de
espécies migratórias e a criação de um sistema de zoneamento com áreas para
mergulho e redes de espera.
Se levarmos em conta as sugestões obtidas através deste conjunto de
entrevistas e mapeamentos apresentados nas Figuras 3 e 4, é possível chegar a um
projeto de gestão menos conflitante; este projeto ainda é discutível sob uma
perspectiva ecológica/biológica, mas ao menos segue claros critérios para a escolha
de áreas/ilhas protegidas. Este resultado é mostrado na Tabela 2, a qual indica
pontos que precisam sofrer alterações.
Este processo resultou em uma proposta de mudanças para seis ilhas
pertencentes à Estação Tamoios: foi sugerido que quatro ilhas fossem removidas da
Estação (Comprida, Ganchos, Sandri e Araçatiba) e que duas sofressem alterações
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na gestão, seguindo as sugestões dos pescadores (Palmas e Araraquara); foi sugerido
também que outras duas ilhas sejam removidas da zona de amortecimento da Estação
Tamoios (Cabras e Ventura) (Figura 5). As outras 21 ilhas (de um total de 29) e suas
zonas de amortecimento não seriam afetadas. Algumas áreas identificadas como
relevantes, como as baías, já estão sob medidas de gestão não conflitantes. A baía de
Paraty exigiria uma avaliação mais específica, uma vez que foi reconhecida como
um local de berçário importante, mas também forneceu mais de 12% do peixe
desembarcado na P. Grande/I. Araújo e Tarituba, percentual que seria muito maior
se todas as vilas que utilizam a baía fossem levadas em consideração. A exclusão da
zona de amortecimento marinha das reservas terrestres também é sugerida para o
Parque da Bocaina, uma vez que a área mais utilizada por pescadores de Trindade é
muito próxima da costa. Os pontos relevantes em Trindade apresentados na Tabela
2 abrangem toda a baía de Trindade. No entanto, como sugerido por pescadores de
Trindade, a exclusão destas áreas das medidas atuais de gestão não implica que os
pescadores possam utilizá-las sem qualquer controle. Medidas de gestão específicas
podem ser desenvolvidas em conjunto com os pescadores de Trindade.

Discussão
Neste estudo, apesar de a área ser gerida uniformemente, existem diferenças
importantes em como ela é usada. A longa costa de Paraty inclui baías protegidas
e costões rochosos abertos, que juntamente com o tipo de uso e ocupação humana,
era esperado que resultassem em diferentes distribuições de recursos, incluindo a
pesca. Vilas em frente ao mar aberto, como aquelas na parte sul de Paraty, tendem
a se direcionar às grandes espécies migratórias, como cavala. Vilas em baías
abrigadas tendem a se concentrar em espécies sedentárias, como corvinas, garoupas
e badejos. As diferenças de espécies-alvo são refletidas, como esperado, nos
petrechos utilizados nas vilas. Isto poderia ter implicações importantes sobre o
tipo de gestão a ser aplicado na área, já que alguns métodos são mais destrutivos
do que outros e/ou mais eficientes e, consequentemente, rentáveis, o que implicaria
em maior dificuldade na aceitação de mudanças. Este é um caso claro onde a
gestão deve ser implementada não somente de uma forma mais detalhada,
considerando as peculiaridades locais, mas também de forma adaptativa (Cinner
et al., 2012; Hilborn and Sibert, 1988), já que alguns dos recursos a serem protegidos dependem de condições externas e estocásticas (por exemplo: variação natural
da população de peixes explorada e pesca realizada fora dos limites da reserva, no
caso de espécies migratórias).
Não há dúvida que uma gestão mesmo que sem ou com poucos dados é melhor
do que nenhuma gestão ou uma situação de acesso aberto (Johannes, 1998). Contudo,
uma gestão que desconsidere o histórico uso local de recursos e regras locais associadas,
bem como o contexto social e econômico, pode resultar em conflitos (Lowry et al.,
2009). Na situação aqui avaliada, isto era provavelmente o caso. É evidente a
relevância de ilhas e rochas para os pescadores, visto que 38,5% dos principais
pesqueiros se encaixam nesta categoria, e oito dos pesqueiros, todos em ilhas (quatro
pertencentes à Estação de Tamoios), são utilizados por mais de cinco vilas. A
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amostragem dos desembarques de peixe também confirmou esta conclusão,
mostrando que os pesqueiros principais para a parte central e norte da cidade, além
da Baía de Paraty (que também inclui algumas ilhas não especificadas), foram todos
em ilhas. Em Trindade, todos os pontos de pesca relevantes associados à ocorrência
das principais espécies-alvo são protegidos, devido estarem dentro da zona de
amortecimento do Parque da Bocaina. Esta situação surge porque a pesca praticada
na área, principalmente por meio do uso de cercos flutuantes (Begossi, 2011), é
realizada muito perto da costa. Assim, a relevância desta costa para a pesca de
pequena escala é inegável (Begossi et al., 2011), argumentando fortemente contra a
criação de parques (tanto AMPs ou unidades de conservação terrestres com zonas
de amortecimento costeiras) que não consideram a relevância da pesca local. Outras
áreas, em diferentes localidades do Brasil (Begossi, 2006; Gerhardinger et al., 2011)
e da Colômbia (Camargo et al., 2009), têm mostrado problemas similares devido à
inadequação do planejamento da AMP.
No estudo de caso analisado aqui, o conhecimento local dos pescadores no
planejamento da AMP foi desconsiderado, apesar de seu potencial para ajudar os
gestores a escolher áreas específicas. O conhecimento dos pescadores poderia ter
sido usado para selecionar áreas que fossem mais apropriadas para preservar espécies
específicas, entender as rotas de migração, locais e períodos de desova, como já
observado em outros estudos (Le Fur et al., 2011; Silvano and Begossi, 2010).
Isto potencialmente teria valorizado o conhecimento dos pescadores, economizado
tempo e dinheiro na elaboração de medidas de gestão e minimizado o impacto de
áreas de proteção integral na pesca de pequena escala. Também vale considerar
que onde o financiamento é restrito, geralmente o caso de países tropicais em
desenvolvimento, as chances de se obter o respeito às regras pelos pescadores e,
consequentemente, maior sucesso de gestão serão maiores em regimes projetados
para incorporar também as necessidades das comunidades, em vez de apenas
objetivos de conservação puramente biológicos (McClanahan et al., 2006).

Sugestões de manejo em diferentes escalas
Quando sobrepomos o mapa oficial da conservação de Paraty com o que
seria proposto se o conhecimento dos pescadores locais e suas principais sugestões
de gestão fossem levados em conta, observamos que mudanças relativamente
pequenas seriam necessárias (Figura 5). É sugerido que apenas quatro ilhas da
Estação de Tamoios sejam excluídas, além de outras duas da zona de
amortecimento deste parque, enquanto propõe-se que três outras ilhas sejam
controladas por um regime diferenciado, permitindo aos pescadores ancorar, se
necessário, e pescar com anzol e linha (Tabela 3). A permissão da pesca de anzol
e linha satisfaria a maioria das queixas dos pescadores, provavelmente sem impactar
consideravelmente as ilhas, já que a pesca realizada com este tipo de arte
correspondeu a menos de 1% (aproximadamente 50 eventos) dos desembarques
de peixes em Tarituba e P. Grande /I. Araújo, que são as áreas afetadas pela Estação
Tamoios. Na costa sul, onde Trindade e outras vilas estão situadas, sugere-se que
os parques terrestres não tenham zonas de amortecimento marinhas, pois a pesca
local é realizada muito perto da costa.

Sugestões para a gestão da área de Paraty (Rio de Janeiro, Brasil) considerando os pesqueiros que foram identificados
como relevantes como berçários de espécies, e/ou como representativos na amostragem de desembarques, e/ou historicamente
relevantes durante entrevistas com pescadores de 11 vilas e da cidade, e/ou relevante por proverem as principais espéciesalvo (cavala – Scomberomorus, xerelete/carapau – Caranx crysos, corvina – Micropogonias furnieri, garoupa – Epinephelus marginatus
e pescada – Cynoscion spp.) durante entrevistas com pescadores experts de três vilas pesqueiras principais (Trindade,
P.Grande/I. Araújo, e Tarituba). Sugestões específicas para cada área foram coletadas durante mapeamento participativo
ou entrevistas em grupo destas mesmas vilas (exceção: Tarituba).
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O que aconteceria se a gestão coubesse aos próprios pescadores? Será que
eles proporiam alternativas coerentes, tendo em vista a conservação, ou eles apenas
garantiriam que seus pontos de pesca permanecessem de acesso livre? Os pescadores
analisados neste estudo não são contra a conservação, mas semelhante a outros
estudos, eles podem ter uma visão diferente e mais ampla sobre o que esperar de
AMPs em relação a outras partes interessadas, tais como gestores de parques e
pesquisadores (Scholz et al., 2004). A grande maioria dos pescadores concordou
com a necessidade de conservar áreas e até mesmo com a existência de áreas de
proteção integral, desde que eles fizessem parte do processo de tomada de decisão.
O zoneamento, mais do que o fechamento completo, foi uma alternativa sugerida
em todas as vilas, o que está de acordo com medidas que estão sendo adotadas em
outras partes do Brasil e do mundo (Castello et al., 2009; Osmond et al., 2010).
Um melhor uso do espaço pode levar a menos conflitos e maior cumprimento
das regras e, consequentemente, a impactos positivos sobre a biodiversidade em
geral (Scholz et al., 2004). Em Trindade, onde os pescadores foram capazes de
trabalhar em um mapa, suas sugestões foram muito específicas em termos de
zoneamento e poderiam ser aplicadas a um baixo custo, pois envolvem medidas
que eles já tendem a seguir por conta própria (Begossi, 2011). Tendo suas exigências
de gestão aceitas, os custos governamentais poderiam diminuir, já que os pescadores
poderiam ajudar a aplicar suas próprias regras, como observado em lagos
amazônicos (Castello et al., 2009).

Criando um passo-a-passo para o estabelecimento de
APMs menos conflituosas
Baseado no exercício executado aqui, sugere-se um passo-a-passo de seis etapas
para ser aplicado a pescadores não apenas que estejam sob uma situação de gestão
de cima para baixo, mas também quando os próprios gestores queiram criar APMs
baseadas na relevância da pesca ou para quando eles queiram atingir uma
configuração ótima que seja capaz de atender tanto aos interesses da conservação
quanto dos pescadores:
1) Aplicação de entrevistas socioeconômicas a pescadores ⇒ identificar
quantos pescadores usam uma área, suas espécies-alvo, os apetrechos
utilizados, as principais vilas pesqueiras e seus principais pontos de pesca
pode trazer respostas a questões básicas relevantes, como em que grau a
gestão precisará incluir os pescadores e se as medidas deverão ser
adequadas a condições locais específicas.
2) Aplicação de entrevistas a pescadores experientes em pontos-chave de
desembarque ⇒ este é o passo em que o gestor poderia se beneficiar do
conhecimento ecológico do pescador, identificando rotas de migração de
peixes, locais e períodos de desova e áreas de ocorrência para algumas espécies.
Embora seja necessário complementar esta informação com estudos
biológicos, ela já poderia ser usada como um primeiro passo, especialmente
quando pouco se sabe sobre as espécies, o que é normalmente o caso em
áreas tropicais (Lavides et al., 2009; Silvano and Valbo-Jorgensen, 2008).
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3)

4)

5)

6)

Isto não significa aceitar o conhecimento do pescador sem questionamento
(Davis and Ruddle, 2010), mas há muitas evidências mostrando que
pescadores provêm informações acuradas (Huntington, 2011).
Amostragem de desembarques em pontos-chave ⇒ este passo poderia
ser usado como uma segunda forma para confirmar a informação fornecida
pelos pescadores em relação às áreas de ocorrência, espécies-chave e
apetrechos. A amostragem de desembarques permite ainda calcular as
prováveis perdas econômicas para os pescadores em função das medidas
de gestão.
Mapeamento e entrevistas em grupo ⇒ envolver os pescadores em todas
as fases, ouvindo-os sobre como a gestão poderia ser feita, teria
potencialmente o poder de reduzir conflitos, na medida em que os
pescadores se sentiriam parte do processo. Além disso, gestores poderiam
se surpreender pelo fato de que pescadores não necessariamente têm
opiniões muito distintas em relação a eles. Este processo idealmente
deveria ser finalizado com a sugestão de proposta em uma APM baseada
na opinião dos pescadores.
Ajustando a configuração da APM ⇒ mapas produzidos por pescadores
poderiam ser superpostos a outros produzidos por gestores e
pesquisadores, por exemplo, a fim de identificar o grau de sobreposição.
Novas sugestões de configurações poderiam surgir deste exercício,
dependendo de o quão conservador o órgão gestor seja.
Negociando a(s) configuração(ões) proposta(s) ⇒ gestores deveriam retornar às vilas pesqueiras e apresentar as diferentes sugestões, enfatizando o
quanto as opiniões dos pescadores foram levadas em conta ou não e
explicando o porquê. De forma ideal, todas as partes interessadas deveriam
estar dispostas a abrir mão de parte de suas metas para assegurar menos
conflitos, maior obediência às regras e maior efetividade da conservação.

Vale lembrar que este passo-a-passo estende-se até o ponto de proposição do
desenho da APM apenas. Outras etapas, como a delimitação de regras, não estão
contempladas aqui.
Sumarizando, embora múltiplas AMPs no Brasil ou ao redor do mundo
tenham sido estabelecidas de cima para baixo, resultando em conflitos e não
necessariamente em conservação, isto não implica que não há solução para elas.
Conforme demonstrado aqui e em outros estudos (Leleu et al., 2012), pescadores
conseguem entender a necessidade de se conservar espécies, habitats e ecossistemas
e podem estar dispostos a eventualmente abrir mão de algumas áreas de pesca
com a intenção de proteger áreas de reprodução. No entanto, pescadores nem
sempre entendem ou concordam com escolhas tomadas por gestores. Em algumas
situações, os pescadores estão certos em discordar e podem prover informações
relevantes para melhorar as medidas de gestão (Johannes et al., 2000; Silvano and
Valbo-Jorgensen, 2008), embora às vezes seu conhecimento também seja resultante
de uma interpretação equivocada do ambiente natural (Davis et al., 2004). Isto
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reforça a necessidade de uma troca constante de informações entre gestores,
pesquisadores, pescadores e outros interessados a fim de adaptar as AMPs a
realidades onde áreas de proteção integral podem não ser uma boa opção.
Agradecimentos – A todos os pescadores que dispuseram de seu tempo e sempre
nos atenderam com muito bom humor e paciência, mesmo após múltiplas
entrevistas.
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Apêndice
Porcentagem das principais espécie-alvo capturadas (total kg), considerando apenas os
pesqueiros que representaram mais que 5% do total capturado de qualquer uma das cinco
espécies-alvo consideradas (baseado em nomes locais). Desembarques pesqueiros foram
amostrados em três vilas, duas das quais foram unidas em função da sobreposição das áreas
de pesca (vilas: P.Grande/I. Araújo, Tarituba e Trindade - Paraty, Rio de Janeiro, Brasil).
Pesqueiro

Carapau/xerelete

Ilha de Araçatiba
Ilha de Araraquara
Baía da Barra Grandea

Cavala

Corvina

Garoupa

Pescada
4.9

1.1

8.7

24.8

3.7

79.1

43.5

0.0

0.0

1.6

0.0

0.0

1.2

0.0

25.8

Baía de Paratya

0.0

0.0

9.3

0.0

16.8

Ilha da Rapadaa

0.0

5.0

7.2

0.0

6.0

Ilha do Araújoa

0.0

0.0

0.1

10.7

0.7

a

Ilha do Cedro

0.0

0.0

6.2

5.2

0.4

Ilha do Pico

0.0

0.0

0.1

2.1

7.8

Ilha do Ventura

0.0

0.0

0.5

24.4

0.3

Ilha dos Ganchos

0.0

6.5

17.4

0.0

6.7

Ilhote

0.0

0.0

0.6

10.4

0.5

Ilha das Sete-cabeças

0.0

9.4

4.2

17.2

2.3

a

0.0

0.0

0.0

5.2

0.0

Parcel dos Meros

8.8

8.6

13.9

13.2

2.4

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4

0.8

0.0

0.0

45.50

148.87

1815.89

47.09

629.20

72.9

10.07

5.20

0.0

28.78

Parcel do Sururu

Ponta da Timbuíbaa
a

Praia do Coqueiro

Total P.Grande/Ilha do
Araújo e Tarituba (kg)b
Saco da Pontaa
Galeta
Ingaeiroa
Córrego Secoa
a

Largo da Trindade
Cabeça do Índio

Total Trindade (kg)

b

7.23

79.18

62.08

0.0

0.0

10.20

3.80

0.00

0.0

0.0

7.20

6.12

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

10.07

0.0

0.0

0.10

0.00

12.58

16.39

4.8

1466.00

289.10

59.60

15.25

13.55

a. Mostra os pesqueiros que os pescadores experts dessas mesmas vilas não apontaram como relevantes
para a captura destas espécies, durante as entrevistas. b. O total considera os pesqueiros amostrados
nos desembarques, incluindo aqueles que não perfizeram mais que 5% do total, e portanto não são
exibidos na tabela.

Conclusions and
Future Perspectives
Priscila Lopes and Alpina Begossi

A

s time goes by and more research is done on small-scale fisheries, it gets clear
that managing such kind of fisheries goes beyond the traditional stock assessment
(Fulton et al., 2011). Understanding the population status and the capacity of
stocks of interest to undergo exploitation is indeed important (Methot Jr. and
Wetzel, 2013), but these are certainly not the only aspects that should be evaluated.
Fisheries are the result of a series of decisions made and interconnected at all
possible scales (Berkes, 2010). At a higher scale we have government measures,
such as the establishment of Marine Protected Areas (MPA) or governmental
payment for environmental services (e.g.: closed period wages – defesos), affecting
the way fisheries are done (Begossi et al., 2011). At the community level or local
level, competition among fishers over the same resources will likely alter fishers’
behavior (Lopes and Begossi, 2011). For example, the way the marine space is
used can also be a source of conflicts among small-scale local fishers and between
these and industrial fishers, as shown in this book and in previous studies (Begossi,
2010; Begossi et al., 2011).
Likewise, a family in need or with few income options will make different
decisions regarding how, when and where to fish, showing that fisheries are also
affected by decisions made at the household level (Allison and Ellis, 2001). The
status of a stock will interact with all these decisions, helping to shape them as
well. This is a complex portrait for a type of fisheries usually disregarded in Brazil,
no matter how often it has been shown how socially and economically relevant
small-scale fisheries are (Diegues, 2008).
Such complexity has been extensively described in this book, using Paraty’s
small-scale fisheries as a background (Figure 1). It has been shown, for example,
the situation of different important fish stocks, regarding their population and
individual size and also regarding their reproductive status. However, above all
this book has focused on how fisheries affect such stocks, and on its turn, how
fisheries are affected by the economy, livelihood, conflicts and competition among
fishers and conflicts between fishers and parks. Local, regional and national policies
affect the economy, livelihood and management of this coast, showing that Paraty’s
dynamics is a cross-scale process. Most of what has been learned here could be
applied to the rest of Brazil. Governmental policies, for example, have affected
positively or negatively small-scale fisheries around the country. A particular
example is the establishment of Marine Protected Areas (MPAs) disregarding local
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demands, in particular fishers’, as it has been shown here and in published studies
(Lopes et al., 2013a; Lopes et al., 2013b) (see references).
Here we summarize the main findings of this book, based on the different
levels of analyses:

Figure 1

Anthropogenic processes that occur at multiple scales and affect the condition
of fish stocks.

1) Fish stock analyses
The density of groupers (dusky and comb groupers, Epinephelus marginatus
and Mycteroperca acutirostris, respectively), despite being low when compared to
grunts (chere-chere and tomtate grunt, Haemulon aurolineatum e H. steindachneri,
respectively), is still higher than in most studied areas around the world (Chapter
1). There is no doubt that the fishing pressure is high on these species, but the
first impression is that the prospects are not as negative as one would have guessed.
The authors suggest that management measures, such as the careful choices of
areas to protect these species and a decrease of juvenile catch, could help to increase
the abundance of such populations. However, when the population genetic status
of groupers was investigated, the results were a bit different (Chapter 3). The
genetic analyses showed that the effective population size for Epinephelus marginatus
(dusky grouper) is of 663 individuals only for the whole area and that this is a
highly endogamous population. Although not yet showing signs of genetic drift,
the low genetic population size is a bit worrisome (no data on grouper larvae is
available from this study). As such, both ecological and genetic abundance should
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be understood in a context that suggests that protecting groupers is necessary.
Although relatively rare in the environment, groupers are still mentioned by fishers
as main target species, showing high market prices and demand.
The fact that fishers still think of groupers as one of their main target suggests
that conservation measures would need to be carefully addressed and discussed
with them. Fishers will also need to understand the difference between genetic and
regular population abundance to support such measures, and to understand that
protecting certain life stages or important reproductive areas could only benefit
their target preferences and income in the long term. For that regard, the interplay
and continuous communication channels among fishers and MPAs managers would
help both local livelihoods and biodiversity conservation. One of the propositions,
already suggested as an outcome of this research, is the use of “payments for
environmental services” in order to engage fishers towards biodiversity conservation
(Begossi et al., 2011). Biodiversity conservation in Paraty should specifically include
vulnerable species, such as the already mentioned dusky grouper.

2) Fisheries analyses
Three communities of Paraty (Trindade, Praia Grande/Ilha do Araújo and
Tarituba), representing not only a geographical range (from south to north), but
also a different set of exploitation strategies, are now understood in their fishing
dynamics, including target species, effort and gear used. As shown in Chapters 2
and 13, the peculiarities of each region make them unsuitable for the adoption of
one single management strategy. Trindade, for example, exploits open water fishing
spots, using mostly trap nets to catch pelagic fish, where multiple fishers work for
the owner of the net and share the profits accordingly. In Praia Grande, bottomtrawl to catch shrimp and gillnets to catch weakfish and sand drums are common,
as well as hook and line for groupers. In Tarituba, despite similarities with Praia
Grande, there is the use of the conflicting encircling net associated to spear fishing
to catch snook and jacks. This method is widely criticized by individual fishers and
fishing communities that do not practiced them, and although the impact of such
method on the stocks are still to be shown, the conflicts arose by them are real.
These differences among communities are highlighted when the fishing spots
used by each of these three communities are plotted on a map, showing from
where came the main fish targets in the area: shrimp, king mackerel, weakfish,
groupers and snook (Figure 2 to 6, information from Chapter 13). Although shrimp
and snook can rarely be fished in the same spots by Praia Grande and Tarituba
fishers, most of the time fishers give preference to fishing close to home. This is a
relevant piece of information to be used in management, as having fishers as a
management ally who can help in the surveillance and enforcement of regulations
in the area could decrease management transaction costs. Clearly, living close to
the managed area makes things easier for fishers to support management.
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Figure 2

Fishing spots used by the communities of Praia Grande and Tarituba to catch shrimp. The graph shows the total amount
caught (kg) in each spot

Fishing spots used by the communities of Praia Grande and Tarituba to catch king mackerel. The graph shows the total
amount caught (kg) in each spot.
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Figure 3

252
COMUNIDADES PESQUEIRAS DE PARATY: SUGESTÕES PARA MANEJO

Figure 4

Fishing spots used by the communities of Praia Grande and Tarituba to catch weakfish. The graph shows the total amount
caught (kg) in each spot.

Fishing spots used by the communities of Praia Grande and Tarituba to catch groupers. The graph shows the total amount
caught (kg) in each spot.
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Figure 5
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Figure 6

Fishing spots used by the communities of Praia Grande and Tarituba to catch snook. The graph shows the total amount
caught (kg) in each spot.
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3) Livelihood and food security
One of the methods used to access decision-making processes, the model of
optimal foraging theory, helps understand food choice and food search behavior
of individuals (Chapter 5). Decision-making processes are important not only to
understand livelihoods, but also to address biodiversity conservation and food
security, as follows:
a) Natural resources in both the Atlantic Forest coast and at sea are used in
a selective manner by small-scale fishers and families. Therefore, targets
must be known, and the reason regarding the choice of targets must be
known either to be able to address conservation or to address food security.
b) A published study (also an outcome of this research), using optimal
foraging theory showed that less bony fish were preferred to sell (such as
snook, Centropomus spp., for example) (Begossi et al., 2012a). The
marketable target fish are the ones in the most fragile situation, in the
brink of needs for conservation. The cited publication shown snook as a
‘less-bony fish’ and cited as the most sold by families of Praia Grande
and Tarituba in Paraty. Thus, snook is an important candidate for
management. The same applies to grouper: caught at immature stages
(Begossi et al., 2012b), it is a fish with high prices in the market, with
higher consumer´s demand, and a fishermen target.
c) Traceability: groupers and snooks. Food traceability is the understanding
of the food pathways from its extraction to consumption. In both cases,
we should be questioning the extractive process of groupers and snooks
as shown in item b above. Therefore, those are species that should be
managed in association to fishers. The establishment of MPAs areas should
thus address species, consumption, sale and livelihoods: this is an
integrated concept of food security that we intend to leave as a message
here, through the results shown from our outcomes.
The use of the sea through an optimal foraging analysis addressed in Chapter
5 shows that the cost and benefit related to the choice of patches, distant or near,
are especially more observable among fishers from Tarituba. This is a type of
result that leads us to understand decisions through a social-ecological system in
which decisions are linked to the strategies used to extract resources (Tarituba is
the place where fishers earn the highest incomes, compared to the other fishermen
of Paraty – Chapter 13). An exercise of Paraty as a social ecological system is
provided by (Begossi et al., 2012b).
The livelihood of the Caiçaras from Paraty is also widely discussed here and
brings some new and important insights that could help direct policies to the
adequate development of the region (see also Hanazaki et al., 2013), including
the health of fishers. Chapter 9 shows some worrisome results: 71% of the fishers
have high blood pressure, probably as a consequence, among other factors, of
their high salt intake.
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In this case, an old habit still practiced (although less and less often), the fish
salting preservation method, can increase the taste tolerance to the excessive
consumption of salt, resulting in damaging consequences to the fishers’ health. An
integrated management aiming to enhance the environmental and food security of
local fishers should not disregard such a health aspect, especially because it is the
consequence of a utilization mode of the main source of local protein, the fish.
Other aspects of the Caiçara diet and food security are also highlighted here.
Agriculture, although important in the past, and especially represented by manioc
cultivation, has lost its relevance among the locals, fishers and non-fishers. The
current relative low relevance of cassava turns us back to look at the governance
propositions. Those propositions are set apart of the local interests of the
populations that live on the coast of Paraty. As shown in Chapter 7 the various
pressures, against local cultivation could contribute to end the local exchanges
and knowledge of the varieties of a local staple (cassava).
In six communities evaluated, three of which on the coast, the cultivation of
cassava, an important staple in the past, has been slowly disappearing and not
alluring the young ones anymore (Chapter 7). Youngsters would rather make money
from tourism or fixed wage jobs than work with subsistence agriculture. Still, the
few peasants cultivating the two main kinds of cassava (the sweet and bitter ones)
keep the use of 33 varieties, 19 sweet and 14 bitter. The last ones are used to
make cassava flour after a long preparation period to get rid of cyanogenic
glycosides. The maintenance of such a number of varieties is done without any
legal incentive, totally based on an exchange system and runs the risk of
disappearing, incurring in genetic losses, if agriculture keeps going down at this
pace. This suggests that official conservation measures, when un-entailed from
the local reality, could actually result in negative side effects, such as the loss of
biodiversity, here represented by genetic losses of cassava varieties.
In a general way, keeping the practice of agriculture of cassava seems to be
related to the degree of isolation of a community. Communities with fewer or
harder access to other communities or towns depend on agriculture, mostly of
cassava, more often than the ones that can be easily reached. The isolation of
these communities make fish more important for their food security as well,
probably because diversifying activities in those communities is harder (Chapters
6 and 8). Tourism, for example, is of course not well developed in isolated
communities, as well as fixed wage or public jobs (for details, see (Hanazaki et al.,
2013).
Nevertheless, diversifying may be the key to decrease the vulnerability of
fishing communities to natural and anthropogenic changes. Fishers that practice
multiple activities, especially tourism, can make up to 2.3 more than the money
they would make exclusively from fisheries (Chapter 11). More than that,
community-based tourism is shown as an alternative to traditional tourism, which
is usually based on the exclusion of the local community. Communities less affected
by unplanned development and with more intact natural areas are the main stage
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for eco-tourism, offering an interesting income alternative with an apparent
potential to benefit locals more than outside tourism companies. These are exactly
communities that today do not yet have tourism done as business-as-usual.
On a side note, turtles can rarely be part of fisher’s and their families diet.
However, the study done specifically on turtles suggests that more than being
part of diets, turtles, especially the green ones, are an important component of
fishers’ local knowledge. Fishers pay attention to the sea as a whole, and not only
to their targets. They know, for example, that turtles do not usually reproduce in
the Paraty bay, which agrees with the literature. Fishers also mention the main
items present in the turtles diet. The power of environmental education is also
highlighted in this chapter, as fishers may have changed their habits of consuming
and/or discharging turtles found in nets, while still alive, after they took a course
on how to deal and resurrect animals entangled in nets. By observing animals
marked in other regions of the country and that migrated to Paraty, fishers also
learned about the long routes done by turtles (Chapter 4).

4) Fish-based economy
Based on integrated analyses of fish surveys and market chain, the importance
of fish goes beyond its relevance for the household food security: it plays an
important role at the local economy of the communities and of Paraty. A faulty
market chain seems to dominate the local fish economy, with fish traveling back
and forth from Paraty to Rio de Janeiro, losing in quality and increasing in price
as it travels (Chapter 10). This certainly has a potential of affecting people’s
health, due to losses in fish quality in the process, and also of affecting people’s
perception and preferences about local fish taste. The local market-chain follows
an arrangement based on the demand imposed by restaurants and outside culture,
which values foreign fish (e.g.: salmon) or ignore fish seasonality, demanding the
same species constantly. To attend this demand, other species of fish are brought
from Rio de Janeiro.
Also due to this poor organization of the system, the small-scale fisher gets
paid little for species that are highly valued in the market. Fishers are deeply
subjected to decisions made by multiple middlemen, who control prices, demands
and, in some cases, access to fishing basics, such as oil and ice. This, of course,
varies according to the level of isolation of a fishing village (Chapter 10).

5) Conflicts and management
Chapter 12 listed 140 legal instruments (laws, norms, decrees, etc.) that
regulate Paraty’s fisheries direct or indirectly. Such a number and transition among
different government scales can be a source of conflicts and legal overlapping.
However, as this study suggests, first steps have been given towards solving legal
obstacles brought about by so many laws at different spheres and towards
promoting truly participatory management. Two main initiatives have been listed:
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Fishing agreements for the Paraty Bay and the Commitment Term for ESEC
Tamoios, the most conflicting park in the region. Both initiatives, when established
elsewhere, are marked by a highly participatory process. However, the authors
highlight the instability risk associated to both mechanisms, which are very
subjected to changes in the political arena. Changes in the actors, for example,
could either halt or promote improvements in the process, which suggests that
more definitive mechanisms, less subjected to fluctuations, should be found for
the area.
As an exercise, Chapter 13 tries a more integrative approach, considering
fishers’ local ecological knowledge conjoint with their historical use and opinion
in which areas should be managed and how. Surprisingly, the management
alternatives suggested by fishers are not generally different from the management
officially in place (MPAs for example), although necessary enforced, suggesting
that minor changes in the current system (e.g., removal of a few islands or change
in their restrictions in the ESEC Tamoios) could decrease conflicts and increase
compliance in the area. This contrast between the current management system
and a provocative one suggested by fishers shows then that improving management
and its validity among fishers is not that hard. The exercise is also based on clear
criteria, such as areas current and past use, local knowledge and participation of
fishers. Even though the criteria adopted could be challenged (e.g.: there is little
consideration for biological or geological characteristics of the area), at least it
brings to the forefront the need to have clear criteria in first place, instead of
arbitrarily deciding where to establish parks. It also highlights the importance of
counting with fishers’ participation. If not applied to Paraty, this chapter at least
leaves us with a recipe on how to engage fishers to propose their own management
without disregarding local fishing peculiarities.
Summarizing, different forms of fishers’ participation and contextual
understanding of local, regional and national arenas are suggested through this
book and also by the published literature by this team as a way of improving
management. Among those suggestions there are the integrative management of
marine areas (Chapter 13), a reorganization of legislative processes (Chapter 12),
a better understanding and improvement of the local and the regional market
(Chapter 10), the consideration of local kin groups and associated resource
extractors (Begossi, 2013) and the stimulus for fishers to work and benefit from
biodiversity conservation using marketable tools (e.g.: Payment for Environmental
Services) (Begossi et al., 2011). Although all those suggestions and management
models can be a mere exercise, they could be used by fishers to challenge the
current management model to require more participation, as it is been timidly
done through the discussion of fishing agreements and the commitment term.
We conclude this book with high hopes that fishers and agencies will take
some of our findings in account in their next steps to change Paraty bay into a
sustainably managed area, in an integrated social-ecological system. At this point
it should be clear, but it is never too much to stress it over and over, that by
sustainable management we imply resources harvested in a careful and sound
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way, in order to assure that fishers, if they decide to, can choose to keep their way
of living, counting on multiple and healthy fish stocks. However, denying and
trying to avoid changes in fishers’ livelihood is an inflexible waste of time. New
activities, such as tourism, will be more and more part of the routine of Paraty’s
communities. This is part of what fishers and Caiçaras in general are: a relative
resilient people. It is up to all stakeholders in the region to use opportunities,
such as the now available knowledge about the region and the opening of
environmental agencies and the government to re-discuss the governance of the
area and the resilient aspect of the Caiçara livelihood, to create a new moment
where environmental, social and economic aspects end up with a positive balance.
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Conclusões e
Perspectivas Futuras
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Conforme o tempo passa e mais pesquisas sobre pescadores artesanais são

realizadas, fica claro que o manejo desse tipo de pesca vai além do tradicional
monitoramento de estoque pesqueiro (Fulton et al. 2011). Entender a situação da
população local e a capacidade do estoque de interesse é importante para manter
a exploração (Methot Jr. e Wetzel 2013), mas estes certamente não são os únicos
aspectos a serem avaliados. A pesca é resultado de uma série de decisões tomadas
e interconectadas em todas as escalas possíveis (Berkes 2010). Em uma escala
superior temos as medidas governamentais, como o estabelecimento de Áreas de
Proteção Marinhas (APM), ou o pagamento pelo governo pelos serviços ambientais
(ex.: remuneração em períodos de defesos), afetando o modo como a pesca é feita
(Begossi et al. 2011). No nível da comunidade ou em nível local, a competição
dos pescadores pelo mesmo recurso provavelmente altera o comportamento dos
pescadores (Lopes e Begossi 2011). Por exemplo, o modo como o espaço marinho
é usado pode ser fonte de conflitos entre pescadores artesanais e entre estes e
pescadores industriais, como mostrado neste livro e em estudos anteriores (Begossi
2010; Begossi et al. 2011). Da mesma forma, uma família necessitada ou com
poucas opções de renda tomará decisões diferentes sobre como, quando e onde
pescar, mostrando que a pesca é também afetada por decisões tomadas no âmbito
familiar (Allison e Ellis 2001). O estado de um estoque será resultado de todas
essas decisões, que o ajudam a moldá-lo. Este é um retrato complexo de um tipo
de pesca usualmente desconsiderada no Brasil, não importando o quanto já tenha
sido demonstrado que os pescadores artesanais são social e economicamente
relevantes (Diegues 2008).
Tal complexidade foi extensivamente descrita neste livro, usando a pesca
artesanal de Paraty como pano de fundo (Figura 1). Foi mostrado, por exemplo, a
situação de vários estoques de pesca importantes, quanto à população e tamanho
individual e também quanto ao status reprodutivo dos mesmos. Entretanto, este
livro mostra sobretudo como a pesca afeta esses estoques, e por sua vez como a
pesca é afetada pela economia, subsistência, conflitos e competição entre pescadores
e conflitos entre pescadores e parques. Políticas locais, regionais e nacionais afetam
a economia, subsistência e manejo dessa região costeira, mostrando que a dinâmica
de Paraty é um processo que permeia múltiplas escalas. Muito do que se tem
aprendido aqui poderia ser aplicado no resto do Brasil. Políticas governamentais,
por exemplo, têm afetado positiva ou negativamente a pesca artesanal pelo país.
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Um exemplo é o estabelecimento de APMs desconsiderando demandas locais, em
particular dos pescadores, como tem sido demonstrado aqui e em estudos
publicados (Lopes et al. 2013a, b).
Eis um resumo dos achados mais importantes deste livro, baseados nos
diferentes níveis de análises:

Figura 1

Processos antropogênicos que ocorrem em múltiplas escalas e afetam as
condições do estoque pesqueiro

1) Análise do estoque de peixes
A densidade de garoupas e badejos (Epinephelus marginatus e Mycteroperca
acutirostris, respectivamente), apesar de ser baixa quando comparada a corcorocas
(Haemulon aurolineatum e H. steindachneri), é ainda assim maior que em muitos estudos
de outras áreas ao redor do mundo (Capítulo 1). Não há dúvida de que a pressão da
pesca é alta nessas espécies, mas a primeira impressão é de que as perspectivas não
são tão negativas como se poderia esperar. Os autores sugerem que as medidas de
manejo, como a escolha cuidadosa de áreas de proteção para essas espécies, e a
redução de captura de juvenis poderiam ajudar a aumentar a abundância dessas
populações. Entretanto, quando a genética de populações das garoupas foi investigada,
os resultados foram um pouco diferentes (Capítulo 3). A análise genética mostrou
que o tamanho efetivo da população para Epinephelus marginatus (garoupa) é de
somente 663 indivíduos para toda a área e que esta é uma população altamente
endogâmica. Apesar de ainda não apresentar sinais de deriva genética, o pequeno
tamanho da população genética é preocupante (nao há dados sobre larvas de garoupa
para esse estudo). Da mesma forma, tanto a abundância ecológica quanto a genética
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devem ser entendidas em um contexto que sugere que a proteção das garoupas é
necessária. Apesar de relativamente raras no ambiente, garoupas são ainda
mencionadas pelos pescadores como uma das principais espécies-alvo, apresentando
alto valor de mercado e demanda. O fato de pescadores ainda pensarem em garoupas
como um de seus alvos principais sugere que medidas de conservação precisarão ser
cuidadosamente abordadas e discutidas com eles. Os pescadores precisarão também
conhecer a diferença entre o tamanho genético de uma população genética e a sua
abundância regular para apoiar tais medidas e entender que proteger certos estágios
de vida ou áreas reprodutivas importantes pode beneficiar suas preferências e
rendimentos no longo prazo. Para este propósito, a interação e comunicação contínuas
entre pescadores e administradores dos parques locais ajudariam tanto a subsistência
local quanto a conservação da biodiversidade. Uma das propostas já sugeridas como
resultado desta pesquisa é o uso de “pagamentos por serviços ambientais” para
envolver os pescadores rumo à conservação da biodiversidade (Begossi et al. 2011).
A conservação da biodiversidade em Paraty deve especificamente incluir espécies
vulneráveis, como a já mencionada garoupa.

2) Análise da pesca
Três comunidades de Paraty (Trindade, Praia Grande/Ilha do Araújo e
Tarituba), representando não somente uma linha geográfica (de sul a norte), mas
também uma série de estratégias diferentes de exploração, são agora compreendidas
em sua dinâmica de pesca, incluindo espécies-alvo, esforço e conhecimento
utilizado. Como mostrado nos Capítulos 2 e 13, as peculiaridades de cada região
tornam imprópria a adoção de uma estratégia única de manejo. Trindade, por
exemplo, explora pontos de pesca em mar aberto, usando principalmente o cerco
fixo para capturar peixes pelágicos, em que múltiplos pescadores trabalham para o
dono da rede e dividem os lucros de acordo. Em Praia Grande, redes de arrasto
para capturar camarão e redes de emalhar para capturar pescada e corvina são
comuns, assim como linha e anzol para garoupas. Em Tarituba, apesar das
semelhanças com Praia Grande, há o uso conflituoso de redes de cerco associadas
à pesca submarina para capturar robalo e xaréu. Este método é largamente criticado
por pescadores individuais e comunidades de pescadores que não o praticam, e,
apesar de os impactos desse método nos estoques ainda não serem conhecidos, os
conflitos causados por ele são reais.
Essas diferenças entre comunidades destacam-se ainda mais quando os
pesqueiros de onde vieram as principais espécies-alvo (informação do Capítulo
13) são plotados em um mapa, mostrando a captura de camarão, cavala, corvina,
garoupas e robalos (Figura 2 a 6). Embora camarões e robalos sejam eventualmente
capturados nos mesmos pesqueiros por pescadores de Praia Grande e Tarituba, na
maior parte do tempo os pescadores preferem pescar próximos de casa. Esta é
uma informação importante para o manejo, já que, quando os pescadores são
aliados na gestão de uma área, os mesmos podem atuar na vigilância e bom
funcionamento do local, diminuindo os custos de transação do manejo.
Obviamente, a utilização de áreas próximas à vila auxilia nesse processo.
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Figura 2

Pesqueiros utilizados pelas comunidades de Praia Grande e Tarituba na captura de camarão. O gráfico evidencia os totais
capturados (kg) em cada local.

Pesqueiros utilizados pelas comunidades de Praia Grande e Tarituba na captura de cavala. O gráfico evidencia os totais
capturados (kg) em cada local.
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Figura 3
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Figura 4

Pesqueiros utilizados pelas comunidades de Praia Grande e Tarituba na captura de pescada. O gráfico evidencia os totais
capturados (kg) em cada local.

Pesqueiros utilizados pelas comunidades de Praia Grande e Tarituba na captura de garoupas. O gráfico evidencia os totais
capturados (kg) em cada local.
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Figura 5
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Figura 6

Pesqueiros utilizados pelas comunidades de Praia Grande e Tarituba na captura de robalo. O gráfico evidencia os totais
capturados (kg) em cada local.
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3) Sustentabilidade e segurança alimentar
Um dos métodos usados para acessar o processo de tomada de decisão, a
teoria do modelo de forrageio ótimo ajuda a compreender o comportamento dos
indivíduos quanto a suas escolhas alimentares e busca de alimentos (Capítulo 5).
Os processos de tomada de decisão são importantes não só para compreendermos
a subsistência, mas também para tratar da conservação da biodiversidade e da
segurança alimentar. Especificamente no contexto deste livro:
a) Tanto os recursos naturais da região costeira da Mata Atlântica como os
do mar são usados de forma seletiva por pescadores artesanais e suas
famílias. Entretanto, os alvos e a razão da escolha de alvos devem ser
conhecidos para tratarmos da conservação ou da segurança alimentar.
b) Um estudo publicado (também um resultado desta pesquisa) usando a
teoria do forrageio ótimo mostrou que peixes com menos espinhas são
preferidos para a venda (como robalo, Centropomus spp., por exemplo)
(Begossi et al. 2012a). Os peixes com alto valor de mercado são aqueles
em situação mais frágil, os mais necessitados de conservação. A publicação
citada mostra o robalo como o ‘peixe com menos espinha’ e como o mais
vendido pelas famílias de Praia Grande e Tarituba, em Paraty. O robalo é
também um importante candidato ao manejo. O mesmo se aplica à
garoupa: capturada em estágios imaturos (Begossi et al. 2012b), é um
peixe com alto valor de mercado, alta demanda de consumo e alvo dos
pescadores.
c) Rastreabilidade: garoupas e robalos. A rastreabilidade do alimento é a
compreensão dos caminhos percorridos pelo alimento desde sua extração
até o consumo. Em ambos os casos, devemos questionar o processo
extrativo, como mostrado no item b acima. Portanto, estas são espécies
que devem ser manejadas em associação com os pescadores. O
estabelecimento de APMs deveria também tratar de espécies, consumo,
venda e subsistência: este é um conceito integrado de segurança alimentar
que pretendemos deixar como uma mensagem aqui, por meio dos
resultados mostrados em nossos estudos.
O uso do mar, na análise de forrageio ótimo abordada no Capítulo 5, mostra
que o custo/benefício relacionado às escolhas de manchas distantes ou próximas
são especialmente mais observáveis entre os pescadores de Tarituba. Este é o tipo
de resultado que nos leva a compreender as decisões por meio de um sistema
socioecológico em que estas decisões estão ligadas às estratégias usadas para extrair
recursos (Tarituba é o local onde os pescadores tiveram os rendimentos mais altos,
se comparado aos outros pescadores de Paraty – Capítulo 13). Uma análise de
Paraty como um sistema socioecológico é feita por Begossi et al. (2012b).
O sustento dos caiçaras de Paraty também é largamente discutido aqui e traz
alguns novos e importantes ‘insights’ que poderiam ajudar em políticas diretas
para o desenvolvimento adequado da região (ver também Hanazaki et al. 2013),
incluindo a saúde dos pescadores. O Capítulo 9 mostra um fato alarmante: 71%
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dos pescadores sofrem de pressão alta, provavelmente como consequência, entre
outros fatores, do alto consumo de sal. Neste caso, um hábito antigo (embora
cada vez menos comum), a salga do peixe, pode aumentar a tolerância do paladar
ao consumo excessivo de sal e resultar em consequências para a saúde dos
pescadores. Um manejo integrado que vise à segurança ambiental e alimentar não
pode desconsiderar aspectos de saúde como este, especialmente decorrente da
forma de utilização da principal fonte de proteína local, o peixe.
Outros aspectos do sustento caiçara também são destacados aqui. A
agricultura, embora importante no passado, e especialmente representada pelo
cultivo de mandioca, perdeu sua relevância entre os habitantes locais, pescadores
e não pescadores. A relativamente baixa relevância atual da mandioca nos leva a
olhar para as proposições governamentais, que podem estar apartadas do interesse
das populações que vivem na costa de Paraty. Como vemos no Capítulo 7, as
várias pressões contra o cultivo local podem contribuir para o fim das trocas locais
e do conhecimento das variedades básicas (mandioca).
Em seis comunidades avaliadas, três das quais na costa, o cultivo de mandioca,
um alimento básico importante no passado, está desaparecendo lentamente e não
atrai mais o interesse dos mais jovens (Capítulo 7). Os jovens preferem tirar dinheiro
do turismo ou de emprego assalariado do que trabalhar com agricultura de
subsistência. Ainda assim, os poucos pequenos agricultores que cultivam os dois
principais tipos de mandioca (as doces e as bravas) mantêm o uso de 33 variedades:
19 doces e 14 bravas. As últimas são usadas para fazer farinha de mandioca após
um longo período de preparação para livrar-se de glicosídeos cianogênicos. A
manutenção de tal número de variedades é feita sem nenhum incentivo legal,
totalmente baseada em um sistema de trocas, e corre o risco de desaparecer,
incorrendo em perdas genéticas, se a agricultura continuar decrescendo nesse passo.
Isto sugere que as medidas oficiais de conservação, quando desvinculadas da
realidade local, pode na verdade resultar em efeitos colaterais negativos, como a
perda de biodiversidade, aqui representada pelas perdas genéticas de variedades
de mandioca.
De modo geral, a manutenção da prática da agricultura da mandioca parece
estar relacionada ao grau de isolamento de uma comunidade. Comunidades com
mais difícil acesso a outras comunidades ou cidades dependem da agricultura, em
sua maioria de mandioca, mais frequentemente que aquelas que têm mais fácil
acesso. O isolamento dessas comunidades torna também o peixe mais importante
para sua segurança alimentar, provavelmente porque diversificar atividades nessas
comunidades é mais difícil (Capítulos 6 e 8). O turismo, por exemplo, não é bem
desenvolvido em comunidades isoladas, assim como o emprego assalariado ou
empregos públicos (para detalhes, ver Hanazaki et al. 2013).
Ainda assim, diversificar pode ser a chave para diminuir a vulnerabilidade das
comunidades de pescadores a mudanças naturais e antropogênicas. Pescadores que
praticam múltiplas atividades, especialmente turismo, podem ganhar até 2,3 vezes
mais do que o que ganhariam exclusivamente com a pesca (Capítulo 11). Mais que
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isso, o turismo baseado nas comunidades é mostrado como uma alternativa ao
turismo tradicional, que é usualmente baseado na exclusão da comunidade local.
Comunidades menos afetadas pelo desenvolvimento não planejado e com mais
áreas naturais intactas são o palco principal para o ecoturismo, oferecendo uma
alternativa interessante de sustento com evidente potencial de beneficiar pessoas
locais mais do que companhias de turismo de fora. Estas são exatamente as
comunidades que ainda hoje não têm o turismo como atividade econômica habitual.
Como um comentário adicional, tartarugas marinhas podem raramente fazer
parte da dieta dos pescadores e suas famílias. Entretanto, o estudo feito
especificamente sobre tartarugas sugere que, mais do que ser parte de dietas,
tartarugas, especialmente as verdes, são um importante componente do
conhecimento dos pescadores locais. Os pescadores prestam atenção no mar como
um todo, não apenas em seus alvos. Eles sabem, por exemplo, que as tartarugas
não costumam se reproduzir na baía de Paraty, o que coincide com a literatura.
Pescadores também mencionaram os itens principais presentes na dieta das
tartarugas. O poder da educação ambiental também é salientado nesse capítulo,
pois os pescadores podem ter mudado seus hábitos de consumo e/ou descarte de
tartarugas encontradas em redes, enquanto ainda vivas, depois que eles participaram
de um curso sobre como tratar e ressuscitar animais presos em redes. Pela observação
de animais marcados em outras regiões do país e que migraram para Paraty,
pescadores também aprenderam sobre as longas rotas de migração das tartarugas
(Capítulo 4).

4) Economia baseada na pesca
Com base na análise integrada do estudo de peixes e cadeia de mercado, a
importância dos peixes vai além de sua relevância para a segurança alimentar
doméstica: tem papel importante na economia local das comunidades e de Paraty.
Uma cadeia de mercado falha parece dominar a economia local, com peixes sendo
transportados de um lado para outro entre Paraty e Rio de Janeiro, perdendo
qualidade e aumentando em preço enquanto é transportado (Capítulo 10). Isto
certamente tem potencial de afetar a saúde das pessoas, em virtude da perda de
qualidade do peixe no processo, e também de afetar a percepção e as preferências
sobre o sabor dos peixes locais. A cadeia de mercado local segue um arranjo baseado
na demanda imposta pelos restaurantes e pela cultura exterior, que valoriza peixes
estrangeiros (ex.: salmão) ou ignora a sazonalidade dos peixes, demandando as
mesmas espécies constantemente. Para atender a essa demanda, outras espécies
de peixes são trazidas do Rio de Janeiro para Paraty.
Também em decorrência dessa pobre organização do sistema, os pescadores
artesanais recebem pouco por espécies que têm alto valor de mercado. Os pescadores
estão ainda profundamente sujeitos a decisões de múltiplos intermediários, que
controlam preços, demandas e, em alguns casos, o acesso a necessidades básicas
da pesca, como óleo e gelo. Isto, é claro, varia de acordo com o grau de isolamento
de cada vila de pescadores (Capítulo 10).
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5) Conflitos e manejo
O Capítulo 12 lista 140 instrumentos legais (leis, normas, decretos, etc.)
que regulam a pesca em Paraty direta ou indiretamente. Tal número e a transição
entre diferentes escalas governamentais podem ser fontes de conflitos e sobreposição
legal. Entretanto, como este estudo sugere, os primeiros passos têm sido dados
rumo à solução de obstáculos legais provocados por tantas leis em diferentes esferas
e rumo à promoção de um manejo verdadeiramente participativo. Duas iniciativas
principais foram listadas: Acordos de Pesca para a Baía de Paraty e o Termo de
Compromisso para a ESEC Tamoios, o parque mais conflituoso da região. Esses
dois tipos de iniciativas, quando estabelecidos em outros locais, foram marcados
por um processo altamente participativo. Entretanto, os autores ressaltam o risco
de instabilidade dos dois mecanismos, que estão muito sujeitos a mudanças no
âmbito político. A mudança dos atores, por exemplo, poderia tanto parar como
promover melhoras no processo, o que sugere que mecanismos mais definitivos,
menos sujeitos a flutuações, deveriam ser encontrados para a área.
Como um exercício, o Capítulo 13 tenta uma abordagem mais integrativa,
considerando o conhecimento ecológico local dos pescadores em conjunto com
seu uso histórico e sua opinião sobre que áreas deveriam ser gerenciadas e como.
Surpreendentemente, as alternativas de manejo sugeridas pelos pescadores não
são, no geral, diferentes do manejo oficial do local (APMs, por exemplo), embora
necessariamente forçada, sugerindo que pequenas mudanças no sistema vigente
(como, por exemplo, a remoção de poucas ilhas ou a mudança em algumas de suas
restrições, na ESEC Tamoios) poderiam diminuir conflitos e aumentar o
cumprimento das regras na área. Esse contraste entre o sistema de manejo em
vigor e o provocativamente sugerido pelos pescadores mostra, então, que a melhora
do manejo e sua validação entre os pescadores não são tão difíceis. O exercício é
também baseado em critérios claros, como áreas de uso corrente e de uso passado,
conhecimento local e participação dos pescadores. Apesar de o critério adotado
poder ser desafiado (por exemplo, há pouca consideração por características
biológicas ou geológicas da área), pelo menos aponta para a compreensão da
necessidade de ter critérios claros em primeiro lugar, em vez de arbitrariamente
decidir onde estabelecer parques. Esse capitulo também realça a importância de
contar com a participação dos pescadores. Se não aplicado a Paraty, esse capítulo
pelo menos nos deixa uma receita sobre como engajar pescadores a propor seus
próprios planos de manejo sem desconsiderar as peculiaridades locais da pesca.
Resumindo, diferentes formas de participação dos pescadores e a compreensão
dos setores locais, regionais e nacionais são sugeridos através deste livro e também
pela literatura publicada por esta equipe como um modo de melhorar o manejo.
Entre essas sugestões há o manejo integrativo de áreas marinhas (Capítulo 13),
reorganização dos processos legislativos (Capítulo 12), melhor compreensão e
melhora do mercado local e regional (Capítulo 10), a importância de grupos de
parentesco e associações de extratores de recursos (Begossi 2013) e o estímulo
para que os pescadores trabalhem e se beneficiem da conservação da biodiversidade
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usando instrumentos negociáveis (como Pagamento por Serviços Ambientais)
(Begossi et al. 2011). Embora todas essas sugestões e modelos de manejo possam
ser um mero exercício, eles podem ser usados por pescadores para questionar o
atual modelo de manejo e exigir maior participação, já que isso tem sido feito
timidamente por meio da discussão de acordos de pesca e do termo de compromisso.
Concluímos este livro com muitas esperanças de que pescadores e agências
considerem alguns dos nossos achados em seus próximos passos para transformar
a Baía de Paraty em uma área de manejo sustentável, em um sistema socioecológico
integrado. A estas alturas, isto já deveria estar claro, mas nunca é demais repetir
que o manejo sustentável implica recursos capturados de forma cuidadosa e sensata,
de forma a assegurar que os pescadores, se decidirem fazê-lo, possam escolher
manter seu modo de vida, contando com múltiplos e saudáveis estoques de peixes.
Entretanto, negar e tentar evitar mudanças no sustento pela pesca ou na inclusão
de novas alternativas geradoras de renda seria uma perda de tempo. Novas
atividades, como o turismo, farão mais e mais parte da rotina das comunidades de
Paraty. Isto é parte do que pescadores e Caiçaras em geral são: um povo resiliente.
Cabe a todas as partes interessadas da região usar as oportunidades, como essa
resiliência do caiçara, o conhecimento agora disponível sobre a região e a atual
abertura de agências ambientais e do governo para rediscutir o manejo da área em
busca de se criar um novo momento no qual os aspectos ambientais, sociais e
econômicos acabem com um saldo positivo.
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