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RESUMO 

 

A pesca artesanal é uma das atividades mais antigas do mundo, sendo as vezes a principal ou 

única fonte de subsistência para famílias de diversas comunidades, tanto no litoral, quanto no 

interior dos estados brasileiros. Ao considerar a importância dessa atividade econômica e de 

reprodução sociocultural, esta pesquisa tem como objetivo caracterizar a produção, o consumo 

e o etnoconhecimento pesqueiro da população local e a sua importância do uso e manejo desses 

recursos para as comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 

Tubarão (RDSEPT) – localizada nos municípios de Macau e Guamaré (RN). Como 

procedimento metodológico foram utilizadas técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa, 

como entrevista com pescadores mais experientes da Unidade de Conservação, afim de 

relacionar seus conhecimentos, acerca dos pescados mais capturadas nas comunidades. Foram 

também aplicados questionários junto aos pescadores cadastrados a colônia de pescadores Z-

41. Verificou-se que, o desenvolvimento do etnoconhecimento local é gerado pela relação 

homem x natureza, desenvolvido ao longo dos anos e passados de geração para geração. 74% 

dos entrevistados são filhos de pescadores, cerca de 80% dos entrevistados exercem a atividade 

pesqueira a mais de 20 anos e aprenderam a pescar com seus familiares, onde desenvolveram 

conhecimentos sobre as marés, os ventos e os peixes. A produção pesqueira entre os anos de 

2006 a 2016 gerou cerca de 9.415,26 toneladas, sendo 57% desta produção de sardinha 

(Opisthonema oglinum), 17% de peixe-voador (Hirundichthys affinis), 6% de dourado 

(Coryphaena hippurus), 5% de serra (Scomberomorus brasiliensis), 3% de guaiuba (Ocyurus 

chrysurus), 2% de tainha (espécies do gênero Mugil) e 10% distribuído em outros pescados. 

Toda a comercialização é realizada na própria comunidade, principalmente com rancheiros, 

peixarias e atravessadores. Diante dos resultados desta pesquisa constatou-se que os pescadores 

possuem um vasto conhecimento de local e horário de captura, ambiente e habitat, alimentação, 

melhores e piores épocas dos 6 pescados mais capturados na comunidade. Conclui-se, portanto, 

que o conhecimento existente nestas comunidades tradicionais podem se tornar uma excelente 

ferramenta para a gestão dos estoques pesqueiros e que podem ser usados para futuras 

investigações e contribuição para a gestão dos recursos pesqueiros da Unidade de Conservação. 
 

 

Palavras-Chave: Unidades de Conservação. Pesca Artesanal. Produção Pesqueira. 

Etnoecologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Artisanal fishing is one of the oldest activities in the world, and is sometimes the main or only 

resource for families in different communities, both on the coast and in the interior of the 

Brazilian states. When considering the importance of this activity as economic as socio-cultural 

reproduction, this research aims to characterize the production, consumption and fishing 

ethnoknowledge of the local population as well its importance of the use and management of 

these resources for the communities of the Ponta do Tubarão Sustainable Development State 

Reserve - located in the municipalities of Macau and Guamaré (RN). As a methodological 

procedure, we used qualitative and quantitative research techniques, such as interviews with 

more experienced fishermen of the Conservation Unit, in order to relate their knowledge about 

the most captured fish in the communities. Also, we applied questionnaires to fishermen 

registered with the fishermen's colony Z-41. The results indicated that the development of local 

ethnoknowledge is generated by the relationship between man and nature, developed over the 

years and it is passed from generation to generation. 74% of the respondents are children of 

fishermen, about 80% of the interviewees carry out the fishing activity at more than 20 years 

and have learned to fish with their families, where they have developed knowledge about tides, 

winds and fish. Between 2006 and 2016, fishery production generated around 9,415.26 tons, 

of which 57% was sardine (Opisthonema oglinum) production, 17% flyingfish (Hirundichthys 

affinis), 6% goldenfish (Coryphaena hippurus), 5% sawfish (Scomberomorus brasiliensis), 3% 

guaiuba (Ocyurus chrysurus), 2% of mullet (species of the genus Mugil) and 10% distributed 

in other fish. All the commercialization is carried out in the community itself, mainly with 

fishmongers and intermediaries. In view of the results of this research, we atested that 

fishermen have a wide knowledge of the place and time of capture, environment and habitat, 

feeding, best and worst times of the 6 most caught fish in the community. Therefore, the 

conclusions indicate that the existing knowledge in these traditional communities can become 

an excellent tool for the management of the fish stocks and that can be used for future 

investigations and contribution to the management of the fishing resources of the Conservation 

Unit. 

 

 

Key words: Conservation Units. Artisanal Fishing. Fisheries Production. Ethnoecology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a pesca artesanal é considerada uma importante atividade econômica, 

sobretudo, para as populações humanas que habitam as regiões litorâneas. Por pesca artesanal 

é possível mencionar que “é aquela que utiliza pequenas embarcações de reduzidas autonomias 

de operação e comprimento de fora-a-fora e usam modelos singulares e diversificados de 

exploração (considerada sustentável) dos biorecursos marinhos litorais” (SANTOS et al, 2012, 

p.406). Entretanto, em alguns casos “há relatos de práticas predatórias na pesca artesanal, como 

a captura das ovas do peixe-voador, o que pode ocasionar consequências para a reprodução e 

consequente desestruturação na sua população” (OLIVEIRA et al, 2016, p.51).  

De acordo com Campos e Chaves (2016, p.24) “a pesca artesanal conta com 

aproximadamente 440.226 pescadores. E tem contribuído para a economia com 

aproximadamente 85% do pescado, na região Nordeste do Brasil (SILVA; DANTAS, 2016, 

p.09). “A pesca artesanal, têm uma enorme importância social, local e regional, e tem sido, por 

tradição, uma importante fonte de subsistência para muitas populações ribeirinhas, que, na sua 

maioria, dependem da pesca e das atividades com ela relacionadas” (SANTOS et al, 2012, 

p.421). 

Conforme Silva e Dantas (2016, p.09) “Esse tipo de pesca é caracterizado por envolver 

diversas organizações familiares e comerciais, sendo uma atividade exclusivamente manual do 

pescador que é transmitida por seus ascendentes, por representantes mais idosos da comunidade 

ou pelos companheiros de trabalho”.  

Já pescadores artesanais, de acordo com Diegues (1973) são aqueles que, na captura e 

desembarque de toda classe de espécies aquáticas, trabalham sozinhos e/ou utilizam mão-de 

obra familiar ou não assalariada, explorando ambientes ecológicos localizados próximos à 

costa, pois em geral a embarcação e aparelhagem utilizadas para tal fim possuem pouca 

autonomia. 

O estado brasileiro, por meio da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, define em seu decreto nº 6.040/07, os povos e as 

comunidades tradicionais como: 

 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição. (Brasil, 2007). 

 

Para Callou (2010, p.45): 
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Comunidades pesqueiras, cultura marítima, comunidades humanas marítimas, gentes 

do mar, comunidades tradicionais de pesca, comunidades costeiras ou, simplesmente, 

povos do mar, representam, no Brasil, um contingente populacional de 

aproximadamente 800 mil pescadores e pescadoras, envolvendo 2 milhões de pessoas 

que produzem cerca de 55% da produção pesqueira nacional (CALLOU, 2010, p.45). 

 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – 

FAO, “a produção mundial de captura total em águas marinhas em 2014 foi de 81,5 milhões de 

toneladas, e 11,9 milhões de toneladas em águas interiores” (FAO, 2016, p.05).   

Conforme os dados obtidos pelo Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro 

Regional (PMDP) realizado pela Petrobras em atendimento a exigência de uma medida 

compensatória feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, os municípios de Caiçara do Norte, Galinhos, Guamaré, Macau, Porto 

do Mangue, Areia Branca, Grossos e Tibau no Rio Grande do Norte possuem este programa de 

monitoramento da produção pesqueira. A pesca artesanal proporcionou um volume de pescado 

desembarcado no ano de 2016, de aproximadamente 7.277 toneladas. O município de Macau 

onde estão inseridas as comunidades  pesqueiras de Diogo Lopes, Barreiras e Sertãozinho na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão - RDSEPT produziu cerca 

de 1.466 toneladas. (IBAMA, 2017). 

Nesse sentido, é importante mencionar que a pesca artesanal é a principal atividade 

econômica da RDSEPT. Não há trabalhos que busquem analisar a produção pesqueira das 

comunidades da Unidade de Conservação - UC, nem tão pouco, trabalhos que busquem 

demostrar o etnoconhecimento existente nas comunidades tradicionais, como também não há 

trabalhos que descrevam a relação entre a produção e o consumo desses pescados por esta 

mesma população.  

A importância na realização desta pesquisa, não apenas pelo fato de ser morador 

tradicional da reserva, ou por participar das mobilizações de luta para a criação da UC. Esta 

pesquisa é necessária pela razão de que minhas origens são da pesca artesanal, e ao longo dos 

anos em que vivi nestas comunidades mantive contato com este universo, quando conclui minha 

formação técnica em Recursos Pesqueiros pelo Instituto Federal de Ciência, Educação e 

Tecnologia - IFRN, percebi a necessidade de realizações de pesquisas que venham a colaborar 

com esta atividade (de produção pesqueira) que embora secular não demostra ter avançado 

muito nos últimos tempos. 

Outra razão que motivou a realização desta pesquisa, é o próprio objetivo de criação da 

RDSEPT, a mesma não foi idealizada apenas para garantir a conservação dos recursos naturais, 
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mas de resguardar o modo de vida tradicional e assegurar as atividades (existentes) baseadas 

em sistema sustentável.  

Desse modo os ensinamentos e práticas da pesca artesanal são transmitidos ao longo das 

gerações, tendo os conhecimentos passados de geração para geração, por meio de práticas orais. 

Sendo assim espera-se que este conhecimento que os pescadores artesanais possuem possa 

contribuir para a gestão participativa dos recursos e a manutenção dos estoques pesqueiros.  

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral: caracterizar a produção, o 

consumo e o etnoconhecimento pesqueiro da população local e a importância do uso e manejo 

desses recursos para as comunidades da RDSEPT. Os objetivos específicos são: (i) descrever o 

etnoconhecimento dos pescadores em relação às espécies pescadas, com maior frequência na 

comunidade; (ii) identificar os hábitos alimentares da população da RDSEPT; e, (iii) analisar a 

produção quantitativa de pescados no período de 2006 a 2016, e comparar com os hábitos 

alimentares da população da área de estudo. 

Para tanto está distribuída em capítulos, além da introdução e das considerações finais. O 

primeiro capítulo aborda o referencial teórico que fundamenta a dissertação. A discussão teórica 

inicia a partir dos debates das políticas públicas ambientais estruturadoras e como as unidades 

de conservação estão inseridas nestes debates. Em seguida se discute sobre a pesca artesanal 

como uma fonte de recurso natural e a importância dele para as comunidades tradicionais. 

Também se discute sobre as questões de território e a territorialidade, e por fim se aprofunda a 

partir das discussões do etnoconhecimento aplicado a pesca artesanal. 

O segundo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos para a realização da 

pesquisa. O terceiro capítulo expõe os resultados da pesquisa de campo e documental e as 

discussões a respeito da pesca artesanal e o etnoconhecimento presente nas comunidades 

pesqueiras da RDSEPT.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Políticas Públicas Ambientais Estruturadoras: unidades de conservação 

 

Nos últimos 300 anos, o desenvolvimento tecnológico da humanidade foi inigualável. Em 

nenhum outro período histórico foram feitas tantas descobertas, em todos os campos da ciência, 

gerando uma incrível capacidade de produção (DIAS, 2009). 

Homem e natureza estão diretamente relacionados, pois os recursos naturais estão na base 

de todo processo de crescimento e desenvolvimento das sociedades (BARROS; AMIN, 2006, 

p.01). Com o surgimento da agricultura, logo ocorreu a fixação humana em locais específicos, 

formando aldeias, vilas e cidades. Sendo assim a sociedade humana ao longo dos tempos 

realizou diversas atividades que interferiram na natureza para melhor satisfazer suas 

necessidades.  

A Revolução Industrial, “[...] promoveu o crescimento econômico e abriu as perspectivas 

de maior geração de riqueza, que por sua vez traria prosperidade e melhor qualidade de vida. O 

problema é que o crescimento econômico desordenado foi acompanhado de um processo jamais 

visto pela humanidade” (DIAS, 2009, p.06). 

A possibilidade de um colapso ecológico global tornou-se premente em meados do século 

XX, quando foram identificadas as primeiras consequências das mudanças climáticas, da 

eclosão populacional após a Segunda Guerra Mundial, da exploração maciça de recursos 

naturais não renováveis (FISCHER et al, 2017). 

As alterações ambientais exercidas pelo ser humano quase sempre afetam negativamente 

a biodiversidade, pois, em geral, trazem como consequência o declínio de riqueza e diversidade 

de espécies (DORIA et al, 2014).  

Conforme Dias (2009, p.14) “constatava-se que o modelo de crescimento econômico até 

então adotado provocou agravamento da deterioração ambiental, com o aumento da 

contaminação e a possibilidade do esgotamento dos recursos naturais”. 

A mudança no pensamento da sociedade, segundo Hassler (2005) só ocorreu a partir da 

preocupação e com a sensível modificação da percepção ambiental e da utilização dos recursos 

naturais ao longo do século XX, surge a necessidade de se criar espaços especiais para a 

manutenção do patrimônio genético e proteção dos ecossistemas naturais. 

Estes espaços passaram a ter uma importância cada vez maior, foram denominados de 

Unidades de Conservação – UC. Segundo Hassler (2005) a primeira proposta de criação de 
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parques nacionais no Brasil foi de André Rebouças, em 1876, quatro anos após a criação do 

primeiro parque nacional no mundo, o de Yellowstone, nos Estados Unidos. 

As políticas ambientais podem ser classificadas segundo Cunha e Coelho (2012) como: 

regulatórias, estruturadoras e indutoras. No Caso da criação da Unidade de Conservação, ou 

seja, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão foi aplicado uma 

política estruturadora. 

As políticas estruturadoras envolvem a intervenção direta do Poder Público e de 

organismos não governamentais – ONGs na proteção do meio ambiente, seja por meio de 

financiamento de projetos locais de conservação, ou pela criação de unidades de conservação, 

sejam elas públicas ou as demarcadas pelo Poder Público (CUNHA; COELHO, 2012). 

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC, por meio da Lei 9.985, de 18 

de julho de 2000, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação. De acordo com o Art. 1º, inciso I desta lei, as UCs são definidas 

como: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

A Lei nº 9.985/2000 (SNUC), ainda esclarece que as UCs são constituídas em esferas 

federais, estaduais e municipais. Sendo divididos em dois grupos de unidade de conservação: 

unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável (BRASIL, 2000). 

Segundo a Lei nº 9.985/2000 (SNUC), as UCs dividem-se em dois grupos, o Artigo 8º é 

constituído pelo “grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidade de conservação: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre”; e o artigo 14º “constituem o grupo das 

Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias UC: Área de Proteção Integral; Floresta 

Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural” (BRASIL, 2000). 

As Unidades de Conservação constituem uma forma efetiva de proteção da 

biodiversidade e dos recursos naturais, através de práticas destinadas à proteção da diversidade 

biológica, garantindo a capacidade de produção de riquezas a longo prazo (MANETTA et al, 

2015, p.08). 

Com intuito de entender um pouco mais sobre as categorias das UCs, optou-se pela 

estratégia de expor em dois quadros os objetivos e as regras de uso das doze categorias de 
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unidade de conservação, no Quadro 01 encontram-se as UCs de proteção integral e os seus 

respectivos objetivos e no Quadro 02 as UCs de uso sustentável e seus objetivos. 

Quadro 01.  Categorias de Unidades de Proteção Integral. 

Estação 

Ecológica 

Objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas 

científicas. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo 

educacional. Para a pesquisa científica depende de autorização prévia do 

órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas (BRASIL, 2000). 

Reserva 

Biológica 

Objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais 

existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de 

seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para 

recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os 

processos ecológicos naturais. É proibida a visitação pública, exceto 

aquela com objetivo educacional. A pesquisa científica depende de 

autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e 

está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas (BRASIL, 

2000). 

Parque 

Nacional 

Objetivo é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo 

educacional. A pesquisa científica depende de autorização prévia do 

órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas. (BRASIL, 2000). 

Monumento 

Natural 

Objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande 

beleza cênica. O Monumento Natural pode ser constituído por áreas 

particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da 

unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos 

proprietários. A visitação pública está sujeita às condições e restrições 

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas 

pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em 

regulamento (BRASIL, 2000). 

Refúgio de 

Vida Silvestre 

Objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para 

a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e 

da fauna residente ou migratória. O Refúgio de Vida Silvestre pode ser 

constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar 

os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais 

do local pelos proprietários. A visitação pública está sujeita às normas e 

restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas 

estabelecidas. A pesquisa científica depende de autorização prévia do 

órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas. (BRASIL, 2000). 
Fonte: Adaptado de acordo com a Lei 9.985/00 (BRASIL, 2000). 
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Quadro 02. Categorias de Unidades de Uso Sustentável 

Área de 

Proteção 

Ambiental 

A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma área em geral extensa, 

com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. Constituídas por terras públicas ou privadas. A Área 

de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos 

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 

residente (BRASIL, 2000). 

Área de 

Relevante 

Interesse 

Ecológico 

É uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 

ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que 

abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter 

os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o 

uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os 

objetivos de conservação da natureza. Constituídas por terras públicas 

ou privadas (BRASIL, 2000). 

Floresta 

Nacional 

É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente 

nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para 

exploração sustentável de florestas nativas. Nas Florestas Nacionais é 

admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam 

quando de sua criação, em conformidade com o disposto em 

regulamento e no Plano de Manejo da unidade. Disporá de um 

Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações 

tradicionais residentes (BRASIL, 2000). 

Reserva 

Extrativista 

Área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 

subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e 

tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas 

populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 

unidade. Será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 

e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser 

em regulamento e no ato de criação da unidade. São proibidas a 

exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. 

A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em 

bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às 

demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista (BRASIL, 

2000). 

Reserva de 

Fauna 

Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou 

aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-

científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos. É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional 

(BRASIL, 2000). 



19 

 

 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

É uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência 

baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 

ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na 

proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Tem 

como objetivo preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as 

condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos 

modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das 

populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar 

o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por 

estas populações. Será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido 

pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 

e das populações tradicionais residentes na área (BRASIL, 2000). 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural 

Uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de 

conservar a diversidade biológica. É permitido a pesquisa cientifica e a 

visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais 

(BRASIL, 2000). 
Fonte: Adaptado de acordo com a Lei 9.985/00 (BRASIL, 2000). 

Como já foi abordado cada uma destas categorias de UCs acima mencionadas têm 

objetivos de manejo diferenciado e visam cobrir a maior diversidade de situações a fim de 

melhor garantir a conservação do patrimônio natural e cultural. No conjunto contribuem para o 

cumprimento dos macros objetivos da Lei do SNUC: 

 

I. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; II. Proteger as espécies ameaçadas de 

extinção no âmbito regional e nacional; III. Contribuir para a preservação e a 

restauração da diversidade de ecossistemas naturais; IV. Promover o desenvolvimento 

sustentável a partir dos recursos naturais; V. Promover a utilização dos princípios e 

práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; VI. Proteger 

paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; VII. Proteger as 

características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

arqueológica, paleontológica e cultural; VIII. Proteger e recuperar recursos hídricos e 

edáficos; IX. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; X. Proporcionar meios 

e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento 

ambiental; XI. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; XII. 

Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental, a recreação 

em contato com a natureza e o turismo ecológico; XIII. Proteger os recursos naturais 

necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando o seu 

conhecimento e a sua cultura e promovendo-as social e economicamente (BRASIL, 

2000, p.09). 

 

 

Para que haja a eficácia dos objetivos das UCs, deve se seguir o que enfatiza o Art. 2º da 

Lei 9.985/2000 que aborda sobre a necessidade de seguir as orientações da elaboração de plano 

de manejo, que se trata de um documento técnico, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

UC, visando estabelecer o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 
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manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão 

da unidade. 

A Lei nº 9.985/2000 (SNUC) prevê no Art. 27º, que as UCs devem dispor de um Plano 

de Manejo (BRASIL, 2000). É necessário destacar que o plano de manejo é um instrumento de 

total importância para garantir a conservação da biodiversidade das Unidades de Conservação 

e que utilizam de algumas ferramentas e técnicas para que se obtenham os melhores resultados 

possíveis. 

O Plano de Manejo depende de uma pesquisa detalhada das condicionantes físicas e 

biológicas, a fim de orientar o planejamento e a gestão da unidade, definindo seu zoneamento, 

as atividades passíveis de realização, suas limitações e programas de conservação e visitação 

(MAGANHOTTO et al. 2014, p.211). O Plano é uma das principais ferramentas de gestão de 

uma UC e não pode ser encarado como um instrumento burocrático de difícil aceitação 

(FONTES; GUERRA, 2016, p.191). 

A participação da sociedade civil é de suma importância na gestão e no desenvolvimento 

da Unidade de Conservação, Magalhães; Bononi e Mercante (2010) destacam que, 

 

O SNUC enfatiza a importância da participação da sociedade civil no processo de 

criação, implantação e gestão das áreas protegidas, assegurando o que preconiza a 

Constituição do Brasil de 1988, no que se refere ao conceito de bem de uso comum 

do povo e essencial à qualidade de vida saudável. [...] o mecanismo de fortalecimento 

da gestão participativa previsto no SNUC é a formação dos Conselhos Gestores, com 

representação em sua composição, de 50% de organizações da sociedade civil, com 

caráter consultivo ou deliberativo (MAGALHÃES; BONONI; MERCANTE, 2010, 

p.184). 

 

 

Os conselhos funcionam como uma espécie de fórum de discussão e gestão das unidades 

de conservação, tratando de questões sociais, econômicas, culturais e políticas. O artigo 5º do 

SNUC discorre sobre a participação dos Conselhos Gestores em Unidades de Conservação e 

destaca que: 

O Snuc será regido por diretrizes que: [...] III - assegurem a participação efetiva das 

populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação; V - 

incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 

administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional; [...] VI - 

assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de 

conservação; [...] IX - considerem as condições e necessidades das populações locais 

no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos 

recursos naturais; [...] X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência 

dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de 

conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos 

perdidos (BRASIL, 2000, p.07-08). 

 

Autores como Loureiro; Azaziel e França (2003) afirmam que: 
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A participação é um processo social que gera a interação entre diferentes atores sociais 

na definição do espaço comum e do destino coletivo. Em tais interações, como em 

quaisquer relações humanas, ocorrem relações de poder que incidem e se manifestam 

em níveis distintos em função dos interesses, valores e percepções dos (as) envolvidos 

(as) (LOUREIRO; AZAZIEL; FRANÇA, 2003, p. 23). 

 

Sobre os resultados da gestão participativa, Belinassi; Pavão; Cardoso-Leite (2011, 

p.278) citam que “são proporcionais à mobilização da comunidade, ao tipo de conflito 

associado a área e mesmo a capacidade técnica da equipe gestora, lembrando que se a população 

não for corretamente orientada dificilmente serão obtidos resultados válidos para o plano de 

manejo da unidade”. 

Já Magalhães; Bononi; Mercante (2010, p.189), estabelecem que: “a gestão participativa 

corresponde a um conjunto de princípios e processos que defendem e permitem o envolvimento 

regular e significativo dos colaboradores na tomada de decisão”. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO (2014), 

desenvolveu um trabalho que teve como objetivo servir como apoio na atuação de conselhos 

gestores de UC. Neste trabalho são apresentados os seguintes benefícios da gestão participativa: 

 

I. A gestão participativa educa para a democracia e o exercício da cidadania. II. 

Confere maior transparência à gestão pública. III. Valoriza os diferentes saberes dos 

envolvidos e melhora a gestão da Unidade de Conservação. IV. Estimula a divisão 

das responsabilidades entre os envolvidos na gestão. V. Contribui para uma sociedade 

mais democrática e participativa. VI. Confere sustentação política e maior efetividade 

à gestão ambiental. VII. Favorece a construção de laços de confiança entre os atores 

que atuam no território de influência da Unidade de Conservação. VIII. Propicia a 

construção de entendimentos que atendam os diferentes interesses e que estejam de 

acordo com os objetivos da Unidade. IX. Favorece maior comprometimento para 

cumprir decisões tomadas em conjunto. X. Promove um processo de aprendizagem 

social e empoderamento de atores sociais na gestão do território de influência da 

Unidade de Conservação. XI. Propicia a interação com outros fóruns que atuam com 

planos e políticas territoriais. XII. Amplia a legitimidade das políticas de meio 

ambiente. XIII. Confere suporte ao processo de gestão. XIV. Amplia a noção de 

pertencimento de grupos sociais em relação à Unidade de Conservação. XV. Contribui 

para a integração entre atores envolvidos com a Unidade de Conservação e seu 

território de influência. XVI. Amplia a legitimidade das políticas de meio ambiente 

(ICMBIO, 2014, p.22-23). 

 

Sobre a participação comunitária Queiroz e Peralta (2006, p.455) destacam que ocorre 

em vários aspectos, seja por meio da agregação do conhecimento tradicional ao conhecimento 

científico; do envolvimento das comunidades em todas as etapas de execução das atividades. 

É importante destacar que a população tradicional local tem prioridade na apropriação 

dos recursos naturais e na partição dos benefícios gerados pela biodiversidade, além de que 

todo este processo participativo é baseado num sistema de capacitação e fortalecimento de 

lideranças locais (QUEIROZ; PERALTA, 2006, p.455). 
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2.2 Recursos Naturais e a pesca artesanal 

 

Os recursos naturais estão presentes na natureza e são explorados pela humanidade ao 

longo do tempo, a exploração ganhou uma grande proporção no século XVIII, a partir da 

Revolução Industrial.  Segundo Dias (2009) entre os problemas ambientais desencadeados pela 

industrialização destacam-se “a alta concentração populacional, o consumo excessivo de 

recursos naturais, sendo que alguns não renováveis”. 

A sociedade consumista em que vivemos enfrenta a acelerada degradação dos recursos 

naturais que compromete a qualidade de vida, principalmente das futuras gerações e, por outro 

lado, leva nossa sociedade a procurar modelos alternativos que harmonizem o desenvolvimento 

econômico com a indispensável proteção ambiental (SILVA; CRISPIM, 2011, p.165). 

Recursos naturais são definidos como qualquer elemento ou aspecto da natureza que 

esteja em demanda, seja passível de uso ou esteja sendo usado direta ou indiretamente pelo 

homem como forma de satisfação de suas necessidades físicas e culturais, em determinado 

tempo e espaço (VENTURI, 2006, p.16). 

Para Viana (2013, p.45) “os recursos pesqueiros que compreendem as espécies de peixes, 

moluscos e crustáceos, entre outras, que são exploradas economicamente pela pesca”. Os 

recursos pesqueiros passam por processos naturais de renovação no meio ambiente. 

Corroborando Dias Neto (2010, p.46) destaca que “a pesca encontra nos ecossistemas suas 

próprias condições naturais de produção dos recursos pesqueiros, classificados na literatura 

econômica como recursos naturais renováveis”. 

O homem se apropria de diversas formas no processo de exploração dos recursos naturais. 

Castello (2004) expõe que: 

 

A pesca é uma das práticas mais antigas do homem e, junto com a caça, representa 

uma forma de intensa interação com a natureza. Quando o homem se apropria de um 

recurso vivo vários processos naturais e antrópicos são afetados, pois um sistema 

humano interage com um sistema ecológico (CASTELLO, 2004, p.163).  
 

As comunidades tradicionais possuem uma forte dependência dos recursos naturais 

(DIEGUES et al, 2000, p.08). A sustentabilidade do uso destes recursos naturais consiste em 

encontrar meios de produção, distribuição e consumo dos recursos existentes de forma mais 

coesiva, economicamente eficaz e ecologicamente viável (BARBOSA, 2008, p.10). 

A etnociência é o campo do saber que procura consolidar o intercâmbio profícuo entre a 

ciência e as práticas tradicionais (PINHEIRO, 2004, p.327). Para desenrolar estudos acerca das 

relações homem/natureza a etnociência investiga, analisa e descreve a articulação entre o 
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ambiente e sociedade, a partir da relação entre conhecimentos tradicionais e conservação dos 

recursos naturais (PEREIRA; DIEGUES, 2010, p.48).  Nessa direção a etnociência, de forma 

particular a etnoecologia, torna-se uma ferramenta importante para se estudar a relação 

sociedade-ambiente e o uso dos recursos naturais por determinados grupos culturais, os estudos 

em etnoecologia podem contribuição para a gestão participativa dos recursos e para 

sustentabilidade territorial.    

 

2.3 Território e territorialidade a partir da pesca artesanal 

 

A atividade pesqueira é uma atividade humana que representa uma modalidade de uso do 

espaço. Sua especificidade reside na articulação entre os meios aquático e terrestre 

(CARDOSO, 2003, p.119). Os pescadores artesanais, tanto de água doce como marinhos, não 

procuram as suas presas ao acaso, mas buscam em locais específicos do rio e do mar 

(BEGOSSI, 2004, p.223). A autora quer tratar a partir desta afirmação que nas comunidades 

tradicionais como a de pescadores a uma escolha pelos espaços e territórios em que as 

atividades são desenvolvidas, identificados como pesqueiros. 

Os locais determinados para pesca são caracterizados como pesqueiros. Begossi (2004, 

p.226) afirma que os pesqueiros são “pontos de pesca onde há alguma forma de apropriação, 

regra de uso ou conflito, sendo então um território em seu sentido ecológico”. A autora ainda 

apresenta que a “territorialidade é uma forma de controlar espaço e recursos. Um território é 

uma área defendida, ou uma área de uso exclusivo” (BEGOSSI, 2004, p.226). 

O processo de apropriação da natureza por parte dos pescadores está atrelada ao trabalho 

e a construção do conhecimento dos elementos naturais que interagem nas pescarias, é onde se 

produz um primeiro nível de territorialidade na atividade pesqueira, aquele do conhecimento, 

do pertencimento ao meio e da apreensão dos processos naturais (CARDOSO, 2003, p.120). 

Haesbaert (2007, p. 20) expõe que: 

 

(...) desde sua origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e 

simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de 

terreoterritor (terror, terrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) 

da terra e com a inspiração do terror, do medo especialmente para aqueles que, com 

esta dominação, ficam alijados da terra, ou no “territorium” são impedidos de entrar. 

Ao mesmo tempo, por outro lado, podemos dizer que, para aqueles que têm o 

privilégio de plenamente usufrui-lo, o território pode inspirar a identificação (positiva) 

e a efetiva “apropriação” (HAESBAERT, 2007, p. 20). 
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De acordo com Haesbaert e Limonad (2007, p.42) “o território é uma construção histórica 

e, portanto, social, a partir das relações de poder (concreto e simbólico) que envolvem, 

concomitantemente sociedade e espaço geográfico”. 

A esse respeito Saquet (2009, p.81) enfatiza que: 

 

(...) o espaço corresponde ao ambiente natural e ao ambiente organizado socialmente, 

enquanto que o território é produto de ações históricas que se concretizam em 

momentos distintos e sobrepostos, gerando diferentes paisagens, logo, é fruto da 

dinâmica socioespacial. (SAQUET, 2009, p.81). 

 

Nessa direção, convém destacar que o espaço e território não estão separados. De acordo 

com Saquet (2009, p.83) “O espaço é indispensável para a apropriação e reprodução do 

território”. Entretanto é importante destacar que, o território enquanto espaço-tempo-vivido 

aparece como resultado de processos diversos e complexos, produzido nas tramas materiais e 

imateriais do cotidiano social (HAESBAERT, 2007), ou seja, na vivência e na identidade que 

essas pessoas que forjam a construção dessas identidades a partir das atividades de 

(re)produção, econômica, social e cultural que desenvolvem nesses territórios. 

Nesse sentido, o território pode ser apresentado a partir de uma abordagem funcional e 

outra mais simbólica. Boligian e Almeida (2003) interpretam o território a partir de uma 

perspectiva político-econômica e simbólica-afetiva. A primeira se apresenta de forma 

funcional, onde:  

“a base espacial onde estão dispostos objetos, formas e ações construídas pelos atores 

sociais e historicamente determinadas segundo as regras do modo de produção vigente 

em cada época, ou seja, pelas relações sociais de produção” (BOLIGIAN & 

ALMEIDA, 2003, p. 241). 

 

E na perspectiva simbólico-afetiva: 

 

“o território é o espaço das experiências vividas, onde as relações entre os atores, e 

destes com a natureza, são relações permeadas pelos sentimentos e pelos simbolismos 

atribuídos aos lugares. São espaços apropriados por meio de práticas que lhes 

garantem uma certa identidade social/cultural” (BOLIGIAN; ALMEIDA, 2003, p. 

241). 

 

No aspecto funcional o território é delimitado e controlado por meios de ações de poder, 

já na perspectiva simbólica-cultural o território é compreendido com um valor de uso. Segundo 

Saquet (2007) “o território é entendido como lugar de relações sociais; de conexões e redes; de 

vida, para além da produção econômica, como natureza, apropriação, mudanças, mobilidade, 

identidade e patrimônio cultural; como produto socioespacial e condição para o habitar, viver 

e produzir”. 
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Andrade (2004, p.20) explana que “a formação de um território dá às pessoas que nele 

habitam a consciência de sua participação, provocando o sentido da territorialidade que, de 

forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre elas”. 

Esta relação de apropriação e participação faz com que as populações tradicionais 

desenvolvam um conhecimento sobre a distribuição dos recursos e sua ecologia, além de sua 

percepção ambiental, constitui-se em uma ferramenta valiosa, com potencial para ser 

incorporada tanto em planos de gestão e desenvolvimento socioeconômicos quanto em estudos 

de manejo, conservação e utilização sustentável da fauna local (SILVA; WANDERLEY; 

CONSERVA, 2014, p.185). 

Os territórios podem ser temporários ou mais permanentes e se efetivam em diferentes 

escalas, envolvendo, sempre, a síntese dialética do natural e do social que reside no homem 

(SAQUET, 2010, p.128). O autor complementa que, 

 

“[...] o território significa heterogeneidade e traços comuns; apropriação e dominação 

historicamente condicionadas; é produto e condição histórica e trans-escalar; com 

múltiplas variáveis, determinações, relações e unidade. É espaço de moradia, de 

produção, de serviços, de mobilidade, de desorganização, de arte, de sonhos, enfim, 

de vida (objetiva e subjetivamente). O território é processual e relaciona, (i)material, 

com diversidade e unidade, concomitantemente” (SAQUET, 2006, p. 83). 

 

O Território significa, assim, “apropriação social do ambiente; ambiente construído, com 

múltiplas variáveis e relações recíprocas” (SAQUET, 2009, p.81). Fernandes (2009, p.10) 

destaca que “as territorialidades são as representações dos tipos de uso dos territórios”. 

Raffestin (1993) sustenta que a territorialidade deve ser entendida como multidimensional e 

inerente à vida em sociedade. 

 

(...) de acordo com nossa perspectiva, a territorialidade assume um valor bem 

particular, pois reflete o multidimensionamento do “vivido” territorial pelos membros 

de uma coletividade, pela sociedade em geral. Os homens “vivem” ao mesmo tempo, 

o processo territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou 

produtivistas (RAFFESTIN, 1993, p.158). 

 

Ao partir desse princípio “territorialidade pode ser definida como um conjunto de relações 

que se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo” (RAFFESTIN, 1993, 

p.160). Nessa perspectiva, o próprio território ganha uma identidade, não em si mesma, mas na 

coletividade com um processo dinâmico e flexível. Nesse aspecto Saquet (2010) acrescenta que 

a territorialidade traduz o conjunto daquilo que se vive cotidianamente: relações com o trabalho, 

com o não trabalho, com a família etc. É importante frisar que o conjunto de relações não 

exprime um caráter “funcional”, pois: 
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(...) a territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais estritamente política, 

diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está intimamente ligada 

ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço 

e como elas dão significado ao lugar (HAESBAERT, 2007, p.22). 

 

Saquet (2010) aponta que a dimensão subjetiva da territorialidade deve ser entendida 

como o desenrolar de todas as relações sociais cotidianas, no trabalho, na família, na igreja, nas 

escolas, nas Organizações não Governamentais (ONG’s), nos ranchos de pescas, estaleiros, etc., 

ou seja, ela se ocorre nos ambientes de atuação dos grupos e encontra-se revestida de relações 

de lutas, domínios e poder.  

 

(...) a territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas [...] resultado e 

determinante do processo de cada território, de cada lugar; é múltipla, e por isso, os 

territórios também o são, revelando a complexidade social, e ao mesmo tempo, as 

relações de domínios de indivíduos ou grupos sociais com uma parcela do espaço 

geográfico, outros indivíduos, objetos, relações (SAQUET, 2010, p.129). 

 

Nesse sentido, a territorialidade está ligada às relações sociais e às atividades diárias dos 

grupos sócio-culturais. Para Saquet e Briskievicz (2009), ela é o resultado do processo de 

produção de cada território, sendo fundamental para a construção da identidade e para a 

reorganização da vida cotidiana. 

No caso da criação da RDSEPT o objetivo principal não era apenas a preservação do 

patrimônio ambiental existente em seu âmbito territorial, mas teve também como finalidade a 

manutenção de um patrimônio cultural, especificamente dos saberes tradicionais presentes no 

trabalho, no lazer, na religiosidade, nas sociabilidades, nos modos de vida e em todas as demais 

atividades da existência humana.  

Estes saberes tradicionais estão evidentes nas relações que as populações tradicionais têm 

com o território. Para Santos (1999, p.07) “O território é o lugar em que desembocam todas as 

ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a 

história ao homem plenamente realiza a partir da manifestação da sua existência”. Para este 

autor o território é onde acontecem as relações humanas. Ele ainda enfatiza que “o território é 

fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício 

da vida” (SANTOS, 1999). 

As comunidades que compõe a RDSEPT, lutaram pela garantia de seu território nos anos 

de 1995 e 1999 quando a especulação imobiliária e a carcinicultura ameaçavam os modos de 

vida tradicional. É importante destacar que a luta pelo território foi necessária para afirmar cada 

vez mais as relações sociais expressas na territorialidade da região.   

Estas relações de território e territorialidades podem ser expressas a partir do que Lima 

(2006, p.40), diz que “os pescadores, nas águas do Atlântico, navegam e constroem, através da 
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marcação e da prática da mestrança, os territórios de captura essenciais à realização das 

pescarias artesanais”. Esta afirmação é reforçada na construção do território e da territorialidade 

que, 

“Em terra e no mar registram-se relações fundamentadas por visões referenciadas nas 

experiências vividas e em sonhos, em laços de afetividade, de parentesco e 

apadrinhamento, na religiosidade e na experiência lúdica. Em essência, há vínculos e 

referenciais construídos a partir da relação sociedade-natureza, da produção de meios 

de vida, de diferentes tipos de intercâmbios de produtos (do escambo ao comércio 

internacional, via empresas de pesca) e do uso social do espaço e de recursos naturais” 

(LIMA 2008, p.205). 

 

Em um relatório sobre os conflitos socioambientais e violações de direitos humanos em 

territórios tradicionais pesqueiros no Brasil realizado pelo Conselho Pastoral dos Pescadores – 

CPP no ano de 2016, foram detectados conflitos atrelados a especulação imobiliária, 

empreendimentos turísticos, privatização de terras públicas, carcinicultura, degradação 

ambiental, pesca predatória, parques eólicos, barragens entre outros. Entre as comunidades 

tradicionais impactadas estão a comunidade quilombola do Cumbe e a praia de Morro Branco 

no litoral do Ceará; em Pernambuco são exemplos a praia de Suape e a Barra de Sirinhaém; no 

Rio Grande do Norte estão as cidades de Macau, Pirangi do Norte, Praia do Rosado e 

Pendências, entre tantas outras no litoral nordestino (TOMAZ; SANTOS, 2016, p.20 - 33). 

 

2.4 Etnoconhecimento aplicado à pesca artesanal 

 

A pesca artesanal pode ser caracterizada pela dependência do consumo de recursos 

renováveis (BRITO et al, 2015, p.160). Sobre a pesca artesanal, Maldonado (1997) caracteriza 

a pesca como uma atividade que utiliza equipamentos rústicos, e as modalidades de pesca 

variam de acordo com as espécies a serem capturadas.  Este fato justifica a importância desta 

atividade para os pescadores que exploram o ambiente aquático de forma peculiar e adquirem 

conhecimentos sobre a natureza, além de estabelecer uma grande diversidade de interações com 

o ambiente (RAMIRES; MOLINA, 2004). Atualmente é possível perceber práticas de 

incorporação de novas tecnologias de navegação, como o GPS (SILVA, 2010, p.58). 

A atividade pesqueira por sua vez, de acordo com Diegues (2004) “proporcionou os 

pescadores adquirir um vasto conhecimento ao longo de vários séculos sobre os aspectos 

relacionados ao ciclo de vida das espécies capturadas, a época de sua reprodução e a 

concentração de cardumes”.  

O etnoconhecimento refere-se aos conhecimentos produzidos por povos indígenas, 

afrodescendentes e comunidades locais de etnias específicas transmitidos de geração em 
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geração, de maneira oral e desenvolvidos à margem do sistema social formal (MIRANDA, 

2007; ALMEIDA, 2017). 

Segundo Miranda (2007) ressaltam que “são conhecimentos dinâmicos que se encontram 

em constante processo de adaptação, com base numa estrutura sólida de valores, formas de vida 

e crenças míticas, profundamente enraizados na vida cotidiana dos povos” (MIRANDA, 2007). 

Em um estudo realizado por Almeida (2017, p.251-252) enfatizou que este conhecimento 

é transmitido através das seguintes etapas:  

 

No primeiro momento tem-se a compreensão da importância do pescado, como o 

valor de cada espécie para a família, tais como: o consumo, a comercialização e fatores 

simbólicos de sorte e azar. Na segunda etapa são transmitidos conhecimentos acerca 

dos ecossistemas, onde cada espécie costuma habitar, nesse caso surgem os 

conhecimentos sobre a água, conhecimentos esses que fazer parte do fazer das 

atividades como: temperatura, sazonalidade, turbidez, ph, elevação entre outros. 

Quando o conhecimento sobre as espécies, e os ecossistemas é transmitido e 

sistematizado surge outra etapa, a arte da pesca, nesse momento são repassados todos 

os conhecimentos de como capturar cada espécie (ALMEIDA, 2017, p.251-252). 

 

Fato que corrobora com as conclusões de Silvano (1997) quando aponta que os 

pescadores artesanais mantêm contato direto com o ambiente natural e, assim, possuem um 

corpo de conhecimento acerca da classificação, história natural, comportamento, biologia e 

utilização dos recursos naturais da região onde vivem.  

Para Almeida (2017) “esses conhecimentos são geralmente passados de membros da 

família que possuem maior idade, de pai para filhos, de avós para netos e assim, 

sucessivamente” (ALMEIDA, 2017, p.252). 

Para Brito et al (2015, p.163) “a pesca desenvolvida pelos pescadores permite a eles um 

conhecimento empírico não somente das estratégias de pesca, mas sobre a fauna aquática, como 

as espécies-alvos da captura ou mesmo de outras espécies presentes nos pesqueiros”. De acordo 

com Barbosa Filho e Costa Neto (2016, p.49) os pescadores artesanais são excelentes 

conhecedores da fauna marinha.  

O conhecimento ecológico dos pescadores é adquirido por meio da prática e de 

observações cotidianas do meio, pode ser complementar ao conhecimento científico, sendo uma 

importante ferramenta para diversos estudos a níveis ecológicos (BRITO et al, 2015, p. 172). 

Sobre esse conhecimento e sua importância para as comunidades tradicionais, Saldanha 

(2005) afirma que:  

Comunidades tradicionais pesqueiras fundamentam suas atividades no vasto 

conhecimento empírico, adquirido e acumulado através de várias gerações. Nesse 

sentido, a intuição, a percepção e a vivência são parte desse “saber tradicional” que 

consolida a prática da pesca. A importância do conhecimento produzido e transmitido 

oralmente pelos pescadores artesanais tem recebido atenção especial nos programas 
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de manejo pesqueiro que buscam por meio da gestão participativa validar as práticas 

tradicionais (SALDANHA, 2005, p.12). 

 

No caso da RDSEPT, Goulart (2007) expõe que: 

 

Os pescadores adentram o mar sem instrumentos tecnológicos de apoio à navegação, 

contando, para a operação, tão somente a experiência dos mais antigos e com os 

saberes adquiridos na tradição, com a capacidade de observação de astros, dos ventos 

e das marés. Esses conhecimentos são transmitidos por seus ancestrais, os mais velhos 

da comunidade, ou pela interação com os companheiros do oficio, na prática diária 

(GOULART, 2007, p.48). 

 

Além do conhecimento de navegação e localização, por meio do etnoconhecimento os 

pescadores demonstraram um conhecimento sobre as espécies que capturam, principalmente 

em relação ao hábitat e alimentação. Sendo que para diferenciar os tipos de hábitat das espécies 

de acordo com a distribuição destas na coluna de água, por exemplo, peixes de fundo, de meia 

água ou de superfície e também de acordo com a distribuição das espécies nos ecossistemas 

que habitam, como o estuário, o mar, costa e rios (CLAUZET; RAMIRES; BARRELLA, 2005, 

p.12).  

Sobre alimentação dos peixes o conhecimento é acumulado de acordo com o que os 

pescadores encontram nos estômagos das espécies que capturaram, além dos conhecimentos 

transmitidos pelas outras gerações (CLAUZET; RAMIRES; BARRELLA, 2005, p.13).  

Brandão e Silva (2008, p.57) dizem que este conhecimento que estabelece a base da 

prática produtiva dos pescadores artesanais, também traz consigo informações necessárias a 

sustentabilidade ecológica e econômica da comunidade. 

Sobre a importância deste conhecimento Barbosa Filho e Costa Neto (2016, p.50) enfatiza 

que “em um contexto regional, tais conhecimentos empíricos devem ser aproveitados na 

formulação de hipóteses científicas que gerem novos e mais detalhados conhecimentos”, sendo 

assim o conhecimento existente nas comunidades pesqueiras podem colaborar na gestão dos 

recursos pesqueiros.  

A gestão deve ter participação efetiva na construção e manutenção do processo. Os 

acordos de pesca são um mecanismo para alcançar uma gestão participativa do uso dos recursos. 

Segundo Cardoso (2003, p.121) os acordos de pesca buscam o manejo dos recursos pesqueiros, 

proibindo modalidades predatórias de pesca, restringindo áreas e estabelecendo normas 

diferenciadas para a pesca de subsistência e a pesca comercial. 

Sobre a gestão participativa em Unidades de Conservação Limont e Fischer (2012) 

esclarecem que: 

O processo participativo é dependente de um complexo arranjo entre diversas 

dimensões, a educativa, a participativa, a política, a institucional e, sobretudo, a 

ideológica. As pessoas envolvidas no processo de gestão participativa precisam 
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“querer” transformar uma realidade tradicional de gestão que está consolidada e que 

tem por referência a “não participação”, a “não partilha de poder e responsabilidades”. 

Essa transformação demanda um esforço e ainda falta muito para que a prática da 

gestão participativa seja institucionalizada (LIMONT; FISCHER, 2012, p.45). 

 

Sendo assim a gestão compartilhada dos recursos naturais representa uma importante 

demanda social, principalmente para as comunidades tradicionais (DUMITH, 2012, p.114). É 

possível por meio da participação da comunidade se pensar em estratégias locais para o uso e a 

conservação dos recursos, além disso abre-se um espaço de debates e discussões para ampliar 

a capacidade de resposta à sociedade, por meio de princípios, como responsabilidade, 

transparência, equidade, inclusão e processo decisório coletivo.    
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT) se 

constitui em uma Unidade de Conservação (UC), de uso sustentável de acordo com a Lei 

Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2003). A RDSEPT é uma categoria de UC, 

cujo objetivo principal é tornar compatível a conservação da natureza a partir do manejo 

adequado dos recursos naturais e de um relacionamento harmonioso do homem com o meio 

ambiente. Sendo criada com intuito de possibilitar e de materializar o uso sustentável dos 

recursos naturais. 

As Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) são áreas naturais que abrigam “[...] 

populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 

recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados as condições ecológicas 

locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 

diversidade biológica” (BRASIL, 2003, p.21).  

Desta maneira, essas Reservas buscam conservação da natureza por meio da utilização 

adequada dos elementos da natureza pelos seus povos, garantindo, formalmente, a viabilização 

de tais recursos para a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais.  

Dias (2006), p.25 expõe que: 

 

A criação da RDSEPT foi o resultado de 08 anos de reinvindicações de comunidades 

costeiras pesqueiras junto aos órgãos ambientais estaduais do Rio Grande do Norte, 

IBAMA/RN e Ministério Público. A primeira manifestação aconteceu em 1995, 

quando um grupo de italianos solicitou a Superintendência do Patrimônio da União 

(SPU) o aforamento da restinga, para a construção de um empreendimento hoteleiro, 

no ano de 1999 uma empresa de carcinicultura foi responsável pelo corte e queima de 

4 hectares de mangue para a construção de viveiros (DIAS, 2006, p.25). 

 

De acordo com Dias, Rosa e Damasceno (2007) “apesar dos conflitos de uso existentes 

na área, a pesca ainda é a atividade mais importante na Reserva e envolve famílias que incluem 

pescadores e pescadoras de peixes, catadores de caranguejo e marisqueiras”. Assim como, foi 

demonstrado que ao longo do tempo a comunidade passou por desafios em relação aos usos dos 

recursos naturais de forma a impactar o meio ambiente local.  

Com o intuito de fortalecimento das comunidades se idealizou os Encontros Ecológicos, 

este evento tinha o objetivo de aumentar a conscientização das comunidades se pensou em 
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realizar um evento que subsidiasse as populações sobre as questões ambientais e que auxiliasse 

para criar a reserva (SILVA, 2015, p. 24).  

A RDSEPT, criada por meio da Lei 8.349 que entrou em vigor no dia 18 de julho de 2003 

e a partir do desejo de suas comunidades pesqueiras, tem como objetivo fundamental preservar 

os recursos naturais locais e promover a sustentabilidade da população tradicional residente em 

suas circunscrições territoriais (RIO GRANDE DO NORTE, 2003).  

A Reserva localiza-se no litoral setentrional do Rio Grande do Norte com 12.940,07 

hectares, sendo constituída por 95% do seu território pertencente ao município de Macau/RN, 

o qual possui uma economia alicerçada na exploração e exportação do sal marinho, do petróleo 

e do gás natural e geração de energia eólica, além do desenvolvimento da pesca artesanal; 

enquanto 5% da sua área pertence ao município de Guamaré/RN, cuja economia é pautada, 

principalmente, na exploração do petróleo, pesca artesanal e geração de energia eólica (Figura 

01).  

Figura 01. Mapa de Localização da RDS Estadual Ponta do Tubarão.

 

Fonte: IBGE, 2015; IDEMA 2012. 

 

A área da Reserva abrange dez comunidades nos dois municípios, a saber: Barreiras, 

Diogo Lopes, Sertãozinho, Cacimba da Baixa, Pau Feito, Soledade e Chico Martins, 

pertencentes ao município de Macau; e Mangue Seco I e II e Lagoa Doce, pertencentes ao 

município de Guamaré. Sendo a economia baseada na agricultura de subsistência e na pesca 
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artesanal nas comunidades de ambos municípios em discussão. Entre estas comunidades as que 

são classificadas como comunidades pesqueiras estão as comunidades de Diogo Lopes, 

Barreiras e Sertãozinho. 

 

3.2 Caracterização ambiental 

 

A RDSEPT é constituída por uma polissemia de paisagens naturais, formadas por 

vegetação de mangues e gamboas, ilhas, restinga, falésias, praias, dunas e caatinga.  A Reserva 

possui características singulares no que concerne ao contexto ambiental do estado do Rio 

Grande do Norte, haja vista que é possível encontrar, ao longo de seu espaço, espécies da 

caatinga bordejando ao mar: é o sertão encontrando o mar e o mar encontrando o sertão 

(ARAÚJO et al, 2012) (Figura 02). 

Figura 02. Unidades Geoambientais da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Fonte: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 2012. 

 

A RDSEPT está inserida numa região morfoclimática, denominada por Aziz Ab’Sáber 

(2003), de domínio das caatingas brasileiras, localizada nos sertões do semiárido nordestino, 

esta região apresenta características:  
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A temperatura é quase [...] sempre muito elevada e relativamente constante. Dominam 

temperaturas médias entre 25 e 29 ºC. No período seco existem nuvens esparsas, mas 

não chove. Na longa estiagem os sertões funcionam, muitas vezes, como semidesertos 

nublados[...] de repente, quando chega as primeiras chuvas, árvores e arbustos de 

folhas miúdas e múltiplos espinhos protetores entremeados por cactáceas 

empoeiradas, tudo reverdece. (AB’SÁBER, 2003, p.85). 

 

Uma divergência entre o litoral setentrional e o oriental do RN, é perceptível por meio de 

dados do monitoramento pluviométricos dos municípios. Macau, localizado no litoral 

setentrional, apresenta um acumulado de 107.5 milímetros (mm), o município de Guamaré 

apresenta um acumulo de 501,2 enquanto Natal, localizado no litoral oriental, precipitação de 

1.625,9 mm no ano de 2017 (EMPARN, 2017). 

A RDSEPT apresenta uma configuração sedimentar com influência da Bacia Potiguar de 

idade Mesozóica, com duas Formações de grande importância econômica: a Formação Jandaíra 

(Calcário) e a Formação Açu (Arenito). (IDEMA, 2017).   

De acordo com Dias (2006) a área marinha da Reserva estende-se por aproximadamente 

14 km de extensão por 2 km de largura ao longo de toda a sinuosidade da costa. A porção 

marinha da RDSEPT é separada do rio Tubarão por um cordão arenoso, a restinga que 

localmente é conhecida como “costa” (figura 03).  

Figura 03. Planície estuarina do Rio Tubarão - RDSEPT. 

 

Fonte: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 2009. 

 

De acordo com o novo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012 as restingas são depósito 

arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de 
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sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, 

com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e 

depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e 

arbóreo, este último mais interiorizado; As restingas foram destacadas como Área de 

Preservação Permanente (APP) por meio do artigo 4º, inciso VI que destaca as restingas, como 

fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. 

A restinga apresenta uma dinâmica costeira constante e sofre intensa ação das ondas, 

sendo modelada continuamente de acordo com as marés e o vento.  A área que corresponde a 

restinga é uma longa faixa de praia desabitada, popularmente chamada de costa pelos moradores 

tradicionais, embora que exista alguns ranchos de palha para uso da pesca e lazer. 

Segundo Ferreira Filho (2017) a planície de maré representa um caso atípico de estuário 

onde não existe um canal fluvial concorrente à dinâmica da maré, sendo denominado como um 

estuário negativo ou falso estuário (FERREIRA FILHO, 2017, p.39).  

A porção da planície de maré do rio Tubarão é composta pelo braço de mar e os 

manguezais que sofrem influência constante dos regimes ou movimentos de maré. Estes 

regimes de maré permitem que durante o dia aconteça momentos de baixa-mar e de preamar. 

Na baixa-mar toda a planície de maré apresenta a formação de grandes bancos de areia e lama 

que ficam expostos apenas alguns canais do rio ficam estreitos e com baixo volume de água e, 

em alguns pontos, formam-se pequenos alagados, semelhantes a pequenas poças de maré 

(DIAS et al., 2007, p. 27). Durante a preamar, toda a água do mar inunda toda a planície de 

maré.  

Como abordado anteriormente a região não apresenta um canal fluvial, assim a ocorrência 

do manguezal na planície de maré apresenta dependência da restinga e dos fluxos de água doce 

continentais (FERREIRA FILHO, 2017, p.39). 

Conforme Dias (2006, p.31) “são encontradas cinco espécies de mangue na área: 

Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana, A. germinans, Laguncularia racemosa e 

Conocarpus erectus”. Conhecidos popularmente como: Mangue vermelho ou sapateiro 

(Rhizophora mangle), Mangue branco (Laguncularia racemosa), Mangue preto (Avicennia 

schaueriana, A. germinans) e Mangue botão (Conocarpus erectus).  

Ao sul da RDSEPT podemos encontrar uma grande extensão de campos dunares, esta 

área é utilizada pela população como local de lazer ou para agricultura de subsistência. As dunas 

podem apresentar característica moveis ou fixas. As dunas móveis são resultantes da 

mobilização eólica de areias marinhas, sendo vulneráveis naturalmente. As dunas fixas estão 
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parcialmente recobertas por uma vegetação rasteira e arbustiva, que contribui para que sua areia 

não seja transportada pelo vento e contribuindo para sua fixação (IDEMA, 2017).  

A área de caatinga da reserva Ponta do Tubarão se estende ao sul dos campos dunares até 

os limites da reserva. É uma caatinga hiperxerófila, apresenta de 7 a 8 meses secos tendo 

características de uma vegetação de menor porte, predominantemente arbusto, menos densa, 

com indivíduos de porte baixo, espinhentos e cujas folhas na época seca caem totalmente. É 

importante frisar que é comum encontrar algumas espécies de caatinga no interior das ilhas de 

mangue (IDEMA, 2017).  

 

3.2 Aspectos socioeconômicos do município de Macau  

 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o 

município de Macau possui uma população de 28.954 habitantes, dos quais 14.182 são do sexo 

masculino e 14.772 são do sexo feminino. Sendo que 21.966 vivem na área urbana e 6.988 na 

área rural do município. A população atual estimada para 2016 é de 31.592 habitantes. A 

densidade demográfica é de 36,74 hab./km². 

O município apresenta 21 estabelecimentos de saúde, sendo 10 da rede municipal e 11 

privados. Na área educacional, o município possui 54 estabelecimentos de ensino, sendo 35 

estabelecimentos de ensino da Administração Municipal, 06 da Administração Estadual, 12 

Particular e 01 da Administração Federal (IBGE, 2010). 

O município possui 8.502 domicílios permanentes, sendo 4.986 na área urbana e 1.784 

na área rural. Destes, 7.474 têm abastecimento de água através da rede geral, 281 por meio de 

carro-pipa, 206 através de poço ou nascente fora da propriedade, 210 através de poço ou 

nascente na propriedade, 73 se abastecem por meio de rio, açude ou igarapé e 267 por outras 

fontes. Apenas 5.649 domicílios estão ligados à rede geral de esgotos (IBGE, 2010). 

As principais atividades econômicas são: agropecuária, pesca, extração de petróleo e gás 

natural, extrativismo, comércio e geração de energia eólica. De acordo com a Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, durante o mês de janeiro de 2018 o 

município de Macau recebeu em royalties o valor equivalente a 4.523.347,66 de reais.  E possui 

um Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,665. 
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3.3 Aspectos socioeconômicos do município de Guamaré  

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o município 

de Guamaré possui uma população de 12.404 habitantes, dos quais 6.223 são do sexo masculino 

e 6.181 do sexo feminino, sendo que 4.407 vivem na área urbana e 7.997 na área rural. A 

população atual estimada para 2016 é de 14.975 habitantes. A densidade demográfica é de 47,90 

hab./km². 

O município apresenta 12 estabelecimentos de saúde, sendo 11 da rede municipal e 01 

privados. Na área educacional, o município possui 36 estabelecimentos de ensino, sendo 25 

estabelecimentos de ensino da Administração Municipal, 03 da Administração Estadual, 08 

Particular (IBGE, 2010). 

O município possui 3.332 domicílios permanentes, sendo 1.202 na área urbana e 2.130 

na área rural. Destes, 2,875 têm abastecimento de água através da rede geral, 218 por meio de 

carro-pipa, 75 através de poço ou nascente fora da propriedade, 46 através de poço ou nascente 

na propriedade, 04 por meio de cisternas na água da chuva, e 111 por outras fontes. Apenas 908 

domicílios estão ligados à rede geral de esgotos. (IBGE, 2010).  

As principais atividades econômicas são: agropecuária, pesca, extração de petróleo e gás 

natural, agricultura, geração de energia eólica e comércio (IBGE, 2010). Segundo a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, durante o mês de janeiro de 2018 

o município de Guamaré recebeu em royalties o valor equivalente a 4.034.519,19 de reais. 

Apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,626. 

 

3.4 Procedimento metodológico  

 

A pesquisa foi conduzida por meio das abordagens qualitativa e quantitativa. Nesse 

sentido, Minayo (2002, p.22) destaca que o conjunto de dados quantitativos e qualitativos não 

se contrapõe; ao contrário, “[...] se complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. Concordando Ferreira (2015) expõe que 

“ambas complementam o entendimento que o sujeito tem do objeto estudado”. 

Minayo (2002, p.22) continua seu discurso, denotando que a diferença entre “qualitativo 

e quantitativo é de natureza”, pois quando se trabalha com a estatística nas ciências sociais 

apreende-se dos fenômenos apenas o “aspecto visível, ecológico, morfológico e concreto”. 

Porém, quando se ancora numa abordagem qualitativa, “[...] aprofunda-se no mundo dos 
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significados, das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2002, p.22). 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico e documental, foram 

consultados órgão como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, 

Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE/RN, entre outros. A 

pesquisa utilizou documentos como os Boletins Estatísticos da Pesca e Aquicultura, Anuário 

Brasileiro da Pesca e Aquicultura, bem como a legislação vigente, relativa a pesca. A Coleta de 

dados foi realizado no período de junho a novembro de 2017, a pesquisa antes de ser iniciada 

teve que ser apreciada e aprovada pelo Conselho Gestor da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Foram realizadas entrevistas com 13 pescadores previamente selecionados, sendo N=03 

de Barreiras, N=03 de Sertãozinho e N=07 de Diogo Lopes, para realizar as entrevistas sobre o 

etnoconhecimento que os pescadores possuem em relação as espécies capturadas com maior 

frequência nas comunidades, para isto foi utilizado um roteiro semiestruturado com perguntas 

abertas (Apêndice 1), e foi feito o uso de imagens,  ou seja, foram apresentadas as fotografias 

dos peixes capturados com maior frequência na comunidade (Apêndice 2), com o objetivo de 

entender o conhecimento dos pescadores sobre: reprodução, habitat, hábitos alimentares, 

morfologia, comportamento das espécies, técnicas de captura, e mecanismos de conservação 

das espécies, com vista a produzir subsídios para o uso e manejo adequando das espécies, numa 

perspectiva de planejamento e gestão dos recursos pesqueiros de forma participativa. 

Forram aplicados 50 (cinquenta) questionários (Apêndice 3), sendo N=37 em Diogo 

Lopes, N=11 em Sertãozinho, N=02 em Barreiras com pescadores que atendesse em pelo menos 

a um dos seguintes critérios de: ser residente em alguma comunidade da RDS Estadual Ponta 

do Tubarão há mais de 30 anos, ser pescador artesanal e/ou familiar, ser maior de 20 anos de 

idade. O instrumento reunia perguntas abertas e fechadas, permitindo a coleta de informações 

de diversas naturezas, obedecendo a um roteiro previamente estabelecido, com pescadores 

cadastrados na colônia de pescadores que atende a área de estudo.  As informações obtidas 

permitiram traçar o perfil dos comunitários em relação ao nível de escolaridade, à profissão, 

faixa etária, número de filhos por famílias, estado civil, naturalidade e sexo, bem como irá 

subsidiar os dados relativos a produção e consumo de pescados.  

Cabe ressaltar que, a pesquisa foi apresentada ao Conselho Gestor da Reserva, para 

solicitar a aprovação do seu desenvolvimento nos limites da RDSEPT (Anexo 1). Ademais, a 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

em maio de 2017, para obtenção da aprovação para sua realização; que se fez sob o número 
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2.216.092, conforme Anexo 2 e para todas as entrevistas foi utilizado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido TCLE (Apêndice 4), junto aos participantes, para que eles 

pudessem tomar a decisão de forma justa e sem constrangimento de participar ou não da 

pesquisa. 

Para apresentar a opinião e o conhecimento dos sujeitos desta pesquisa, os pescadores 

entrevistados, optou-se pela não utilização do nome verdadeiro, preservando a identidade dos 

entrevistados (Quadro 03).  

Quadro 03. Participantes da pesquisa. 

Nome Sexo Idade Tempo que realiza a atividade pesqueira 

N.F.S. masculino 42 anos 32 anos 

L.G.F. masculino 83 anos 74 anos 

B.M.S. masculino 77 anos 68 anos 

O.F.L. masculino 51 anos 45 anos 

M.B.X. masculino 57 anos 45 anos 

S.M.M.S. masculino 46 anos 26 anos 

L.L.F. masculino 74 anos 65 anos 

A.H.S. masculino 72 anos 62 anos 

G.C.S masculino 41 anos 29 anos 

J.B.L. masculino 75 anos 47 anos 

F.L.M.F. masculino 49 anos 40 anos 

J.S.S. masculino 57 anos 41 anos 

M.C.M. masculino 56 anos 48 anos 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

 

Para a caracterização quantitativa da produção de pescados foram utilizados dados 

secundários1, vistos nas séries temporais do IBAMA, no período de 2006 a 2016, permitindo a 

formação de um banco de dados, que irá conter informações sobre, técnicas de captura, 

principais espécies capturadas e produção mensal. Diante da dificuldade de acesso aos dados 

referente ao ano de 2015, optou-se em realizar uma média aritmética, utilizando os dados dos 

três anos anteriores. 

                                                 
1 Os dados foram disponibilizados pelo Prof.º Dr. Guelson Batista da Silva da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido e Nildo Ramalho, funcionário do IBAMA. 
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Para a identificação taxonômica dos pescados capturados na RDSEPT usou-se como base 

as referências de Garcia Jr et al (2015), Nóbrega et al (2015) e Mai e Loebmann (2010)2. 

Os dados foram avaliados a partir de uma análise de conteúdo (BARDIN, 1977), na qual 

as respostas foram submetidas a um processo de categorização temática, de acordo com os 

termos repetidos pelos entrevistados. Foi realizado uma leitura minuciosa do material obtido 

por meio das entrevistas, onde foram identificados pontos relevantes de acordo com os objetivos 

da pesquisa.  

Os dados foram tabulados em planilhas do Excel 2013, e posteriormente por meio de 

estatística descritiva calculada a frequência relativa. Os resultados são apresentados em forma 

de gráficos e tabelas. É importante frisar que alguns discursos foram incluídos na análise e 

trechos foram descritos na integra com a finalidade de melhor compreensão da realidade local. 

Os resultados foram agrupados em cinco eixos temáticos que tratam de: (i) a atividade pesqueira 

da RDS Estadual Ponta do Tubarão; (ii) a pesca artesanal dos pescadores da RDS Estadual 

Ponta do Tubarão; (iii) Produção de pescados da RDS Estadual Ponta do Tubarão; (iv) 

Consumo de pescados pelos pescadores da RDS Estadual Ponta do Tubarão; e, (v) O 

etnoconhecimento das espécies mais pescadas na RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 A identificação foi realizada pelo prof. º Dr. José Garcia Júnior do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 A pesca e os pescadores da RDS Estadual Ponta do Tubarão 

 

A presente pesquisa constatou que 88% dos pescadores entrevistados ainda exercem suas 

atividades diárias com a pesca artesanal, 12% são pescadores aposentados. Os mesmos 

apresentavam expressividade na faixa etária entre 42 a 48 anos de idade, isso mostra um grande 

número de pescadores mais experientes nas atividades pesqueiras, como está exposto na tabela 

01. 

Tabela 01. Perfil dos pescadores entrevistados. 
Faixa Etária Quantidade de Entrevistados 

19 - 27  

31 - 39  

42 - 48 

50 – 59 

60 - 69 

71 - 77  

8 

6 

16 

10 

6 

4 

- 50 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Sobre a profissão exercida pelos pais dos entrevistados, percebeu-se que 74% dos 

entrevistados afirmaram que o pai era pescador, 10% destacaram que o pai era agricultor, 6% 

trabalhavam como autônomos, e os demais estão distribuídos entre as profissões de 

comerciante, ferreiro, motorista, pedreiro e salineiro ambos com 2% (Figura 04).  

Figura 04. Profissão dos pais dos pescadores. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Esta mesma realidade sobre a profissão do pai ser pescador é descrita por Silva (2004) 

em um estudo realizado na comunidade do Canto do Mangue, Canguaretama-RN. De acordo 

Pescador

74%

Agricultor

10%

Autonômo

6%

Comerciante

2%
Ferreiro

2%

Motorista

2%

Pedreiro

2%

Salineiro

2%
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com a autora “os avós, bem como os pais, eram pescadores e desde cedo ensinavam o ofício 

aos filhos, que ainda crianças já os acompanhavam na pesca” (SILVA, 2004, p.93). Essa mesma 

constatação foi corroborada por Lima (2017), onde a autora destaca em sua pesquisa os fortes 

laços que unem a comunidade pesqueira e a tradição dos filhos seguirem a profissão dos seus 

pais.    

Com relação a profissão da mãe dos pescadores entrevistados, foi verificado que 60% 

eram donas de casa, passavam a maior parte do tempo cuidando dos filhos e da casa, também é 

possível observar que 14% exerciam funções de marisqueiras e 8% agricultoras, em alguns 

casos, que até foram relatados pelos entrevistados, algumas mães exerciam alguma atividade 

buscando uma forma de contribuir na renda da família (Figura 05). 

Figura 05. Profissão das mães dos pescadores. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017.  

De acordo com Oliveira et al (2016) “há raros registros de mulheres nas embarcações, 

talvez pelas condições de trabalho, dos altos esforços físicos e insegurança, ficando ao cargo 

das mulheres a função de marisqueiras e de tratadoras no processamento do pescado”. 

É importante destacar que para autores como Paz e Begossi (1996), Marques (2001), 

Diegues (2004), Nascimento (2013), Brito et al (2015), Almeida (2017), entre outros o 

etnoconhecimento ou conhecimento tradicional é passado de geração para geração, 

principalmente nos laços familiares.  

De acordo com a pesquisa foi constatado que 48% dos entrevistados afirmaram que 

aprenderam a arte da pesca com o pai e segundo relatos revelados durante a entrevista, muitos 

dos pescadores tiveram a primeira experiência com a pesca quando crianças, com idade entre 

07 a 13 anos. Cerca de 14%, dos entrevistados aprenderam a pescar com outros pescadores mais 

antigos, 12% aprenderam com amigos, 6% com irmãos e os outros demais aprenderam com 
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avôs, cunhados, primos e sogros, entretanto 4% enfatizaram que aprenderam a pescar sozinho 

(figura 06).  

Figura 06. Origem do conhecimento adquirido sobre a pesca na RDSEPT. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Sobre o tempo de moradia em uma das comunidades da RDSEPT, 80% afirmaram morar 

em alguma comunidade a mais de 20 anos. Cerca de 14% moram em uma média de 10 a 20 

anos e 6% de 05 a 10 anos. Constatou-se que 94% dos entrevistados afirmam que sabem que 

residem em uma Unidade de Conservação (Tabela 02). 

Quando foram questionados se já haviam residido em outros lugares, 54% respondeu que 

sim, entre os lugares mencionados estão os munícipios de Caiçara do Norte-RN, Touros-RN, 

Natal-RN, Baia Formosa-RN, Canguaretama-RN, Macau/RN, Mossoró-RN, Baraúna-RN, Alto 

do Rodrigues- RN, Baixa do Meio-RN, Galinhos-RN, Barra de Maxaranguape-RN, Zumbi-RN, 

Tacima-PB, Barra de Camaratuba-PB, Itajai-SC, Canoa Quebrada-CE e Santos/SP. Sobre isso 

Oliveira et al (2016) enfatiza que: 

“Por se tratarem de comunidades onde a pesca artesanal é uma atividade tradicional, 

se confirmando através das gerações que se sucedem, verificou-se que a origem deles, 

ratifica a permanência dessas famílias na pesca e a vinda de outros para estas 

comunidades. Estes encontraram a oportunidade empregos na atividade da pesca na 

Reserva, o que possibilitou residirem na comunidade e constituir famílias” 

(OLIVEIRA et al, 2016, p. 50). 

  

Sobre o perfil dos pescadores artesanais da RDSEPT, nota-se que 48% dos entrevistados 

são casados, em estudos de Vasconcelos et al (2003), Santos et al (2011), Enéas (2013), Silva 

(2015) e Oliveira et al (2016), também predominam a categoria de casados entre os pescadores. 

Verificou-se que 80% dos pescadores possuem filhos, constatou-se que 28% das famílias eram 

compostas de quatro pessoas, e que 92% dos pescadores possuíam habitação própria, conforme 

mostra a tabela 02. 
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Pescadores; 
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Avô; 4%

Cunhado; 4%
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Em relação a escolaridade verificou-se que 28% dos entrevistados possuem apenas o 

ensino fundamental I incompleto, dados estes que não diferem de outras pesquisas realizadas 

no litoral do Rio Grande do Norte por Vasconcelos et al (2003), Silva (2004), Enéas (2013), 

Silva (2015) e Oliveira et al (2016). Como também em outras regiões do Brasil, por Alencar e 

Maia (2011), Santos et al (2011) e Lima; Doria e Freitas (2012). 

Tabela 02. Caracterização dos pescadores da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Questionamento Respostas obtidas em porcentagem (%) 

Tempo de Moradia (%) 

 

De 05 a 10 anos                                                       6%      

De 10 a 20 anos                                                     14% 

Mais de 20 anos                                                     80% 

Conhecimento sobre a Reserva Ambiental 

(%) 

Sabem que moram em uma UC                             94%  

Não sabem que moram em uma UC                        6% 

Residiram em outro (s) local (is) (%) Sim                                                                         54% 

Não                                                                         46% 

Estado Civil (%) 

 

Casado                                                                   48%     

União Estável                                                         28% 

Solteiro                                                                   20%     

Separado                                                                  2% 

Viúvo                                                                        2% 

Filhos (%) 

 

Sim                                                                         80% 

Não                                                                        20% 

Pessoas na família (%) 

 

01 pessoa                                                                 6%       

02 pessoas                                                              12% 

03 pessoas                                                             16%      

04 pessoas                                                             28% 

05 pessoas                                                             22% 

06 pessoas                                                               8% 

07 pessoas                                                               2% 

08 pessoas                                                               2% 

11 pessoas                                                               4% 

Habitação (%) 

 

Própria                                                                  92%     

Alugada                                                                   4% 

Cedida                                                                     2%     

Outro                                                                       2% 

Escolaridade (%) 

 

Analfabeto                                                              12%     

Apenas escreve o nome                                          16% 

Ler e escreve                                                            8%     

Fundamental I Completo                                         4% 

Fundamental I Incompleto                                     28% 

Fundamental II Completo                                        8% 

Fundamental II Incompleto                                     8% 

Ensino Médio Completo                                        10% 

Ensino Médio Incompleto                                        6% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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Os pescadores entrevistados foram indagados se já exerceram ou exercem outras 

profissões, 62% afirmaram que sim, sendo as seguintes atividades: pedreiro, servente, pintor, 

carpinteiro, porteiro, eletricista, agricultor, cortador de cana, vigilante, motorista, aquaviario, 

salineiro, vigia, moço de convés em embarcações offshore3, carpinteiro, gari, auxiliar de 

serviços gerais, guarda municipal, coletor de produção pesqueira, tartarugueiro4, outros 

trabalharam em redes de supermercados, beneficiador de pescado em empresas de pescas, 

projetos de carcinicultura, eólica e energia solar. Embora que muitos pescadores já tivessem 

exercidos outras funções durante sua vida, apenas 50% dos entrevistados trabalharam com a 

carteira assinada. Fato este que se confirma quando muitos alegaram exercer outras atividades 

de forma autônoma para contribuir com a renda da família. 

Verificou-se que 58% dos pescadores artesanais assumiam sozinhos as despesas de suas 

casas e famílias. Constatou-se que 58% das famílias dos entrevistados recebiam algum 

benefício social do governo, como o bolsa família ou aposentados pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS). Para 84% dos entrevistados afirmaram que a atividade pesqueira 

tinha importância total na rentabilidade mensal, conforme a tabela 03. 

Tabela 03. Perfil dos pescadores da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Questionamento Respostas obtidas em porcentagem (%) 

Exerceu ou Exerce outras funções (%) 

 

Sim                                                                         62% 

Não                                                                        38% 

Trabalho de Carteira Assinada (%) 

 

Sim                                                                         50% 

Não                                                                        50% 

Carteira de Pescador (%) 

 

Sim                                                                         82% 

Não                                                                        18% 

Benefício da Colônia de Pescadores (%) Sim                                                                          6% 

Não                                                                        94% 

Importância da Pesca (%) Total                                                                      84% 

Parcial                                                                   10% 

Pequena                                                                  6% 

Responsabilidade nas despesas da casa (%) Assume todas as despesas                                     58% 

Divide as despesas                                                42% 

Benefícios Sociais (%) Sim                                                                        58% 

Não                                                                        42% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017.  

                                                 
3 Embarcações offshore, fornece apoio logístico às unidades de exploração e produção de petróleo. 
4 Pescador contratado por projetos ambientais ligado a proteção de tartarugas marinhas, que propõe a dialogar 

com a comunidade pesqueira. 
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Faz-se necessário frisar que 82% dos entrevistados afirmaram possuir carteira de 

pescador, contudo os 18% não possuíam a carteira de pescador pelos seguintes motivos: a 

inadimplência de alguns pescadores que não procuraram fazer a documentação, um outro 

motivo é que alguns pescadores já possuem a carteira de Marinheiro Auxiliar de Convés -  MAC 

ou a carteira de Marinheiro de Convés-  MNC, por fim, alguns pescadores enfatizaram que a 

dificuldade é por parte da Colônia de pescadores que em muitos os casos dava a prioridade para 

os que pescavam em alto mar e não para os que pescavam no rio, mas que gostariam de ter sua 

documentação, Também foi questionado se recebiam algum benefício da colônia de pescadores. 

De acordo com 94% afirmou que não, enquanto os 6% alegaram que antigamente recebiam o 

benefício do seguro defeso da lagosta (tabela 03).  

Durante a pesquisa também foi constatado que 72% dos entrevistados possuíam uma 

renda mensal de até 01 salário mínimo, 10% disseram que a renda é de 01 a 02 salários mínimos 

e 18% dos entrevistados possuem uma renda inferior a 01 salário mínimo, dado muito 

semelhante com estudos realizados por Vasconcelos et al (2003), Santos et al (2011), Lima; 

Doria e Freitas (2012) e Silva (2015), conforme a figura 07.   

De acordo com os 46% dos entrevistados a soma da renda de todos os integrantes da 

família, é de 01 salário mínimo, já 44% afirmaram que a renda mensal é de 01 a 02 salários 

mínimos, 2% de 02 a 03 salários mínimos e 8% afirmaram que é menor que 01 salário mínimo 

(figura 08).  

Figura 07. Renda mensal individual dos entrevistados.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017.  
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Figura 08. Renda mensal familiar dos entrevistados. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Outro fato importante constatado é sobre o “tempo de pesca”, ou seja, o período em anos 

em que os entrevistados desenvolvem atividades relacionadas a pesca artesanal, a pesquisa 

verificou que 80% dos pescadores afirmaram que pescam a mais de 20 anos (Figura 09), e como 

já foi frisado anteriormente muitos pescam desde que eram crianças.  

Figura 09. Tempo que trabalha com a pesca artesanal. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Sobre o ambiente em que iniciaram seu trabalho na pesca, 60% afirmaram que 

começaram a pescar no rio/estuário da RDSEPT, 18% afirmaram que a primeira experiência 

com a pesca foi em alto mar em Diogo Lopes, 6% no alto mar de Caiçara do Norte, 6% no alto 

mar de Macau, 2% no rio Potengi/Natal-RN, 2% no alto mar de Baia Formosa, 2% no alto mar 

do Ceará, 2% na costa de Zumbi e 2% em uma lagoa na comunidade de Mangue Seco. 

Entretanto quando foram questionados sobre a localidade que atualmente exerciam suas 

atividades diárias da pesca, 59% asseguram que pescavam em alto mar, 16% afirmam que 

pescavam no rio/estuário e 10% na costa, onde a pesca é praticada a uma distância entre 100 a 

300 metros da praia (Tabela 04). 
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Tabela 04. Caracterização da atividade pesqueira da RDS Estadual Ponta do Tubarão.  
Questionamento sobre a 

pesca artesanal 

Informações obtidas pelos pescadores e suas devidas porcentagens 

(%) 

Local onde começou a 

pescar (%) 

Rio/Estuário em Diogo Lopes                                                                 60% 

Alto Mar em Diogo Lopes                                                                       18% 

Alto Mar em Caiçara do Norte/RN                                                             6%   

Alto Mar em Macau/RN                                                                            6% 

Rio Potengi – Natal/RN                                                                                2% 

Alto mar no Ceará                                                                                     2% 

Alto Mar em Baia Formosa/RN                                                                 2% 

Costa em Zumbi/RN                                                                                      2% 

Lagoa em Mangue Seco                                                                               2% 

Lugar onde pesca (%) 

Alto Mar                                                                                                     60% 

Rio/Estuário                                                                                              16% 

Rio/Estuário e na Costa                                                                            10% 

Rio/Estuário e no Alto Mar                                                                       6% 

Rio/Estuário, costa e no Alto Mar                                                             4% 

Costa                                                                                                           4% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Sobre os horários da atividade pesqueira, 45% dos pescadores da RDSEPT afirmam que 

pescavam durante a manhã, tarde e noite, 22% asseguram que pescavam mais a noite (Tabela 

5). Embora 54% dos entrevistados afirmam que não existe uma hora apropriada para pescar, o 

que fortalece este argumento entre os pescadores era que em muitos os casos dependia da maré. 

Segundo Vidal; Neto e Plácido Júnior (2008, p. 116) expõe que marés semi-diurnas com altura 

máxima entre 3,3 e 2,5m, respectivamente durante marés de sizígia e quadratura. Nascimento 

(2009) contribui enfatizando que os ambientes de intermaré alternam-se entre 

exposição/inundação em função das marés, as áreas alagadas entre marés altas e baixas normais 

e de supramaré são áreas inundadas pelo mar durante as grandes marés de sizígia (lua nova ou 

cheia). Vidal; Neto e Plácido Júnior (2008, p.115) concluem que “os canais de maré são 

utilizados pelos habitantes da região como acesso para navegação e para as atividades 

pesqueiras”, sendo assim para que as atividades de pesca aconteçam é necessário que a maré 

apresente condições naturais (Tabela 05).  

Cerca de 32% dos entrevistados disseram que pescavam durante 5 dias da semana, 14% 

costumavam pescar durante 6 dias, 10% pescavam entre 5 e 6 dias e 12% pescavam pelo menos 

4 dias na semana. Os pescadores entrevistados foram questionados se pescavam o ano todo, 

então 88% afirmaram que sim (os mesmos apenas migram entre os diversos tipos de pesca, 
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como exemplo temos a mudança da pesca da sardinha (Opisthonema oglinum) para a pesca do 

voador (Hirundichthys affinis) ou pesca de linha). Contudo, 12% não realizam esta prática, e 

por esta razão não pescavam o ano todo (Tabela 05). 

Tabela 05. Especificidades da atividade pesqueira da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Questionamento sobre a 

pesca artesanal 
Informações obtidas pelos pescadores e suas devidas porcentagens (%) 

Horário da pesca (%) 

Manhã, tarde e noite                                                                                46% 

Noite                                                                                                         22% 

Manhã e noite                                                                                            12% 

Manhã                                                                                                      10% 

Manhã e tarde                                                                                            6% 

Tarde e noite                                                                                                4% 

Horário apropriado para 

pescar (%) 

Sim                                                                                                              46% 

Não                                                                                                            54% 

Quantos dias da semana 

pesca (%) 

5 dias                                                                                                        32% 

6 dias                                                                                                         14% 

5 a 6 dias                                                                                                   10% 

2 dias                                                                                                        12% 

4 dias                                                                                                        12% 

7 dias                                                                                                          6% 

2 a 3 dias                                                                                                        4%  

4 a 5 dias                                                                                                     4% 

3 a 4 dias                                                                                                    4% 

3 a 8 dias                                                                                                    2%  

Pesca o ano todo (%) 
Sim                                                                                                           88% 

Não                                                                                                           12% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Segundo Silva e Franco Garcia (2013, p.198) a maré, a lua e o vento são os elementos 

que determinam as boas condições para a pesca. No caso da atividade pesqueira realizada pelas 

comunidades da RDSEPT, de acordo com os relatos dos pescadores, apresenta durante o ano 

períodos em que a pesca é melhor/pior, por isso os entrevistados ressaltaram que em muitos os 

casos o que podia determinar tais situações eram os fenômenos naturais ou climáticos, tais 

como: vento, turbidez da água, fases da lua entre outros. Os dados obtidos com os entrevistados 

referentes aos períodos melhores/piores do ano para o desenvolvimento da pesca artesanal estão 

sintetizados no quadro 04.  
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Quadro 04. Períodos da pesca na RDS Estadual Ponta do Tubarão.  

Melhores Épocas Piores Épocas 

De janeiro a agosto – safra do peixe-voador e 

ventos amenos 

De abril a agosto, período de safra na costa, dos 

peixes: serra, tainha, espada, pescada, caícos 

entre outros 

De junho a dezembro, safra da sardinha. 

De agosto a dezembro, no rio a água limpa e os 

ventos são brandos. 

De setembro a dezembro, safra da tainha no 

rio/estuário. 

De setembro a março, a água suja no mar, 

período de captura da Guaiuba. 

De abril a agosto – no rio o vento sul faz com 

que a água fique limpa e dificulte do peixe. 

De agosto a dezembro, os ventos são fortes, a 

água suja a captura do peixe serra enfraquece. 

De setembro a janeiro, a pesca na costa é ruim, 

por que o mar está sujo, dificulta a captura do 

peixe serra. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

A pesca na RDSEPT acontece em alto mar, no rio/estuário e na costa, cada um destes 

ambientes possui características que influenciam diretamente nos seus períodos 

melhores/piores. No período de janeiro a agosto quando os ventos são amenos, acontece a 

pescaria do peixe-voador. Contrapondo a este período está o de agosto a dezembro quando os 

ventos são fortes e impossibilita a pesca do peixe-voador. Silva (2013) enfatiza que quando 

aumenta a velocidade do vento, a produção diminui, pois, vento forte influência nas condições 

da maré, tornando perigoso o deslocamento com as embarcações até as áreas de pesca. 

No período entre junho a dezembro, para os pescadores a época é boa para a pesca da 

sardinha, atividade que é realizada mais próxima da costa e que durante o ano diversos 

pescadores realizam um revezamento entre as pescarias de peixe-voador e de sardinha. Embora 

que para alguns pescadores o fato de que o mar esteja agitado e a água fique suja, entre os meses 

de setembro a março muitos deles consideram o período bom, pois ocorre a safra da guaiuba 

(Ocyurus chrysurus). 

Segundos os pescadores entrevistados, os melhores períodos de safra na costa são os 

meses de abril a agosto, onde há captura de peixes como: tainha (espécies do gênero Mugil), 

espada (Trichiurus lepturus), pescada (espécies do gênero Cynoscion), serra (Scomberomorus 

brasiliensis), caicos (espécies das famílias Gerreidae, Haemulidae, Lujtanidae, e Sciaenidae) 

entre outros. O período pior é de setembro a janeiro, quando o mar fica agitado e suja bastante 

a água, o que dificulta a captura principalmente do peixe serra.   
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No rio/estuário os melhores períodos são entre os meses de agosto a dezembro, pois a 

água fica limpa e os ventos são mais brandos. De setembro a dezembro nas comunidades é a 

safra da tainha. Entretanto de abril a agosto, no rio o vento sul faz com que a água fique limpa 

e os peixes são dificilmente capturados. Em um estudo realizado por Silva e Franco Garcia 

(2013) no litoral da Paraíba, eles constataram que o vento sul é bom por que ele suja a água; já 

o vento norte não é bom, pois além de trazer algas é muito forte. O vento sul aumenta as 

correntes da maré e tende a conduzir os peixes para mar aberto (NASCIMENTO et al, 2016; 

BEZERRA et al, 2012). 

De acordo com os entrevistados, as pescarias eram praticadas em grupos ou sozinhos, 

constatou-se que cerca de 80% dos entrevistados afirmaram realizar as atividades em grupo, já 

14% enfatizaram que costumavam pescar sozinho, e 6% diz que pescavam em grupo ou sozinho 

(figura 10).  

Figura 10. Organização dos pescadores para a atividade pesqueira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Foi constatado que 65% dos entrevistados formaram grupos com 3 pescadores, já 26% 

afirmaram que pescavam em dupla, a pesquisa também constatou que 5% pescavam em grupo 

de 4 pessoas, 2% num grupo de 5 pescadores e 2% enfatizaram que pescavam em grupo de 6 

pescadores, onde na pescaria utilizavam 03 canoas e 03 redes com o intuito de aumentar a área 

de captura (Figura 11).  

Os pescadores que se organizam em grupos para a atividade pesqueira trabalhavam como 

meeiros, segundo eles, o lucro da pescaria era dividido em 50% para o proprietário da 

embarcação e 50% para os pescadores. 
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Figura 11. Quantidade de pescadores para as atividades de pesca. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Os pescadores da Ponta do Tubarão foram questionados se quando iam pescar buscavam 

lugares e peixes específicos. Sobre os lugares ou os pontos de pesca específicos 72% 

responderam que sim. Embora que para 28% dos entrevistados ressaltaram que não, 

normalmente eles ficam percorrendo toda a extensão do rio/estuário em busca do peixe (Figura 

12).  

Figura 12. Locais e peixes específicos da pesca na RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Entre os lugares elencados pelos pescadores estão: os pitocos ou plataformas de Petróleo, 

a barra, o canal do Rio Tubarão, a croa por fora do farol5, o porto ilha em Areia Branca, os 

                                                 
5 Banco de areia localizada a oeste do farol. 
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buracos e pedras do canal de Macau6, o navio7, mar do presídio8, a costa9, peral/por fora das 

paredes10, visgeiro, 11o farol entre outros. 

Sobre os pescados específicos, 92% afirmaram que havia uma espécie alvo para pescar, 

os peixes mais comentados são: agulha (Hyporhamphus unifasciatus), cavala branca 

(Scomberomorus cavalla), guaiuba (Ocyurus chrysurus), cioba (Lutjanus analis), sardinha 

(Opisthonema oglinum), peixe-voador (Cheilopogon melanurus), dourado (Coryphaena 

hippurus), serra (Scomberomorus brasiliensis), tainha (Mugil curema) e sauna (Mugil curema). 

As comunidades pesqueiras, que compõem a RDSEPT, possuem diversas modalidades 

de pesca que são exercidas no rio/estuário, na costa e em alto mar, conforme é apresentado na 

tabela 06. 

Tabela 06.  Modalidades de pescas da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Localidade Tipos de Pesca Método 

Alto Mar 

Caçoeira Rede de espera utilizada para diversos pescados. 

Espinhel Linha de náilons com vários anzóis, fica pressa no barco ou fundeada.  

Lagosta Utiliza-se o covo/ manzuá para atrair e prender o pescado. 

Linha de Corso 
Amarra um anzol no náilon e fisga-se uma isca, o barco deve ficar em 

movimento para atrair o peixe. 

Linha de mão Com o barco parado fisga se a isca no anzol e espera o peixe morde. 

Ova 
Os pescadores geralmente usam o capacho de coqueiro, para atrair o 

peixe-voador de desovam. 

Alto Mar 

Pesca de 

Voador 

Atraem o peixe com a bagana (resto de comida) com o jereré captura as 

iscas para o dourado e com a rede o que é comercializado. 

Rede Boieira 
Rede de espera que fica à deriva sendo levada pela correnteza, e vai 

capturando os pescados que encontra no percurso. 

Rede Fundada 
Rede de espera que fica fixa em um determinado ponto, emalhando os 

peixes que se aproximam. 

Sardinheira 
Rede de malha em que o pescador fica segurando na popa da 

embarcação. 

 

 

                                                 
6 Pesqueiros onde há pedras e rebaixamentos da plataforma continental com 11 braças de profundidade entre o 

canal de biquara e Macau 5. 
7 Pescaria realizada próxima ao navio de extração de petróleo e gás. 
8 Próximo a Ponta do Mel. 
9 Pesca realizada numa proximidade de 300 a 500 metros da praia. 
10 Pescaria realizada em alto mar, após a quebra do talude, popularmente os pescadores chamam de parede, 

localizada a uma distância média de 40 milhas da costa. 
11 Pesqueiro cheio de pedras, onde normalmente se perde muitos anzóis, ancoras e garrateias que ficam presos. 
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(Conclusão) 

Localidade Tipos de Pesca Método 

 Costa 

Arrastão/Tresm

alhos 

Rede de emalhar, que é utilizada para fazer um cerco, é necessário em 

média de 08 pescadores para manusear. 

Arrasto de 

Camarão 

Rede de arrasto pressa na canoa a motor que vai capturando os pescados 

do fundo. 

Rio/estuário 

Agulheira Tipos de pesca bastante semelhantes, o que apenas diferencia uma da 

outra é a espessura da malha da rede, entretanto a forma de se pescar é 

igual. 

Caiqueira 

Carapebeira 

Lâmpada 
Pescaria noturna, onde se utiliza um lampião a gás, para atrair o peixe 

pela luz e com o puçá para a captura. 

Mergulho livre Pesca praticada com máscara, pé de pato, snorkel  e arpão. 

Sauneira Pesca semelhantes, diferenciadas pela espessura da malha da rede, 

entretanto a forma de se pescar é igual, onde cerca-se a área e bate para 

espantar o peixe. 
Tainheira 

Tapagem 
Prática de fechar uma determinada abertura do mangue, onde espera-se 

a maré secar, para que os peixes tentem sair e fiquem malhados na rede. 

Tarrafa 
Armadilha individual onde normalmente é manuseada por apenas um 

pescador, pescaria realizada em canoas (duplas) ou a pé (individual. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

As modalidades de pesca mais citada pelos entrevistados foi a pesca de linha de mão com 

15%, a pesca com rede tainheira apontou 14%, a pesca do peixe de voador e pesca de sardinha 

que utiliza uma rede sardinheira como é chamada popularmente ambas apresentaram 13%, a 

pesca de tarrafa apresentou 9%, sendo que esta arte de pesca é utilizada para captura de sauna, 

samungueira, tainha entre outros peixes do rio/estuário. 

A pesca de arrastão/tresmalhos apontou 8%, já a pescaria de rede caçoeira obteve 7%, as 

pescarias com redes de espera boieira ou fundada apresentou 5%, a pescaria de lâmpada e de 

rede caiqueira e/ou sauneira teve 4% de citação, a pescaria com rede agulheira 3%, a pesca com 

rede carapebeira, de lagosta, linha de corso/espinhel, mergulho livre, tapagem e captura de ova 

apresentaram 1% cada, conforme a figura 13. 
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Figura 13.  Modalidades de pescas da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

  Os pescadores entrevistados foram indagados se eles observavam uma diminuição na 

quantidade de peixes, considerando o período em que cada um começou a praticar a pesca até 

os dias atuais. Sobre esta questão 80% dos entrevistados concordaram que houve uma 

diminuição e apontaram os seguintes fatores: o uso de malhas pequenas, o aterramento do rio, 

o tempo/clima pela falta de inverno, a interferência humana por meio da pesca predatória, o 

aumento de barcos e pescadores, a Petrobras e a falta de defeso no período da reprodução. 

Foram questionados também sobre as mudanças na atividade pesqueira, 86% afirmaram 

que mudou. Entre as mudanças está o uso de tecnologias, a queda na produção dos pescados, a 

utilização de motores nas embarcações, as melhorias das armadilhas, os locais de pesca, além 

dos custos dos barcos, a pesca predatória, o uso de gelo, a alimentação, a proibições de áreas, o 

preço baixo do pescado, o rio que está ficando mais estreito. 

Os pescadores também foram questionados sobre quais os problemas que eles 

enfrentavam como pescador. Entre as dificuldades descritas por eles estão alguns ligados ao 

ambiente de trabalho e situações que não podiam controlar como: o mar, o vento, a chuva, o 

sol, o frio, os temporais, a falta de peixe e alterações na barra do canal de maré. Além disso, 

foram expostas também dificuldades de caráter social como: a falta de políticas públicas para a 

pesca entre elas a dificuldade no acesso a um seguro defeso, conflitos com a Petrobras por causa 

da restrição das áreas de pesca, o preço baixo do pescado, o alto custo para compra de material 
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para as embarcações e defeitos no motor, tráfego de embarcações/pesqueiras, e a própria 

desunião do pescador. 

Quando questionados se deveria haver algum defeso para alguma espécie de pescado 

capturado pela comunidade, 98% afirmaram que sim. A sardinha e a tainha foram os pescados 

citados pelos pescadores. Os motivos relatados pelos mesmos sobre a importância do defeso, 

estavam relacionados a exploração exagerada dos pescados, o que ocasionava uma diminuição 

da produção pesqueira e, em muitos casos, havia dificuldade em encontrar determinadas 

espécies.  Para os pescadores da RDSEPT o período de defeso deve ser atrelado a época de 

reprodução das espécies, corroborando cada vez mais com a manutenção dos estoques 

pesqueiros. 

A Instrução Normativa nº15/2009 do IBAMA, prevê o período de defeso da sardinha 

verdadeira (Sardinella brasiliensis) na região de Cabo de São Tomé/RJ e Cabo de Santa 

Marta/SC (IBAMA, 2009) e a Instrução Normativa nº171/2008, no Art.1º visa estabelecer 

normas, critérios e padrões para o exercício da pesca em áreas determinadas e, especificamente, 

para a captura de tainha (Mugil platanus e M. Liza), no litoral das regiões Sudeste e Sul do 

Brasil (IBAMA, 2008).  

Houve um questionamento sobre quais mecanismos necessários para melhorar a vida do 

pescador. Constatou-se que  20% dos entrevistados responderam que desejavam ter acesso a 

benefícios sociais para a classe, como aposentadoria, seguros e direitos que eram sonegados; já 

12% acreditavam que o que poderia melhorar seria um seguro defeso; 10% acreditavam que 

deveria ser criado uma cooperativa ou associação para a comercialização do pescado; 6% 

citaram proibições de apetrechos de pesca como: o uso da caiqueira que segundo os pescadores, 

prejudica a pesca da tainha, por ter uma malha reduzida e 6% optaram pela criação de novos 

pesqueiros ou atratores. 

Cerca de 6% enfatizaram sobre a questão de resolver conflitos territoriais, principalmente 

na área de exploração de petróleo, pois o conflito estava muito acirrado com a Petrobras; para 

6% dos entrevistados a religiosidade fala mais alto e acredita que apenas Deus podia fazer algo. 

Uma pequena parcela enfatizou em situações como aumento do preço e da produção do 

pescado, outros pescadores destacaram que ter barcos maiores podia ser um meio de melhorar 

a pesca, já outros destacaram que é necessário investimento de empresas de pesca e na união 

dos próprios pescadores, o que poderia, talvez se a resolução de diversas situações enfrentadas 

por esta classe trabalhadora. Entretanto o que também chamou a atenção foi o fato de que 12% 

dos pescadores optaram por não responder este questionamento conforme a figura 14. 
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Figura 14. Aspirações dos pescadores para a melhoraria da atividade pesqueira.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 Buscando compreender o ponto de vista que os pescadores artesanais tinham sobre a 

RDSEPT, questionou-se se os mesmos acompanhavam as reuniões do Conselho Gestor, 68% 

responderam que não participavam, entre os motivos alegados muitos enfatizaram que é por 

cansaço, questões de saúde e até mesmo por falta de interesse. Entretanto 32% disseram que 

acompanhavam as reuniões, muitos afirmaram que era muito importante para ficar informado. 

Sobre a avaliação da gestão do Conselho Gestor da RDSEPT, 14% avaliaram como ruim, 38% 

disseram que era regular, 32% disseram que era boa e 16% não responderam o questionamento 

(figura 15).  

Figura 15. Avaliação dos pescadores sobre a gestão do Conselho Gestor.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais (BRASIL, 2000). A 

elaboração do plano de manejo irá conter informações essenciais para o planejamento e a gestão 

da reserva, sobre isto os entrevistados foram questionados sobre como eles avaliavam a 

elaboração deste documento na RDSEPT, constatou-se que 38% consideraram a elaboração 

deste documento importante para a Unidade de Conservação, 24% avaliaram a elaboração do 

documento regular, 10% avaliaram como um bom mecanismo, 26% não responderam e 2% 

consideraram como ruim (Figura 16).  

Figura 16. Avaliação dos pescadores sobre a elaboração do plano de manejo da Unidade de 

Conservação.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Os entrevistados foram questionados se as atividades do Conselho Gestor da Unidade de 

Conservação têm representado os interesses dos pescadores, constatou-se que 52% afirmaram 

que sim, 26% responderam que não e 22% não respondeu a esse questionamento (Figura 17).  

Figura 17. Representatividade do Conselho Gestor ao interesse dos pescadores da 

RDSEPT. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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Durante a entrevista se investigou como o Conselho Gestor da reserva pode contribuir na 

melhoria da pesca artesanal, entre os exemplos citados pelos pescadores estão: projetos sobre 

os períodos de defeso, de troca de redes e apetrechos, cooperativa, a instalação de boias atratoras 

de atuns, além de um que trata sobre o cumprimento das leis e que otimize a participação das 

pessoas. 

Os principais conflitos existentes na reserva e mencionados pelos pescadores são 

proibições de construções na orla, esta proibição é regida pelo Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, 

essa faixa do litoral que corresponde ao Terreno de Marinha, um dos bens da União, são 33 

metros contados a partir do mar em direção ao continente ou ao interior das ilhas costeiras com 

sede de Município, também foi citado as construções desordenadas nas dunas; Os pescadores 

abordaram problemas atrelado ao assoreamento do rio, influenciado pelo parque eólico 

Miassaba II localizado na praia do Minhoto, como também areia de dunas sendo jogada no 

estuário por moradores, destruição de manguezal; Os problemas da pesca artesanal citados, 

foram: extração de búzio com pá, uso de redinhas para captura de caranguejo e preços baixos 

dos pescados; Além disso, foi citado também o despejo de esgotos no estuário, sendo um 

problema agravante, pois a reserva não possui sistema de saneamento básico, além do despejo 

de resíduos sólidos nas ruas, dunas e estuário. 

 

4.3 Produção de pescados da RDS Estadual Ponta do Tubarão 

 

 Por meio dos dados secundários obtidos no IBAMA sobre a produção pesqueira das 

comunidades da RDSEPT, observa-se que os pescados mais capturados são: sardinha 

(Opisthonema oglinum), peixe-voador (Hirundichthys affinis), dourado (Coryphaena 

hippurus), serra (Scomberomorus brasiliensis), guaiuba (Ocyurus chrysurus) e a tainha 

(espécies do gênero Mugil) são os pescados com maior índice de captura e comercialização. 

Também são capturados outros pescados como: agulha (espécies da família Hemiramphidae), 

caícos (espécies das famílias Gerreidae, Haemulidae, Lutjanidae e Sciaenidae), cioba 

(Lutjanus analis), bagre (espécies da família Ariidae), ariacó (Lutjanus synagris), cavala branca 

(Scomberomorus cavalla), guarajuba (Carangoides bartholomaei), bonito (Auxis thazard), 

cações (espécies dos gêneros Carcharhinus e Rhizoprionodon), sirigado (Mycteroperca 

bonaci), xaréu (Caranx hippos), pescada (espécies do gênero Cynoscion), cururuca 

(Micropogonias furnieri) e agulhão de vela (Istiophorus platypterus) (Tabela 07).  

A produção pesqueira da RDSEPT ao longo dos 10 anos gerou cerca de 9.415,26 

toneladas de pescados (tabela 07), na qual se destacam a sardinha com 57% da produção; o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760.htm
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peixe-voador com 17%; o dourado 6%; o serra com 5%; a guaiuba com 3% e a tainha com 2% 

no recorte temporal determinado. Carvalho (2016) afirma que a pesca do no estado do Rio 

grande do Norte, entre 2011 a 2014, capturou mais de 70 mil toneladas, sendo que a pesca 

artesanal contribuiu com cerca de 47.046 toneladas. A produção gerada pelas comunidades da 

RDSEPT entre 2011 a 2014 foi de 3.329,25 toneladas.  

Segundo o Boletim Estatístico da Pesca Marinha e Estuarina do Rio Grande do Sul, a 

pesca artesanal do estado no ano de 2016, produziu cerca de 1.796 toneladas (FURG, 2016).  O 

estado de São Paulo, conforme o Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira Marinha 

e Estuarina do Instituto de Pesca, produziu cerca de 161.787,2 toneladas entre os anos de 2010 

a 2016. (SÃO PAULO, 2010 – 2017) 

A produção de sardinha (Opisthonema oglinum) apresentou uma ascensão entre os 

períodos de 2006 a 2009, registrando no ano de 2009 uma produção de 1.079,1 ton. e em 2010 

a produção foi de 1.004,7 toneladas. Entretanto nos anos de 2011 e 2012 a pesca de sardinha 

apresentou um declínio. Estima-se que no ano de 2015 a produção de sardinha atingiu 252,2 

toneladas, cabe frisar que a menor produção de sardinha registrada foi no ano de 2016, ou seja, 

a produção foi apenas de 57,8 toneladas (Figura 18). 

A produção de peixe-voador (Hirundichthys affinis) no recorte de 10 anos estabelecido 

apresentou ápices no ano de 2008 com 249,1 ton., em 2013 com 237,4 toneladas. Ressalva-se 

que as comunidades pesqueiras da Ponta do Tubarão, se destacam pela pesca da sardinha e do 

peixe-voador, em 2015 a produção estimada foi de 189,6 ton. e em 2016 de 131,9 toneladas. 

(Figura 18).  

A produção do peixe dourado (Coryphaena hippurus), demostra uma variação ao longo 

dos anos, sendo a maior produção nos anos de 2011 com 80,3 ton. e 2013 com 90,4 toneladas. 

(Figura 18). 
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Figura 18. Produção pesqueira das principais espécies da RDSEPT entre o período de 

2006 a 2016. 

 

Fonte: Projeto de Desembarque Pesqueiro/IBAMA, 2017. 

 A produção de serra (Scomberomorus brasiliensis) no período de 2006 a 2016 apresenta 

um aumento a partir do ano de 2007 até 2010, alcançando uma produção de 68,5 toneladas em 

2010. Entretanto, no ano seguinte a produção de serra caiu aproximadamente 59,7%. A 

produção retomou o crescimento no ano seguinte, isso é, atingiu em 2014 uma produção de 

71,2 toneladas; apresentou uma queda na estimativa da produção do ano de 2015 com 57,8 ton. 

em 2016 retomou o crescimento e atingiu uma produção 71,3 ton., a maior registrada em 10 

anos (Figura 18). 

A produção de guaiuba (Ocyurus chrysurus) nos últimos 10 anos apresentou variações na 

produção, embora que em 2009 tenha atingido sua maior produção com cerca de 46,6 toneladas. 

 A tainha (espécies do gênero Mugil) demostrou um crescimento no período de 2007 até 

2010, onde se registrou uma produção de 34,2 toneladas em 2010, a produção declinou e nos 

anos posteriores, chegando no ano de 2013 a uma produção de 12,9 ton., mas em 2016 a 

produção alcançou 45,3 toneladas, conforme a figura 18. 
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Tabela 07. Produção pesqueira em toneladas da RDSEPT entre o período de 2006 a 2016. 

 

Espécies 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201621 TOTAL 

Sardinha  141,9 416,0 669,2 1.079,1 1.004,7 644,3 183,5 333,6 239,5 252,2 57,8 5.021,70 

Peixe-Voador 21,8 35,9 249,1 132,2 166,1 185,3 108,4 237,4 222,9 189,6 131,9 1.680,55 

Dourado 19,4 11,1 66,9 49,0 78,0 80,3 50,1 90,4 69,6 70,0 45,4 630,26 

Serra 9,6 6,6 33,4 56,5 68,5 27,6 39,0 63,3 71,2 57,8 71,3 504,83 

Guaiuba 12,8 9,2 36,8 46,6 37,3 10,0 22,9 36,2 24,9 28,0 22,4 287,10 

Tainha 7,9 7,9 19,7 26,7 34,2 17,0 17,4 12,9 16,8 15,7 45,3 221,48 

Agulha 3,2 0 20,2 10,0 8,9 20,7 27,8 26,9 27,3 27,3 8,3 180,67 

Caicos 2,3 0 22,4 35,3 19,3 32,0 10,5 13,8 6,7 10,3 6,4 159,01 

Cioba 5,4 2,4 18,2 15,3 19,5 9,7 7,5 9,5 9,7 8,9 7,6 113,69 

Bagre 1,7 0,7 7,3 6,7 10,5 7,3 16,9 13,6 27,2 19,2 4,6 115,73 

Ariacó 0,8 0,6 1,1 1,7 1,8 1,9 9,5 18,7 32,6 20,3 7,8 96,69 

Cavala Branca 10,9 5,2 8,2 6,0 0,5 19,5 9,6 8,4 6,7 8,2 6,0 89,18 

Guarajuba 1,4 1,2 6,9 5,9 8,6 3,2 8,2 11,8 7,5 9,2 13,1 76,90 

Bonito 1,2 0,7 3,1 4,8 7,8 6,3 9,1 9,7 11,1 10,0 1,8 65,55 

Cação 1,8 1,30 5,0 6,0 7,0 2,4 5,2 6,8 4,7 5,6 1,4 47,19 

Sirigado 0,5 0,7 4,1 2,2 4,6 1,9 5,8 7,0 1,1 4,6 0,5 33,07 

Xaréu 0,01 0 0,1 0,1 7,7 2,4 14,5 0,0 0,0 4,8 0,2 29,84 

Pescada 0,01 0 0 1,1 0,3 0,4 3,1 8,0 5,2 5,4 5,2 28,74 

Cururuca 0,2 0 0,1 3,5 0,6 1,9 6,2 1,1 4,1 3,8 1,2 22,69 

Agulhão de Vela 0,6 0,6 1,5 3,3 1,2 1,8 1,0 0,0 0,0 0,3 0 10,37 

Total por ano 243,44 499,90 1.173,27 1.492,04 1.487,10 1.075,88 556,22 909,06 788,79 751,36 438,20 9.415,26 
Fonte: Projeto de Desembarque Pesqueiro/IBAMA, 2017.

                                                 
21 Produção de pescados coletados apenas no 1º semestre de 2016. 
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 De acordo com os dados coletados durante a pesquisa com os pescadores artesanais da 

RDSEPT, as principais espécies capturadas em 2017, citadas pelos entrevistados foram: a 

tainha, sardinha, peixe-voador, dourado, serra, guaiuba, cavala, sauna, carapeba, cioba e caíco, 

conforme a tabela 08, na qual consta todas as espécies citadas e o número de citações que cada 

pescado recebeu a partir das respostas dos entrevistados. 

 Tabela 08. Espécies mais capturadas pelos pescadores da RDSEPT no ano de 2017. 

Pescados Capturados Nº vezes citados pelos 

pescadores 

Pescados Capturados Nº vezes citados pelos 

pescadores 

Tainha 

Sardinha  

Peixe-Voador 

Dourado 

Serra 

Guaiuba 

Cavala 

Sauna 

Carapeba 

Cioba 

Caíco 

Albacora 

Agulha Branca 

Guarajuba 

Salema 

Pescada 

Samuguera 

22 

18 

17 

14 

11 

10 

09 

08 

08 

08 

05 

05 

04 

04 

04 

03 

03 

Bonito 

Bicuda 

Carapicu 

Vermelho 

Sirigado 

Ariacó 

Atum 

Espada 

Boca-mole 

Arraia 

Bagre 

Agulha de Pedra 

Ciobinha 

Camurim 

Pururuca  

Xaréu 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

É importante destacar que as informações coletadas com os pescadores coincidem com 

os dados do monitoramento pesqueiro do IBAMA, assim sendo tais informações são bastantes 

uteis para a gestão colaborativa dos recursos, na ausência de dados estatísticos oficiais. 

 A produção pesqueira de acordo com os pescadores artesanais, é comercializada na 

própria comunidade: 74% dos pescadores alegam que sua produção é vendida para os 

rancheiros locais; 13% para as peixarias das comunidades; 9% vende para atravessadores e 4% 

vende para empresas, em casa ou oferecendo nas casas das comunidades (figura 19). Em um 

estudo realizado por Garcez e Sánchez-Botero (2005) em comunidades de pescadores artesanais 

do Rio Grande do Sul, a venda dos pescados é feita para intermediários/atravessadores, 

peixarias e a consumidores. 
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Figura 19. Comercialização dos pescados da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 A pesquisa também constatou que 96% dos pescadores entrevistados afirmaram que 

possuíam o hábito de doar pescados para familiares, amigos, vizinhos e a quem fosse ao barco 

pedir peixe para se alimentar. Estes pescados que são doados não são contabilizados na 

estatística pesqueira, apenas o que é comercializado é que se torna dados da produção pesqueira.   

Segundos os pescadores entrevistados sobre a produção pesqueira 64% afirmaram 

produzir por semana mais de 50 quilos de peixes, 4% disseram ter uma produção de 41 a 50 

quilos semanal, 2% expuseram que produziam de 31 a 40 quilos, 6% afirmaram produzir na 

semana entre 21 a 30 quilos, 2% comentaram que tinha uma produção de até 10 quilos, e 22% 

dos pescadores alegaram não saber (figura 20). 

Figura 20. Produção semanal por pescador da RDS Estadual Ponta do Tubarão.

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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 Os pescadores artesanais foram questionados durante as entrevistas se os mesmos 

quando iam pescar se havia algum peixe especifico, ou seja, espécies-alvo que desejavam 

capturar, 92% entrevistados afirmaram que sim. Entre os pescados mais citados estão a tainha, 

o dourado, a cioba, a cavala, a guaiuba, a sardinha e o peixe-voador. 

Constatou-se que 90% dos pescadores capturavam peixes com valor econômico mais 

elevado e raros, entretanto 100% dos entrevistados afirmaram que sempre capturavam peixes 

baratos ou com quase nenhum valor, como está exposto na tabela 09, e sua respectiva variação 

de valores. 

Tabela 09. Pescados e seus valores em Kg na RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Pescados com grande valor econômico Pescados com pequeno valor econômico 

Arabaiana R$ 15,00 Albacora R$ 4,00 ~ 6,00 

Ariacó R$ 12,00 Atum R$ 7,00 

Camarão R$ 14,50 Bagre R$ 1,00 ~ 3,00 

Camurim R$ 12,00 ~15,00 Bonito R$ 4,00 

Carapeba R$ 13,00 ~14,00 Bicuara R$ 1,00 ~ 2,00 

Cavala R$ 12,00 ~ 15,00 Cação Tolha Sem preço 

Cioba R$ 14,00 ~ 18,00 Caico R$ 1,00 ~ 3,00 

Dourado R$ 12,00 Coró R$ 0,50 ~ 2,00 

Garoupa R$ 22,00 Pirá Sem preço 

Pampo R$ 10,00 Samungueira R$ 3,00 ~ 5,00 

Pescada Branca R$ 10,00 Sardinha R$ 2,00 

Robalo R$ 14,00 Sauna R$ 3,00 ~5,00 

Serra R$ 11,00 Peixe – Voador22 R$ 0,10 ~ 0,90 

Sirigado R$ 16,00 ~ 18,00   

Tintureira R$ 9,00   

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 Como as comunidades pesqueiras da RDSEPT, apresenta diversos tipos de pesca, nota-

se a grande variação nos valores dos pescados, como na pesca do voador, em que as espécies 

alvos desta pesca são o dourado e o próprio peixe-voador, enquanto o dourado apresenta um 

valor mais alto de R$ 12,00 o quilo, o peixe voador é vendido em alguns casos de R$ 0,10 

centavos a unidade. E necessário refletir sobre os valores referentes a primeira comercialização 

entre pescadores e atravessadores, os valores já descritos muitas vezes são alterados durante a 

venda final do pescado. 

                                                 
22 A comercialização do peixe-voador é por milheiro, a venda é realizada a cada 1.000 unidades, sendo que se o 

valor do pescado estiver a R$ 0,25 centavos, o milheiro será R$ 250,00. 
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A comercialização dos produtos oriundos das pescarias artesanais é realizada na forma 

“in natura”. Este processo ainda é privilégio de poucos. A maior parte do pescado artesanal é 

comprado e distribuído por atravessadores que acabam por ficar com o lucro maior desse 

comércio (CARVALHO, 2015, p.235). 

Sobre a relação entre pescador e atravessador, Santos et al (2011) descreve que “a parceria 

dos pescadores com atravessadores garante o insumo necessário para a pescaria, porém essa 

sociedade diminui a renda dos pescadores no final da atividade” (SANTOS et al, 2011, p.10).  

Sobre a relação entre os indivíduos, nota-se que “na cadeia de comercialização há uma 

dependência entre os atores (pescador e atravessador), sendo que o atravessador escoa a 

produção a nível local, nacional e internacional (MOURÃO et al, 2009, p.503).  

 

4.4 Consumo de pescados pelos pescadores da RDS Estadual Ponta do Tubarão 

 

 Quanto ao consumo de pescado, 34% dos entrevistados consumem diariamente, 28% 

temo hábito de consumir entre 3 a 5 dias na semana, cerca de 20% consume entre 1 a 2 dias e 

18% entre 2 a 3 dias. 

 Na figura 17 é possível observar que o hábito de consumir pescados diariamente é mais 

expressivos na faixa etária entre 41 a 50 anos e 51 a 60 anos ambas com 12%. Esta informação 

também se destacou entre os pescadores que possuíam uma faixa de 31 a 40 anos de idade com 

6%. O consumo diário de pescados é menor entre os pescadores com até 30 anos, ou seja, com 

apenas 2% e  acima de 60 anos também com 2% (Figura 17). Em um estudo realizado por Costa 

et al (2013) observou-se um baixo consumo de carne de pescado entre os jovens com idade 

inferior a 24 anos. Também constatou-se que  que a faixa etária entre 41 a 50 anos de idade, 

apresenta dados mais expressivos, sendo que o consumo de 1 a 2 dias é de 2% dos entrevistados, 

8% de 2 a 3 dias e 10% de 3 a 5 dias na semana (figura 21).  

 Sobre as mudanças nos padrões alimentares, Levy-Costa et al. (2005) relatam que o 

aumento no consumo de carnes bovinas, de frango e suína na região Norte a medida que se 

aumenta a renda mensal familiar, em detrimento a carne de peixe.  

Conforme Enéas (2013) “o peixe ainda é o mais consumido, porém quando a renda na 

pesca é maior, os pescadores trocam o peixe pelo frango ou pela carne bovina, ou seja, 

substituem a alimentação mais saudável pelos industrializados, comprados em centros urbanos” 

(ENEAS, 2013, p. 44). 
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Figura 21. Consumo de pescados de acordo com a idade dos pescadores. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Numa pesquisa realizada por Almeida (2013) em uma comunidade pesqueira da 

Paraíba, constatou-se que os pescadores artesanais desejam na mesa as melhores espécies, 

sobretudo por conta do sabor e da textura da carne. Porém, eles também precisam pensar no 

retorno financeiro de sua atividade (ALMEIDA, 2013, p.50). 

Entretanto cabe também refletir sobre o que é diz Vieira e Silva (2017) sobre as mudanças 

de hábitos das gerações atuais. 

 

Nos dias atuais as crianças não querem mais comer a batata doce, macaxeira, o mingau 

de crueira, a tapioquinha, ou seja, as comidas tradicionais o que querem é o alimento 

industrializado, hoje no café da manhã essas refeições são substituídas por pão, 

bolacha, rosca, entre outros. Essas mudanças são recorrentes devido ao acesso que 

elas têm ao meio de comunicação, ou seja, com maior influência a televisão, a qual 

tem o papel de persuadir principalmente as crianças, fazendo com elas tem o desejo 

em consumir de certos alimentos industrializados que muitas vezes trazem uma 

péssima (VIEIRA E SILVA, 2017, p. 08). 

 

É importante destacar que a carne de pescado constitui uma excelente fonte de proteínas, 

possuindo todos os aminoácidos essenciais ao homem, além de ser rica em ácidos graxos poli-

insaturados do grupo ômega-3 e possuir um baixo teor de colesterol (SOARES; GONÇALVES, 

2012, p.09).  

Em uma pesquisa realizada por Lima e Velasco (2012) com pescadores artesanais do Rio 

Grande do Sul, verificou que a quantidade de pescado consumida é maior nas estações de safra, 

acompanhando os maiores rendimentos (LIMA; VELASCO, 2012, p.366). 
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De acordo com os pescadores da RDSEPT, os pescados consumidos com maior 

frequência são: tainha (espécie do gênero Mugil) com 23% de consumo, serra (Scomberomorus 

brasiliensis) com 14%, guarajuba (Carangoides bartholomaei) 12%, sauna (espécie do gênero 

Mugil) 11%, sardinha 9% (Opisthonema oglinum), bonito (Auxis thazard) 7%, caícos (espécies 

das famílias Gerreidae, Haemulidae, Lutjanidae e Sciaenidae) 7% e guaiuba (Ocyurus 

chrysurus)  7%, também foram citados pelos pescados o consumo da carapeba (Diapterus spp.) 

e pirá (Malacanthus plumieri) 2% ambas e curimã (Mugil curema), pampo (Trachinottus 

carolinus), búzio (famílias Buccinidae e Ranellidae) e piraúna (Cephalopholis fulva) todas com 

1% (Tabela 10). 

Entre os menos consumidos descritos pelos pescadores o bagre (espécies da família 

Ariidae) lidera o índice de baixo consumo com 18%, o dourado (Coryphaena hippurus) 

apresentou 13%, albacora (Thunnus spp.) 9%, agulhão de vela (Istiophorus platypterus) 7%, 

cavala (Scomberomorus cavalla) 7% e biquara (Haemulon plumierii) 5%. O consumo de arraia 

(Dasyatis spp; Aetobatus spp; Rhinoptera spp), moreia (Gymnothorax spp), peixe voador 

(Hirundichthys affinis) apresentou 4%, agulha (espécies da família Hemiramphidae), aniquim 

(Thalassophryne nattereri), baiacu (Sphoeroides spp), bicuda (Sphyraena guachancho), cações 

(espécies dos gêneros Carcharhinus e Rhizoprionodon), pacamon (Amphicththys 

cryptocentrus) e soia (família Bothidae) todas apresentaram 3%, já o ariacó (Lutjanus synagris), 

budião (Bodianus ssp; Sparisoma spp.; Halichoeres spp.), camurim (Cetropomus spp.), piolho 

(Echeneis spp) e treme treme (Narcine bancrofti) foram citadas cada uma por 1%, conforme a 

tabela 10. 

Peixes como cangulo (Aluterus spp.), agulhão de vela (Istiophorus platypterus) são 

poucos consumidos pela raridade em ser capturados. Já o dourado (Coryphaena hippurus), 

albacora (Thunnus spp.) e cavala (Scomberomorus cavalla) estão entre as espécies menos 

consumidas por causa de seu valor de comercialização, sobre isso constatou-se nos relatos de 

alguns pescadores que havia a preferência em vender estes pescados ao invés de consumi-lo. 

Também observou-se que os pescadores do rio têm maior facilidade em consumir peixes do rio 

ou da costa, e raramente consumirá um peixe de alto mar, apenas quando ele compra ou quando 

ganha de um companheiro. 
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Tabela 10. Consumo de pescados pelos pescadores da RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Identificação Taxonômica 

maior 

consumo 

(%) 

Identificação Taxonômica 

menor 

consumo 

(%) 

tainha (espécie Mugil) 23% bagre (espécies da família Ariidae),  18% 

serra (Scomberomorus brasiliensis) 14% dourado (Coryphaena hippurus) 13% 

guarajuba (Carangoides 

bartholomaei) 
12% Albacora (Thunnus spp.) 9% 

sauna (espécie Mugil) 11% 
agulhão de vela (Istiophorus 

platypterus) 
7% 

sardinha (Opisthonema oglinum) 9% cavala (Scomberomorus cavalla) 7% 

bonito (Auxis thazard) 7% biquara (Haemulon plumierii) 5% 

caicos (espécies das famílias 

Gerreidae, Haemulidae, Lutjanidae 

e Sciaenidae) 

7% 
arraia (Dasyatis spp; Aetobatus spp; 

Rhinoptera spp) 
4% 

guaiuba (Ocyurus chrysurus)  7% moreia (Gymnothorax spp) 4% 

Carapeba (Diapterus spp.) 2% peixe-voador (Hirundichthys affinis) 4% 

pirá (Malacanthus plumieri) 2% 
agulha (espécies da família 

Hemiramphidae) 
3% 

curimã (Mugil curema) 2% aniquim (Thalassophryne nattereri) 3% 

Pampo (Trachinottus carolinus) 1% baiacu (Sphoeroides spp) 3% 

búzio (famílias Buccinidae e 

Ranellidae) 
1% bicuda (Sphyraena guachancho) 3% 

piraúna (Cephalopholis fulva) 1% cangulo (Aluterus spp.) 3% 

  
cações (espécies dos gêneros 

Carcharhinus e Rhizoprionodon) 
3% 

  
pacamon (Amphicththys 

cryptocentrus) 
3% 

  soia (família Bothidae) 3% 

  ariacó (Lutjanus synagris) 1% 

  
Budião (Bodianus ssp; Sparisoma 

spp.; Halichoeres spp.) 
1% 

  camurim (Cetropomus spp.) 1% 

  piolho (Echeneis spp) 1% 

  treme treme (Narcine bancrofti) 1% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Os pescadores foram indagados se já haviam praticado ou costumavam realizar a captura 

de outros pescados como búzio (famílias Buccinidae e Ranellidae), sururu (Mytella spp), 

caranguejo (Aratus pisoni, Goniopsis cruentata, Cardisoma guanhumi, Uca spp, Ucides spp), 

siri (Callinectes spp) e lagosta (Panulirus spp), seja para o consumo próprio ou 

comercialização. Constatou-se que 84% dos entrevistados afirmaram que já haviam realizado a 

captura de algum dos pescados citados, os outros 16% afirmaram que não. 
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Dos pescadores que afirmaram captura ou coletar búzio/sururu, caranguejo, siri e lagosta, 

Verificou-se que 55% dos pescadores alegaram que a captura é realizada com objetivo de 

comercialização, entretato 45% afirmaram que a finalidade da capturam destes outros recursos 

pesqueiros é para consumo, tanto pessoal como familar (figura 22). 

Figura 22. Finalidade da captura de outros recursos pesqueiros pelos pescadores da RDSEPT. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 A lagosta é que apresenta maior índice de captura com 35%; O búzio/sururu também 

possui um valor bastante expressivo com 25%, tanto por se tratar de um organismo de fácil 

captura, como em alguns casos o pescador ajuda a mulher na atividade de mariscagem, o 

caranguejo e siri apresentam apenas 20% cada (Figura 23).   

Figura 23. Outros recursos pesqueiros capturados pelos pescadores da RDSEPT. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Em pesquisas realizadas por Santana (2014), Barreto, Barreto e Pereira (2013), Freitas et 

al (2012) e, Dias, Rosa e Damasceno (2007) demostram que a pesca em terra, ou seja a coleta 
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de marisco é uma prática exercida majoritáriamente por mulheres. Na coleta de marisco 

apresenta um contigente menor de homens na execução da atividade (CAETANO, 2014). 

De acordo com Santos, Aragão e Souza (2012) “a participação da mulher na pesca é que 

a ela cabe a função de desempenhar o trabalho doméstico, a educação dos filhos e as atividades 

próximas às suas residências” (SANTOS; ARAGÃO; SOUZA, 2012, p.14). Sendo assim as 

mulheres por sua vez assumem as atividades de pesca nos manguezais, como a pesca de 

moluscos e crustáceos, e contribuem na renda familiar. 

Constatou-se que 25% dos entrevistados já exerceram a atividade de coleta de marisco 

(búzio/sururu), segundo relatos durante a entrevista, eles ajudavam a mãe ou esposa na 

atividade. Este fato também foi constatado por Freitas et al (2012) com as marisqueiras de Barra 

Grande no Piauí, onde as mesmas relataram que levam os filhos e que em alguns casos os 

maridos acompanham.  

 Nessa direção, por meio dos relatos colhidos nas entrevistas é possivel constatar que a 

captura de siri, caranguejo, lagosta, búzio e/ou sururu, em sua maior parte é uma atividade 

praticada para o próprio consumo. De acordo com os moradores das comunidades pesqueiras 

da RDS Estadual Ponta do Tubarão, na década de 1980, a pesca da lagosta era abundante na 

região23. No entanto, a exploração desordenada da pesca da lagosta levou esta atividade 

econômica ao declínio. Não diferente da exploração da lagosta tantos outros pescados sofrem 

exploração semelhante, como o caso do caranguejo. Contudo o que se observa, é que durante 

os últimos séculos, são atitudes insustentáveis que geram esforços que visam apenas o progresso 

material e dá mesmo a maneira a satisfação das necessidades básicas do homem, fato 

extremamente atrelado como o modelo de desenvolvimento econômico. 

 

                                                 
23 Como é apresentado em um documentário produzido por Goulart, Fernandes e Farias (2011), onde em um relato 

do Senhor Manoel Vito representante da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Barreiras – ADECOB, 

que na época, menciona que: “há uns 15 anos atrás Diogo Lopes e Barreiras era uma praia que lagosta tinha 

demais, e por causa da gente não ter cuidado das coisas é que está acontecendo o que aconteceu, acabou-se a 

nossa lagosta. Por que era o manzuá, rede e hoje é o compressor. E desse tipo de coisas que a gente não quer na 

nossa região. Por que o compressor acaba com tudo: pega a ovada, pega a miúda. A gente sabe que o pescador 

quando vai pra fora, que encontra lagosta, ele não quer deixar”.  No mesmo documentário o senhor José Ribamar 

Queiroz, carpinteiro naval da RDSEPT relata que, “a lagosta ela foi aos poucos ela foi se acabando, pois pegaram 

muita ovada, a praia era cheia de ova [...] não parava, hoje quando se para quatro meses, e quando chega lá, quase 

não se encontra a lagosta. Por que ela foi muito estragada. Pega a pequena, pega a ovada. [...] em 62 quando eu 

fui pegar um barco no Ceará, foi quando começou a pesca aqui. Tinha tanta que não dava vencimento, que 

levavam não era em quilo não era em um bauzão, um rapaz com dinheiro pagando na praia, por cabeça [...] 

naquela época não faltava serviço pra ninguém [...] e não se acaba se tiver uma conservação”.  
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4.5 O etnoconhecimento das espécies mais capturadas na RDS Estadual Ponta do Tubarão 

 

 Para averiguar sobre o etnoconhecimento que os pescadores artesanais da RDSEPT 

possuem sobre as espécies mais capturadas na atividade pesqueira, se optou em selecionar as 

06 espécies mais com maior produção de 2006 a 2016, os pescados mais capturados no recorte 

temporal foram a sardinha - Opisthonema oglinum, peixe-voador - Hirundichthys affinis, 

dourado - Coryphaena hippurus, serra Scomberomorus brasiliensis, guaiuba Ocyurus 

chrysurus e tainha - espécies do gênero Mugil, conforme a tabela 07. 

Sobre as espécies selecionadas os pescadores artesanais descreveram características 

físicas e de comportamento que foram adquiridas ao longo do tempo, e aperfeiçoadas por meio 

da observação durante as pescarias. Para os pescadores da RDSEPT a sardinha é um peixe 

muito pescado na comunidade, e que contribui muito na renda dos moradores. Os pescadores 

ainda alegam que este pescado é útil na utilização para isca na captura de outros peixes e como 

alimento da população. De acordo com 85% dos pescadores este pescado não muda de nome 

quando é mais jovem, mas 15% dos entrevistados afirmaram que quando o peixe é mais jovem 

é chamado de ginga. 

Segundo os pescadores artesanais da RDSEPT a sardinha é capturada em alto mar (81%), 

mas foi relatada a possibilidade de captura na costa (13%) e no rio/estuário (6%). Sendo 

encontrada em um ambiente/habitat de superfície (37%), em meia água (22%) e no fundo 

(19%). Os entrevistados afirmaram que este peixe gosta de ambientes com sombras como 

plataformas de extração de petróleo e pedras (22%). A alimentação deste animal, de acordo 

com pescadores variava desde peixes menores (35%), resto de comida (29%), algas (18%), 

bagana 24de peixes (12%) e lula (6%).  Cerca de 85% dos pescadores destacaram que a sardinha 

possuía escamas e 15% frisaram que elas possuíam escamas e couro (tabela 11). 

O peixe-voador segundo os pescadores possuía uma característica muito marcante, uma 

habilidade de voar, alguns enfatizam que o nome voador vem deste motivo, os entrevistados 

destacam que ele consegue voar uma média de 100, 120 a 200 metros de distância quando se 

assustam com o predador natural que é o dourado. Este peixe segundo 100% dos pescadores 

não muda de nome. A pescaria do peixe-voador foi sendo modificada ao longo dos anos, por 

causa do seu baixo valor comercial, os pescadores passaram a capturar e comercializar as ovas 

(OLIVEIRA et al, 2016).  

                                                 
24 Método de atrair peixes, jogando comida na água, sendo restos de alimentos ou outros peixes cortados em 

pedaços pequenos. 
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Os pescadores descrevem que o peixe-voador era capturado em alto mar por fora da 

parede, ou seja, no talude continental25. Eles estimaram que esta pesca ocorre há mais de 20 

milhas náuticas26 da costa, fato que foi confirmado por 100% dos entrevistados. Normalmente 

são encontrados na superfície (86%) e no fundo (14%). A alimentação varia de peixes menores 

(27%), resto de comida (26%), bagana de peixes (21%), algas (5%), ova (5%), não sabe (5%), 

possuem escamas (100%), conforme a tabela 11. 

Tabela 11. Etnoconhecimento sobre as espécies mais capturadas na RDSEPT. 

Pescados Local de captura 

(%)  

Ambiente/habitat 

(%) 

Alimentação (%) Característica 

(%) 

Sardinha 

(Opisthonema 

oglinum) 

Alto mar (81) 

Costa (13) 

Rio/Estuário (6) 

Superfície (37) 

Meia água (22) 

Fundo (19) 

Plataformas e 

pedras (22) 

Peixes menores (35) 

Resto de comida (29) 

Algas (18) 

Bagana de peixes (12) 

Lula (6) 

Escamas (85) 

Escamas e 

Couro (15) 

Peixe-Voador 

(Hirundichthys 

affinis) 

Alto mar - paredes 

(100) 

Superfície (86) 

Fundo (14) 

 

Peixes menores (27) 

Resto de comida (26) 

Bagana de peixes (21) 

Come de tudo (11) 

Algas (5) 

Ova (5) 

Não sabe (5 

Escamas (100) 

Tainha 

(espécies do 

gênero Mugil) 

Rio/Estuário (54) 

Costa (46) 

 

Superfície (20) 

Meia água (10) 

Fundo (70) 

Lama (67) 

Algas/lodo (26) 

Aristim (7) 

Escamas (100) 

Dourado 

(Coryphaena 

hippurus) 

 

Alto mar - paredes 

(87) 

Alto mar - 

plataformas (13) 

Superfície (67) 

Meia água (22) 

Fundo (11) 

 

Peixes menores (41) 

Peixe voador (26) 

Sardinha (12) 

Lula (9) 

Garapau (9) 

Não sabe (3) 

Escamas e 

Couro (46) 

Escamas (38) 

Couro (8) 

Não sabe (8) 

Serra 

(Scomberomor

us brasiliensis) 

Alto mar – 

plataformas e 

pedras (73) 

Costa (27) 

 

Superfície (39) 

Meia água (38) 

Fundo (23) 

Sardinha (30) 

Peixes menores (28) 

Agulha (17) 

Manjuba (14) 

Garapau (8) 

Lula (3) 

Escamas e 

Couro (46) 

Escamas (15) 

Couro (31) 

Não sabe (8) 

Guaiuba 

(Ocyurus 

chrysurus) 

 

Alto mar - pedras 
(100) 

Superfície (12) 

Fundo - pedras 

(88) 

Peixes menores (45) 

Garapau (10) 

Camarão (13) 

Sardinha (13) 

Lula (7) 

Lagosta (3) 

Siri (3) 

Alga vermelha (3) 

Não Sabe (3) 

Escamas (92) 

Não sabe (8) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

                                                 
25 Zona de transição entre a plataforma continental e o sopé continental, caracterizado por gradiente topográfico 

acentuado – CPRM – Serviço geológico do Brasil. 
26 1 milha náutica equivale a 1,852 metros. 
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Sobre a pesca da tainha, podemos constatar que esta atividade acontece nos ambientes 

mais próximos: no rio e na costa ao longo do dia, e muitas vezes dependendo dos fluxos de 

maré dentro do rio/estuário. Além do mais é um pescado que é explorado por dezenas de 

pescadores, sendo um peixe bom para pescar, comer e comercializar. A tainha de acordo com 

46% dos entrevistados é chamada de sauna quando mais jovem, já 31% discordaram é 

afirmaram que a tainha mais jovem era conhecida por samungueira, embora 23% dissessem que 

este peixe não muda de nome.  

A respeito do etnoconhecimento que os pescadores possuem sobre este pescado, a tainha 

era capturada no rio/estuário como foi dito por 54% dos entrevistados, outros 46% descreveram 

que a pesca também ocorria na costa. Na distribuição do ambiente a tainha era caracterizado 

pelos 70% dos entrevistados como um peixe que habitava o fundo, 20% destacaram que ela era 

encontrada na superfície e 10% em meia água. A tainha se alimentava segundo 67% dos 

pescadores de lama, 26% destacaram que ela comia algas ou lodo e 7% disseram que ela comia 

o aristim. O corpo da tainha conforme 100% dos entrevistados possuía escamas (11). 

A pescaria do dourado podia acontecer em alto mar, nas paredes, como dito por 87% dos 

pescadores e nas plataformas, conforme frisado por 13%. São peixes que para os entrevistados 

permanecem na superfície (67%), meia água (22%) e fundo (11%). Sobre a alimentação 41% 

destacaram que ele comia peixes menores; 26% disseram que é o peixe-voador; 12% aponta a 

sardinha; 9% disseram que comia a lula; 9% destacam que se alimentam de garapau e 3% não 

sabe. 

Nos relatos dos entrevistados a isca preferida do dourado era o peixe-voador. Os 

pescadores afirmaram que esse peixe possuía uma característica peculiar, que o diferenciava 

dos demais pescados: ele conseguia mudar a tonalidade da sua cor (às vezes ficava verde, 

amarelo, azul e branco). Os pescadores enfatizaram que a mudança ocorria também quando ele 

estava com fome ou quando ele estava morrendo. Para 46% dos pescadores, o dourado possuía 

escamas miúdas e couro; cerca de 38% destacaram que eram apenas escamas miúdas; 8% 

disseram que era apenas couro e 8% não souberam descrever.  O dourado, de acordo com 85% 

dos entrevistados, recebe o nome de palombeta quando possui até 5 kg e os outros 15% dos 

pescadores desconhecem esse fato.   

Sobre o serra e a guaiuba os pescadores destacaram que o serra era um peixe mais de 

costa e que gostava quando a água do mar estava limpa, ou seja, quando não tinha muita 

agitação. Já a guaiuba gostava mais de mar agitado e sua captura ia desde áreas mais rasas a 

regiões mais fundas, desde que tivesse um fundo pedregoso. Para 100% dos pescadores da 

RDSEPT esses pescados não apresentavam mudança de nome quando mais jovem. 
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A captura do serra, para 73% dos pescadores, era realizada em alto mar em plataformas 

de petróleo ou em pedras; 27% destacaram que também era realizada na proximidade da costa 

a uma distância de 300 a 500 metros. Eram peixes que podiam ser encontrados na superfície 

(39%), em meia água (38%) e no fundo (23%).  Já sobre a alimentação, 30% afirmaram que 

ele se alimentava de sardinha; cerca de 28% destacaram que ele comia quaisquer peixes 

menores; 17% dos pescadores disseram que era o peixe agulha; 14% destacaram como a 

manjuba; 8% garapau e 3% lula. Sobre as características do pescado, 46% destacaram que o 

serra possuía escamas e couro; 31% afirmaram ser apenas couro; 15% disseram que eram 

escamas e 8% não sabiam (Tabela 11). 

Segundo 100% dos pescadores, a guaiuba era capturada em alto mar nas pedras. Era um 

pescado que para 88% dos entrevistados vivia no fundo do mar em bancos de pedras; 22% 

destacaram que ela vinha para superfície, apenas para comer. Podia ser encontrada em um 

ambiente/habitat de superfície (12%), destacou-se um ambiente de fundo (88%). A 

alimentação, conforme 45% dos pescadores, era baseada em peixes menores; 10% disseram 

que era o garapau; 13% destacaram o camarão; 13% sardinha, outros 7% enfatizaram a lula; 

3% disseram que comia lagosta; já 3% apontaram o siri, cerca de 3% comentaram que a guaiuba 

comia uma alga vermelha e 3% disseram não saber.  Para 92% dos pescadores, a guaiuba 

possuía escamas e 8% comentaram que não sabiam, conforme a tabela 11. 

Em estudos realizados por Silva e Braga (2017), Nunes et al (2011), Ramires et al (2007), 

Lima (2003), Mourão e Nordi (2003), Souza e Barrella (2001) constatou-se um rico 

conhecimento nos pescadores artesanais sobre a diferenciação sexual, hábitat das espécies, 

sazonalidade e reprodução. 

A captura da sardinha, para 65% dos pescadores, era realizada com rede chamada de 

sardinheira. Os outros 35% enfatizaram que a captura também podia ser realizada com o uso de 

linha e anzol. Para 45% dos pescadores, o peixe voador era capturado com jereré; 41% 

afirmaram que a captura era com rede caçoeira; 7% destacaram o uso de anzol; 3% relataram 

que também ocorria a captura com pacacho de coqueiro e 3% comentaram o uso do landuá. A 

pesca tainha, de acordo com 45% dos entrevistados, era realizada com uso da rede tainheira. A 

tarrafa foi citada por 31%; já o puçá que era utilizado na pescaria de lâmpada foi dito por 17% 

dos pescadores; a tainha também era capturada na pesca de tapagem segundo 3% e no arrastão 

para 3% (tabela 12). 

O dourado, para 100% dos pescadores, era capturado com linha e anzol.  A rede boieira 

e a fundada eram alguns apetrechos usados para a captura do serra. Ambas foram citadas por 

30%. Segundo os entrevistados, a linha e o anzol foram os que mais se destacaram com 40%. 



76 

 

 

Sobre a pesca da guaiuba, 52% enfatizaram que o apetrecho era a linha e o anzol. Como esse 

peixe gosta de ambiente fundo, a rede fundada foi citada por 40% dos pescadores; o mergulho 

por 4% e outros 4% não sabiam (tabela 12). 

Na tabela 10 estão expostas as informações referentes aos horários de pesca, melhores e 

piores épocas para se pescar de cada espécie apresentada aos pescadores da RDSEPT.  Nota-se 

que 71% dos entrevistados afirmaram que a sardinha era pescada ao amanhecer. É possível 

destacar que 14% expuseram que a pesca acontecia na parada da maré 27. O peixe-voador, para 

57% dos pescadores, era capturado a qualquer hora do dia. A tainha, segundo 64% dos 

entrevistados, também era capturada a qualquer hora do dia. A pesca do dourado era feita a 

qualquer hora do dia para 58% dos pescadores. A pesca do serra, para 47%, era realizada à 

noite, porém 33% dos entrevistados disseram que a captura era maior pela manhã; 20% 

enfatizaram que acontecia a qualquer hora do dia. Sobre a guaiuba, 84% disseram que a pesca 

era realizada à noite (Tabela 12). 

Tabela 12. A pesca das espécies mais capturadas na RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Pescados Apetrecho (%)  Horário da pesca (%) Melhor época (%) Pior época (%) 

Sardinha 

(Opisthonema 

oglinum) 

Rede - 

Sardinha (65) 

Linha e anzol 

(35) 

 

Amanhecer (71) 

Parada de maré (14) 

Qualquer hora (7) 

Não sabe (7) 

 

Agosto a dezembro 

(33) 

Abril a junho (33) 

Junho a agosto (17) 

Janeiro a junho (8) 

Outubro a fevereiro 

(8) 

Abril a agosto (30) 

Julho a setembro (20) 

Dezembro a janeiro 
(20) 

Outubro a março (20) 

Não sabe (10) 

Peixe-Voador 

(Hirundichthy

s affinis) 

Jereré (45) 

Rede – 

caçoeira (41) 

Anzol (7) 

Pacacho (3) 

Landuá (3) 

Qualquer hora (57) 

Noite (14) 

Manhã (14) 

Parada de maré (7) 

Não sabe (7) 

Abril a julho (84) 

Maio a agosto (8) 

Setembro a 

setembro (8) 

 

Agosto a outubro (54) 

Setembro a dezembro 
(46) 

Tainha 

(espécies do 

gênero Mugil) 

Rede tainheira 
(45) 

Tarrafa (31) 

Puça (17) 

Tapagem (3) 

Arrastão (3) 

Qualquer hora (64) 

Depende da maré (14) 

Manhã (14) 

Não sabe (7) 

Abril a julho (31) 

Outubro a maio (16) 

Junho a agosto (15) 

Setembro a janeiro 
(8) 

Não sabe (31)) 

Setembro a Outubro 

(9) 

Abril (9) 

Novembro a janeiro 
(27) 

Junho a agosto (9) 

Não sabe (46) 

Dourado 

(Coryphaena 

hippurus) 

 

Linha e anzol 

(100) 

Qualquer hora (58) 

Manhã (17) 

Manhã e tarde (8) 

Quando quer comer 

(8) 

Parada de maré (8) 

Abril a julho (55) 

Maio a agosto (18) 

Setembro a janeiro 
(18) 

Setembro a 

setembro (9) 

 

Setembro a outubro 

(72) 

Janeiro a fevereiro 
(14) 

Junho a setembro 
(14) 

 

(Conclusão) 

                                                 
27Momento em que a maré atinge seu ponto mais alto, e inicia o processo de vazante. 
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Pescados Apetrecho (%)  Horário da pesca (%) Melhor época (%) Pior época (%) 

Serra 

(Scomberomo

rus 

brasiliensis) 

Rede boieira 

(30) 

Rede fundada 

(30) 

Linha e anzol 

(40) 

Qualquer hora (20) 

Manhã (33) 

Noite (47) 

 

Abril a maio (36) 

Maio a agosto (19) 

Junho a agosto (27) 

Setembro a outubro 

(9) 

Não sabe (9) 

Agosto (29) 

Setembro a março 

(43) 

Não sabe (28) 

 

Guaiuba 

(Ocyurus 

chrysurus) 

 

Linha e anzol 

(52) 

Rede fundada 

(40) 

Mergulho (4) 

Não sabe (4) 

Noite (84) 

Qualquer hora (8) 

Não sabe (8) 

 

Setembro a março 

(55) 

Dezembro a maio 

(18) 

Agosto a outubro (9) 

Não sabe (18) 

Abril a maio (45) 

Agosto a setembro 

(22) 

Maio a agosto (11) 

Não sabe (22) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Sobre a pesca da sardinha houve uma grande discordância entre os pescadores sobre as 

melhores e piores épocas, porque: para 33% dos pescadores, a melhor época para pescar 

sardinha era de agosto a dezembro; outros 33% disseram que era melhor de abril a junho e 17% 

disseram que era de junho a agosto. Sobre as piores épocas, 30% enfatizaram que não era bom 

entre os meses de abril e agosto; 20% disseram que era de julho a setembro; cerca de 20% 

afirmaram que era de dezembro a janeiro e outros 20% dos pescadores disseram que era de 

outubro a março; enquanto 10% disseram que não sabiam, isto porque a sardinha era um 

pescado capturado o ano todo e sofria diversas alterações ao longo do ano (tabela 10). Em um 

trabalho realizado por Silva e Dantas (2016) revela uma regularidade na ocorrência de sardinha 

entre os meses julho a setembro. 

De abril a julho, conforme 84% dos pescadores da RDSEPT, era a melhor época do peixe-

voador; a pior época para 54% era de agosto a outubro, mas 46% disseram que era de setembro 

a dezembro. A pescaria do dourado, que ocorria na mesma área do peixe-voador, para 55% dos 

pescadores a melhor época era de abril a julho, corroborando com a informação da pesca do 

voador, e a pior época para 72% era de setembro a outubro.  Segundo 31% dos pescadores, os 

melhores meses de produção da tainha era de abril a julho; outros 31% enfatizaram não saber 

essa informação. Em relação aos piores meses, 46% dos pescadores não sabiam informar, mas 

27% disseram que os piores meses eram de novembro a janeiro. 

Os meses de abril a maio foi citado por 36% como a melhor época para captura do peixe 

serra; 27% disseram que era de junho a agosto, mas 19% disseram que era de maio a agosto. A 

pior época para 43% dos pescadores era de setembro a março; 29% disseram que era em agosto. 

A guaiuba tinha sua melhor época, para 55% dos entrevistados, de setembro a março e 45% 

disseram que a pior era de abril a maio, o oposto da pesca do peixe serra, conforme a tabela 07. 
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O peixe-voador e o dourado revelaram regularidade entre os meses de abril e junho e de 

setembro e novembro, havendo uma relação de presa-predador; e a tainha mostrou regularidade 

no mês de março (SILVA, 2013, p.125). 

  A pesquisa também buscou revelar a percepção dos pescadores artesanais da RDSEPT 

sobre a redução dos estoques dos pescados mais capturados. De acordo com as informações 

coletadas, para 98% dos entrevistados, o estoque pesqueiro de sardinha diminuiu muito e 8% 

disseram que diminuiu pouco. O peixe voador, para 62% dos pescadores, diminuiu muito, 

entretanto 38% afirmaram que o estoque aumentou, o que diminuiu foi a captura, tanto pela 

baixa comercialização do pescado ou pela mudança da captura do peixe voador para a ova 

(Tabela 13). 

Tabela 13. Percepção dos pescadores sobre os estoques das espécies mais capturadas na 

RDS Estadual Ponta do Tubarão. 

Pescados 

Situação do estoque pesqueiro (%) 

Aumentou 
Diminuiu 

muito 
Diminuiu 

muito 
Não Sabe 

Sardinha(Opisthonema oglinum) - 92% 8% - 

Peixe-Voador (Hirundichthys affinis) 
38% 62% - - 

Tainha (espécies do gênero Mugil) 
15% 77% - 8% 

Dourado (Coryphaena hippurus) 15% 31% 54% - 

Serra (Scomberomorus brasiliensis) 
31% 23% 38% 8% 

Guaiuba (Ocyurus chrysurus) 
23% 46% 43% 8% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Para 77% dos pescadores, o estoque da tainha diminuiu muito; 15% afirmaram que houve 

um aumento e 8% disseram não saber sobre a situação. O peixe dourado, segundo 54%, 

diminuiu pouco; para eles era por época, apresentando uma variação de alta a baixa produção. 

Cerca de 31% enfatizaram que diminuiu muito e 15% disseram que a produção aumentou 

(tabela 13). 

Sobre o estoque pesqueiro do serra, a tabela 13 expõe que 38% dos pescadores afirmaram 

que houve pouca diminuição; 31% disseram que aumentou; cerca de 23% enfatizaram que 

diminuiu muito e 8% não souberam opinar. Já a guaiuba, 46% disseram que diminuiu muito a 

produção desse peixe; 23% acreditam que diminuiu pouco; para 23% houve um aumento no 

estoque pesqueiro e 8% não souberam responder. 

A pesca artesanal é usada por muitas populações como uma ferramenta essencial de 

subsistência e de cultura (NASCIMENTO, 2013, p.57). Os pescadores ao longo do tempo vão 
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desenvolvendo um conhecimento adquirido através das gerações contendo aspectos da ecologia 

de peixes, além de relações entre essas espécies e as variáveis ambientais que as cercam 

(CLAUZET; RAMIRES; BEGOSSI, 2007, p.137). 

Estes saberes são mais presentes nas comunidades e povos tradicionais, como no caso da 

RDS Estadual Ponta do Tubarão e principalmente nos modos de vida e de trabalho dos 

pescadores artesanais. Os pescadores artesanais são capazes de acumular, ao longo de suas 

vidas, um conjunto de conhecimento sobre a biologia e a ecologia de peixes e de transmitir 

esses conhecimentos às gerações seguintes (COSTA-NETO; DIAS; MELO, 2002, p.562).  

Para Silva (2004, p.19) “esse conhecimento, formado por um conjunto de práticas 

cognitivas e culturais, tem contribuído para assegurar a reprodução do modo de vida das 

populações humanas, que tem na pesca a sua principal fonte de subsistência”. 

Também é importante ressaltar o que diz Andreoli e Silva, (2008), que “os conhecimentos 

tradicionais que os pescadores artesanais possuem, são muito importantes sob o ponto de vista 

da contribuição para a conservação da natureza, uma vez que esses saberes são constituídos a 

partir da observação constante do ambiente em que vivem”.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A realização da pesquisa proporcionou uma reflexão acerca do etnoconhecimento dos 

pescadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão. É 

perceptível que as comunidades de Diogo Lopes, Barreiras e Sertãozinho possuem traços 

relevantes sobre a utilização deste conhecimento ao longo de sua história. 

Os pescadores da RDSEPT aprenderam a arte de pescar por meio do vinculo familiar com 

pais, avôs, irmãos, tios e primos, e também com outros pescadores antigos e amigos das 

comunidades. É importante frisar que estes “homens dos mares”, aprenderam a arte de pesca 

muito cedo, a sua maioria ainda crianças, o que demostra a realidade dos pescadores da 

RDSEPT que apresentam uma baixa escolaridade, entretanto o conhecimento que este homens 

adquiriram na prática, é um conhecimento extremamente válido e rico. 

A relação de apropriação e pertencimento do território, são traços marcantes na RDS 

Estadual Ponta do Tubarão, os povos tradicionais geralmente ocupam e usam o território e os 

recursos naturais, como forma de expressão cultural, social, religiosa e econômica. No caso da 

reserva a atividade pesqueira acontece no rio/estuário, na costa e em alto mar. Há casos de 

pescadores que passam anos da vida pescando ou se especializando em determinadas pescarias, 

ou seja, há pescadores que preferem realizar a pesca no rio/estuário, na costa e outros se 

identificam com pescarias de alto mar,  sendo assim a relação de apropriação e pertencimento 

com os territorios se fortalece cada vez mais. 

Durante a pesquisa também se constatou a intensificação do conflito nas áreas de 

plataformas da Petrobras, área de risco, por se tratar de uma região onde são extraidos petróleo 

e gás natural, de acordo com as Normas da Marinha do Brasil, são proibidas atividades de pesca 

e navegação em um raio de 500 metros em torno das plataformas de petróleo. Entretanto muitos 

pescadores se queixam da proibição da atividade pesqueira nesta área, pois a sardinha o grande 

produtor pesqueiro é capturado nesta região. 

É percepivel o etnoconhecimento que os pescadores possuem sobre as espécies mais 

capturadas nas comunidades da Reserva, os mecanismos e técnicas, o conhecimento sobre o 

habitat e ambiente, sobre  a alimentação e aspectos biológicos, são extremamente importantes 

para a manuteção dos estoques pesqueiros, ficou evidente a necessidade de períodos de defesos 

para espécies como a tainha e a sardinha, as instruções normativas nº 15/2009 e nº171/2008, 

não atende a necessidade da realidade local. 
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A produção pesqueira da RDS Estadual Ponta do Tubarão no período entre 2006 a 2016,  

demostrou um grande potencial principalmente na captura de sardinha, peixe-voador, dourado, 

serra, guaiuba e tainha, além de outros pescados que tem uma importância significante para a 

estimativa pesqueira e para a alimentação dos pescadores, é importante destacar que o pescado 

que é consumido e doado pelos pescadores, não é contabilizando nas estatisticas pesqueiras,  o 

que sugeri que a produção seja maior do que a descrita nesta pesquisa. 

Por fim, conclui-se que, os conhecimentos adquiridos por meio da pesca artesanal e 

transmitido de geração em geração, possui uma alta relevância para a Ponta do Tubarão, e 

podem ser utilizado na práticas e principios de conservação e sustentabilidade, muito 

importantes para a gestão dos recursos pesqueiros da Unidade de Conservação. A gestão 

compartilhada é um caminho a ser trilhado para a execução de medidas que contribuam para a 

sustentabilidade desta atividade. No entanto, é necessário que os pescadores possam participar 

dos processos de construções desta gestão, o Conselho Gestor precisa identificar mecanismos 

que incluam estes indivíduos nos processos de construção, pois o etnoconhecimento presente 

nas comunidades pesqueiras da RDSEPT, pode contribuir na tomada de decisões e na gestão 

dos recursos pesqueiros.  
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7 APENDICES 

 

7.1 Apêndice 1 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGEO 

MESTRADO EM GEOGRAFIA - MAG 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO E CONSUMO PESQUEIRO NUMA PERSPECTIVA DO 

ETNOCONHECIMENTO DAS COMUNIDADES DA RESERVA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO. 

DADOS DO CONTATO 

 

ENTREVISTADOR: ___________________________________________________ 

DATA DA ENTREVISTA: ________/________/________ 

LOCAL DA ENTREVISTA:  

(   ) DIOGO LOPES   (   ) BARREIRAS   (   ) SERTÃOZINHO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. COMO É O NOME DO SENHOR? O SENHOR TEM ALGUM APELIDO? 

2. QUAL A DATA DE NASCIMENTO DO SENHOR? 

3. O SENHOR NASCEU AQUI MESMO NA COMUNIDADE? HÁ QUANTO TEMPO O 

SENHOR MORA AQUI? 

4. O SENHOR JÁ MOROU EM OUTRO LUGAR? QUAIS?  

5. QUAL ERA A PROFISSÃO DA MÃE E DO PAI DO SENHOR? 

6. ALÉM DE PESCADOR, O SENHOR JÁ TRABALHOU EM OUTRA COISA? QUAL? 

7. QUANTO TEMPO O SENHOR TRABALHA/TRABALHOU NA PESCA 

8. COMO O SENHOR APRENDEU A PESCAR? QUEM FOI QUE LHE ENSINOU?  
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9. O SENHOR JÁ PESCOU EM OUTROS LUGARES? QUAIS? 

10. O QUE O SENHOR SABE SOBRE ESTE PEIXE? 

11. QUAL O NOME DESTE PEIXE? 

12. ESTE PEIXE MUDA DE NOME DE ACORDO COM O SEU TAMANHO? 

13. QUAL O LOCAL DE SUA CAPTURA? 

14. O SENHOR SABE COMO É O AMBIENTE/HABITAT ONDE ESTE PEIXE VIVE? 

15. DE QUE ELE PEIXE SE ALIMENTA? 

16. ELE POSSUE ESCAMAS OU COURO? 

17. QUAL APETRECHO É USADO PARA CAPTURA-LO? 

18. COMO ESTE APETRECHO É USADO PARA CAPTURA-LOW 

19. EXISTE UMA HORA APROPRIADA PARA PESCAR-LO? QUAL? 

20. QUAIL A ÉPOCA DO ANO SÃO MELHORES E PIORES PARA PESCAR ESTE 

PEIXE?  

21. O SENHOR PERCEBEU ALGUMA QUEDA NA QUANTIDADE DE ESPÉCIES 

DESTE PEIXE? 

22. O SENHOR CONHECE ALGUMA SIMPATIA QUE AJUDA O PESCADOR A 

PEGAR MUITO PEIXE? QUAL? 

23. O SENHOR TRANSMITE OS ENSINAMENTOS DA PESCA PARA OS SEUS 

FILHOS, NETOS, SOBRINHOS, ETC.? ELES TÊM INTERESSE EM APRENDER AS 

COISAS QUE O SENHOR ENSINA? POR QUÊ? 

24. O SENHOR GOSTARIA QUE SEU (S) FILHO (S), NETO(S) E BISNETO(S) 

TRABALHASSEM NA PESCA? 

25. O SENHOR ACHA QUE O PESCADOR DE HOJE É VALORIZADO PELA 

SOCIEDADE? POR QUÊ?  

26. COMO O SENHOR ESCOLHIA OS PEIXES QUE ERAM LEVADOS PARA CASA E 

OS QUE ERAM VENDIDOS?  

OBRIGADO! 
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7.2 Apêndice 2 

 

Sardinha - Opisthonema oglinum Dourado - Coryphaena hippurus 

Peixe-voador - Hirundichthys affinis  Serra - Scomberomorus brasiliensis 

Tainha - espécies do gênero Mugil  Guaiuba - Ocyurus chrysurus 
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7.3 Apêndice 3 

A PRODUÇÃO, O CONSUMO E O ETNOCONHECIMENTO PESQUEIRO DAS 

COMUNIDADES DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO. 

 

DADOS DO CONTATO 

ENTREVISTADOR: ___________________________________________________  

DATA DA ENTREVISTA: ________/________/________  

LOCAL DA ENTREVISTA:  

( ) DIOGO LOPES ( ) BARREIRAS ( ) SERTÃOZINHO  

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DOS 

PESCADORES ARTESANAIS E MORADORES DA RDSEPT 

 

1. NOME COMPLETO: 

2. APELIDO: 3. DATA DE NASCIMENTO: 

4. PROFISSÃO: 

5. CIDADE/ESTADO DE NASCIMENTO: 

6. LOCAL DE MORADIA: 

7. TEMPO DE MORADIA NA COMUNIDADE: 

8. VOCÊ SABE QUE MORA EM UMA RESERVA AMBIENTAL: (   ) SIM   (   ) NÃO 

9. JÁ MOROU EM OUTRO (S) LOCAL (IS): (   ) NÃO  (   ) SIM, QUAL(IS)? 

10. ESTADO CIVIL: (   ) CASADO  (   ) SEPARADO  (   ) VIÚVO  (   ) OUTRO: 

11. QUANTAS PESSOAS TÊM NA FAMILIA: 12. QUANTAS TRABALHAM: 

13. POSSUI FILHOS? (   ) NÃO  (   ) SIM, QUANTOS:  

14. QUAL SUA RENDA MENSAL (INDIVIDUAL)? (   ) NENHUMA  (   ) ATÉ 01 SALÁRIO MÍNIMO  

(   ) DE 01 ATÉ 02 SALÁRIOS MÍNIMO  (   ) DE 02 ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMO  (   ) DE 03 ATÉ 

05 SALÁRIOS MÍNIMO  (   ) DE 05 ATÉ 08 SALÁRIO MÍNIMO  (   ) ACIMA DE 08 SALÁRIOS 

MÍNIMO 

15. QUAL SUA RENDA MENSAL DE SUA FAMÍLIA? (   ) NENHUMA  (   ) ATÉ 01 SALÁRIO 

MÍNIMO  (   ) DE 01 ATÉ 02 SALÁRIOS MÍNIMO  (   ) DE 02 ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMO  (   ) 

DE 03 ATÉ 05 SALÁRIOS MÍNIMO  (   ) DE 05 ATÉ 08 SALÁRIO MÍNIMO  (   ) ACIMA DE 08 

SALÁRIOS MÍNIMO 

16. VOCÊ ASSUME SOZINHO AS DESPESAS DA CASA? (   ) SIM  (   ) NÃO 

17. GRAU DE INSTRUÇÃO: (   ) ANALFABETO  (   ) APENAS ESCREVE O NOME   
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(   ) APENAS LÊ  (   ) LER E ESCREVE  (   ) FUNDAMENTAL I  (   ) COMPLETO  (   ) 

INCOMPLETO  (   ) FUNDAMENTAL II  (   ) COMPLETO  (   ) INCOMPLETO (   ) ENSINO 

MÉDIO  (   ) COMPLETO  (   ) INCOMPLETO 

18. RECEBE ALGUM BENEFÍCIO SOCIAL DO GOVERNO? (   ) SIM  (   ) NÃO  QUAL: 

19. SITUAÇÃO DA HABITAÇÃO: (   ) PRÓPRIA  (   ) ALUGADA  (   ) CEDIDA  (   ) OUTRA 

20. PROFISSÃO DO PAI: 21. PROFISSÃO DA MÃE: 

22. COM QUEM APRENDEU A PESCAR: 

23. EXERCEU OU EXERCE OUTRAS PROFISSÕES? (   ) NÃO  (   ) SIM, QUAIS: 

24. JÁ TRABALHOU DE CARTEIRA ASSINADA? (   ) NÃO  (   ) SIM, ONDE: 

25. TEM CARTEIRA DE PESCADOR? (   ) SIM  (   ) NÃO, POR QUÊ? 

26. RECEBE ALGUM BENEFÍCIO DA COLÔNIA DE PESCADORES? (   ) NÃO  (   ) SIM, O QUÊ? 

 

27. HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NA PESCA? (   ) MENOS DE 1 ANO  (   ) DE 1 A 5 ANOS  

(   ) DE 5 A 10 ANOS  (   ) DE 10 A 20 ANOS  (   ) MAIS DE 20 ANOS 

28. EM QUE LOCALIDADE VOCÊ COMEÇOU A TRABALHAR COMO PESCADOR? 

29. EM QUE LUGAR DA COMUNIDADE VOCÊ PESCA? (   ) NA COSTA  (   ) NO RIO  (   ) EM 

ALTO MAR. 

30. QUAL O SEU HORÁRIO DE PESCA? (   ) MANHÃ  (   ) TARDE  (   ) NOITE 

31. EXISTE UMA HORA APROPRIADA PARA PESCAR? (   ) NÃO  (   ) SIM. QUAL E POR QUÊ? 

 

32. QUANTOS DIAS, POR SEMANA, TRABALHA NA PESCA?  

33. O SENHOR PESCA O ANO TODO?  (   ) NÃO  (   ) SIM 

- QUAIS SÃO AS ÉPOCAS DO ANO MELHORES E PIORES PARA PESCAR? POR QUÊ? 

 

34. QUANTOS QUILOS DE PEIXE VOCÊ PESCA POR SEMANA? (   ) ATÉ 10 KG  (   ) 10 A 20 KG 

(   ) 21 A 30 KG  (   ) 31 A 40 KG  (   ) 41 A 50 KG  (   ) MAIS DE 50 KG  (   ) NÃO SABE 

35.  QUAL É A IMPORTÂNCIA DA PESCA NO SEU ORÇAMENTO?  

(   ) TOTAL  (   ) PARCIAL  (   ) PEQUENA 

36. QUANDO VOCÊ SAI PARA PESCAR, HÁ LUGARES CERTOS (ESPECÍFICOS) PARA A 

PESCA? (   ) NÃO  (   ) SIM, QUAIS SÃO? 

37. QUANDO VOCÊ SAI PARA PESCAR TEM ALGUM PEIXE CERTO QUE VOCÊ VAI ATRÁS 

(ESPÉCIE-ALVO)? (   ) NÃO  (   ) SIM, QUAL (IS)? 
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38. TEM ALGUM PEIXE QUE VOCÊ PEGA SÓ ÀS VEZES E QUE CUSTA BASTANTE CARO? 

(ESPÉCIE RARA COM GRANDE VALOR ECONÔMICO)? (   ) NÃO  (   ) SIM, QUAL(IS) E QUAL 

O PREÇO DE 1 KG? 

39. TEM ALGUM PEIXE QUE VOCÊ PESCA SEMPRE, MAS QUE É BEM BARATO, QUE NÃO 

VENDE MUITO (ESPÉCIE QUE PESCA BASTANTE, MAS QUE NÃO TEM GRANDE VALOR 

ECONÔMICO)? (   ) NÃO  (   ) SIM, QUAL(IS) E QUAL O PREÇO DE 1 KG? 

40. VOCÊ ACHA QUE TEM DIMINUIDO MUITO A QUANTIDADE DE PEIXES NOS ÚLTIMOS 

ANOS? (   ) SIM   (   ) NÃO, POR QUÊ? QUAIS FATORES SÃO RESPONSÁVEIS PELAS 

MUDANÇAS CASO TENHA MARCADO SIM? 

41. DESDE QUE VOCÊ COMEÇOU A TRABALHAR NA PESCA ATÉ HOJE, ACHA QUE A PESCA 

MUDOU MUITO?  (   ) SIM  (   ) NÃO  (   ) NÃO SABE  

 

42. QUAIS SÃO OS TIPOS DE PESCA QUE EXISTEM AQUI NA COMUNIDADE? (OBS.: PEDIR AO 

PESCADOR PARA DESCREVER CADA TIPO DE PESCA) 

 

43. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PEIXES PESCADOS POR VOCÊ AQUI NA COMUNIDADE? 

 

44. VOCÊ PESCA OUTRAS ESPÉCIES, COMO POR EXEMPLO:  

(   ) BÚZIO/SURURU  (   ) CARANGUEIJO  (   ) LAGOSTA   (   ) SIRI   (   ) OUTRAS, ESPECIFICAR: 

45. VOCÊ POSSUI BARCO: (   ) SIM  (   ) NÃO 

46. VOCÊ PESCA SOZINHO OU EM GRUPO? (   ) SOZINHO SEMPRE  (   ) EM GRUPO, 

ESPECIFICAR A QUANTIDADE DE PESSOAS:  

47. VOCÊ TRABALHA COMO: (   ) AUTÔNOMO  (   ) MEEIRO 

48. HÁ DOAÇÃO DE PESCADOS: (   ) NÃO  (   ) SIM, PARA QUEM: 

49. A QUEM VENDE O PESCADO: (   ) NÃO VENDE  (   ) PEIXARIAS  (   ) FEIRA  (   ) CEASA   

(   ) RANCHEIRO  (   ) ATRAVESSADOR  (   ) OUTROS: 

50. O SENHOR CONSUME PESCADOS? (   ) SIM  (   ) NÃO 

51. QUANTOS DIAS NA SEMANA? (  ) NENHUM  (   ) 1 A 2 DIAS  (   ) 2 A 3 DIAS  (   ) 3 A 5 DIAS  

(   ) TODO DIA 

52. QUAL (IS) A (S) ESPÉCIES MAIS CONSUMIDAS PELO SENHOR? 

53. QUAL (IS) A (S) ESPÉCIES MENOS CONSUMIDAS PELO SENHOR? 

54. VOCÊ ACHA QUE DEVERIA EXISTIR DEFESO PARA ALGUM PEIXE PESCADO AQUI NA 

COMUNIDADE? (   ) SIM (   ) NÃO, POR QUÊ? 
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55. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE VOCÊS ENFRENTAM COMO PESCADORES? 

 

56. O QUE VOCÊS ACHAM QUE PODERIA SER FEITO PARA MELHORAR A VIDA DO 

PESCADOR? 

 

57. VOCÊ ACOMPANHA AS REUNIÕES DO CONSELHO GESTOR? SIM (   ) NÃO (   ) POR QUE? 

58. COMO VOCÊ AVALIA A GESTÃO ATUAL DA RESERVA? 

59. COMO VOCÊ AVALIA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO? 

60. AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR TÊM REPRESENTADO NA SUA OPINIÃO O 

INTERESSE DOS PESCADORES? 

61. COMO ESSA INSTÂNCIA DE DEBATE PODE CONTRIBUIR PARA MELHORAR A 

ATIVIDADE NA RESERVA? 

62. QUAIS OS PRINCIPAIS CONFLITOS OBSERVADOS NA RESERVA? 

 

OBRIGADO! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 

 

7.4 Apêndice 4 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa a Produção, o Consumo e o 

Etnoconhecimento Pesqueiro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual 

Ponta do Tubarão, que é coordenada por Tiago Ezequiel da Silva e orientada pela Prof.ª Dra. 

Márcia Regina Farias da Silva, que segue as recomendações da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento ou recursar-se a participar da pesquisa, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa se justifica pela ausência de estudos que descrevam a relação entre a 

produção e o consumo dos pescados capturados nas comunidades da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, tampouco que relacione o 

consumo de determinadas espécies com o etnoconhecimento associado.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte (s) procedimento (s): 

Uma entrevista afim de identificar os hábitos alimentares e descrever o etnoconhecimento 

relacionado as espécies capturadas com maior frequência, será utilizado um 

questionário, semiestruturado, com perguntas abertas, onde possibilitará uma 

compreensão da relação de forma mais ampla. Os questionários abordarão os temas 

sobre a pesca artesanal, com ênfase no conhecimento tradicional desenvolvido ao longo 

do tempo.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, entretanto, existe a exposição 

mediante sua resposta, sobre a forma em que a atividade pesqueira é realizada, que serão 

minimizados através das seguintes providências: anonimato dos representantes das famílias 

que responderem ao questionário, como também a definição do horário e data da 

entrevista definida conforme inteira e unilateral conveniência. 
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: auxiliará nas discussões acerca 

da produção, do consumo e do etnoconhecimento presente nas comunidades da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, contribuindo para a gestão 

dos recursos pesqueiros da qualidade do ambiente em que reside e que utiliza dos 

recursos disponibilizados. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhuma 

fase/etapa desta pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Garanto que os dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão utilizados para 

outros fins além dos previstos neste termo. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido.  

   

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Central – Mossoró 

Programa de Pós-graduação em Geografia 
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Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em cada página e 

toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Tiago 

Ezequiel da Silva, no endereço Rua Bonifácio de Melo, 454, Diogo Lopes, Macau, RN ou 

pelo telefone (84) 9 8709-0830. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UERN no endereço BR 110, KM 48 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n - Costa 

e Silva ou pelo telefone (84) 3318 – 2596. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido (a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, ao (s) procedimento (s) ao (s) qual (is) serei submetido e dos 

possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-me garantidos 

esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo 

a minha pessoa ou de minha família. (Caso minha participação na pesquisa implique em algum 

gasto, serei ressarcido e caso sofra algum dano, serei indenizado. Autorizo assim a publicação 

dos dados desta pesquisa sendo-me garantido o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes 

a minha identificação. 

 

Mossoró, 13 de dezembro de 2016. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

                 

 

Tiago Ezequiel da Silva (Aluno-pesquisador) - Aluno do Programa de Pós-graduação em 

Geografia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus central, no 

endereço BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, bairro: Costa e Silva, n. S/N, CEP 

59.610-090– Mossoró – RN. Tel. (84) 9 8709-0830. 

e-mail: tiagored13@hotmail.com    

 

Profª Márcia Regina Farias da Silva (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Programa de Pós-graduação em Geografia, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, Campus central, no endereço BR 110, KM 48, Rua: Prof. Antonio 

Campos, bairro: Costa e Silva, n. S/N, CEP 59.610-090 – Mossoró – RN. Tel. (84) 9 9905 - 

0781.  

e-mail: mreginafarias@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-

7032. 

e-mail: cep@uern.br / CEP  
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8 ANEXOS 

 
8.1 Anexo 1 – Autorização do IDEMA 
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8.2 Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa – CEP – UERN 
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