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Resumo 

A pesca artesanal marinha é uma atividade que emprega mais de 35 milhões de pescadores em 

todo o mundo e no estado do Espírito Santo (ES), sudeste do Brasil é praticada ao longo da 

sua linha de costa. Nos últimos 20 anos no município de Guarapari, na mesorregião central do 

estado do ES houve um crescimento turístico desenfreado o que gerou problemas voltados à 

deposição de lixo, aterro de manguezais, assoreamento de rios levando a degradação do 

ambiente marinho. Para amenizar esses impactos causados por atividades antrópicas e 

promover a recuperação e conservação do ambiente marinho foi instalado na costa deste 

município o Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B. Desta maneira, o objetivo 

deste estudo é descrever e interpretar o conhecimento tradicional dos pescadores artesanais 

em relação ao RAM navio Victory 8-B, costa do município de Guarapari, além de identificar 

possíveis alterações do uso de área pelos pescadores após a instalação do recife. Os métodos 

de observações participante e direta foram aplicados a fim de compreender a rotina da pesca e 

as informações anotadas em um diário de campo. Entrevistas etnográficas a partir de 

questionário semi-estruturado foram realizadas com pescadores (n=80) da região, 

individualmente em forma de diálogo. Os dados foram organizados em categorias, analisados 

pelo método da Triangulação cruzando as informações entre os métodos supracitados, além da 

utilização da Etnografia visual para investigar a percepção dos pescadores sobre a distribuição 

geográfica das áreas de pesca. Todos os entrevistados são do sexo masculino com idade entre 

27 e 77 anos, apresentam baixa escolaridade com ensino fundamental incompleto 

principalmente e o tempo de atuação na pesca varia entre três e 60 anos. Os artefatos linha, 

rede de espera, arpão e espinhel são os mais utilizados pelos pescadores. Dentre os 

entrevistados, 71 (88,75%) identificam RAM’s e reconhecem o navio Victory 8-B como 

sendo um. Segundo os pescadores, a implantação do RAM navio Victory 8-B interfere na 

pesca (n=70; 87,5%), pois aumenta a quantidade de pescado. Na percepção dos pescadores, 

isso permite um incremento na captura do pescado o que beneficia a pesca local.    

 

Palavras-chaves: pesca artesanal, recife artificial marinho, conhecimento tradicional, Espírito 

Santo.  

 

 



 

 

Abstract 

Artisanal marine fishing is an activity that employs more than 35 million fishermen 

worldwide and in stade of Espírito Santo (ES), southeast Brazil is practiced along its 

coastline. In the last twenty years in the municipality of Guarapari, central mesoregion of the 

State of Espírito Santo, there has been an unbridled tourist growth, which has generated 

problems related to the deposition of rubbish, mangrove landfill, and silting of rivers, leading 

to degradation of the marine environment. In order to mitigate these impacts caused by 

anthropic activities and promote the recovery and conservation of the marine environment 

was installed on the coast of this municipality the Marine Artificial Reef (MAR) vessel 

Victory 8-B. In this way, the objective of this study is to describe and to interpret the 

traditional knowledge of artisanal fishermen in relation to the MAR vessel Victory 8-B, in 

coast of the municipality of Guarapari, besides identifying possible changes in the use of area 

by fishermen after the installation of this reef. The participant and direct observations 

methods were applied in order to understand the fishing routine and the information was 

noted in a field diary. Ethnographic interviews using a semi-structured questionnaire were 

carried out with fishermen (n = 80) from the region, individually in the form of a dialogue. 

The data were organized into categories analyzed by the method of Triangulation by crossing 

the information between the methods above mentioned, besides of use of the visual 

ethnography to investigate the perception of the fishermen about the geographical distribution 

of fishing areas. All the interviewees are males with age between 27 and 77 years, with low 

schooling only incomplete elementary education, and the fishing time varies between three 

and 60 years. The fishing gear bottom trawl, gillnet, handlines and traps are the most used by 

fishermen. Among the interviewed, 71 (88.75%) identified MAR’s and recognized the vessel 

Victory 8-B as one. According to fishermen, the implementation of the MAR vessel Victory 

8-B interferes on fishing (n = 70; 87.5%), as it increases the amount of fish. In the perception 

of the fishermen this interference allows an increase in the catch of the fish which benefits the 

local fishing. 

 

Key-words: artisanal fishing, marine artificial reef, traditional knowledge, Espirito Santo.
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO GERAL 

Pesca artesanal é uma atividade econômica que emprega 90% dos pescadores em todo 

o mundo, e 156 milhões praticam a pesca como atividade exclusiva (FAO, 2012). Esta é uma 

atividade exercida por pescadores que podem atuar sozinhos ou em parcerias e capturam o 

pescado com o uso de instrumentos relativamente simples e tecnologias menos intensivas e 

agressivas (DIEGUES, 1988). A produção é realizada em pequena escala em que parte dos 

produtos capturados são revendidos e/ou comercializados (BEGOSSI et al., 2010). 

Pescador artesanal compõe um grupo de trabalhadores cuja subsistência é baseada na 

atividade pesqueira de costa, mas podem exercer atividades complementares sem vínculo 

empregatício com meios de produção próprios e/ou mediante contrato de parceria (DIEGUES, 

1988). Segundo a legislação brasileira, pescadores artesanais são “pessoas físicas, brasileira 

ou estrangeira, residente no País, que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma 

ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato 

de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca com 

arqueação bruta menor ou igual a vinte” (Lei Federal N°8.425/2015 Art. 2o inciso I). Estes 

trabalhadores estão em constante contato com o ambiente marinho e desenvolvem 

conhecimento sobre o ecossistema local. As embarcações utilizadas são de pequeno porte e as 

aparelhagens são de baixa tecnologia (BEGOSSI et al., 2010). 

Ainda, possuem rico conhecimento tradicional desenvolvido a partir de práticas 

cognitivas e culturais que são transmitidas oralmente nas comunidades (DIEGUES, 1988). 

Este conhecimento é utilizado para construir um conjunto de conceitos que englobam a 

biologia e ecologia de espécies aquáticas, as características físicas e geográficas do ambiente 

aquático, além de definir as estratégias de apropriação dos recursos e manejo sobre o 

ecossistema aquático (KNOX & TRIGUEIRO, 2015). Segundo a legislação brasileira o 

conhecimento tradicional é definido como “informação ou prática de população indígena, 

comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou 

indiretos associada ao patrimônio genético” (Lei Federal N° 13.123/2015 Art. 2o inciso II). 

O conhecimento tradicional auxilia a criação e/ou reestruturação de planos de manejo, 

pois comunidades tradicionais possuem relação de proximidade com a natureza, com distintas 

maneiras de usá-la e manejá-la conforme os princípios da conservação, ou seja, utilizam os 

recursos naturais de forma sustentável já que dependem diretamente deles para sua 

sobrevivência (NISHIDA et al.,2004). Tal conhecimento sobre interações ecológicas e 

recursos naturais é relevante para a construção e gerenciamento dos recursos pesqueiros, 
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visando uma exploração sustentável e contribuindo para o incremento da pesca artesanal 

(KALIKOSKI et al., 2006). 

No estado do Espírito Santo (ES), sudeste do Brasil a pesca artesanal é praticada ao 

longo da linha de costa de 521 km de extensão, sendo um litoral constituído por 14 

municípios, 48 comunidades pesqueiras e 14.525 pescadores cadastrados em instituições de 

pesca (FAPAES, 2015; KNOX & TRIGUEIRO, 2015). O extinto Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA) divulgou em 2010 que aproximadamente 11.600 postos de trabalho são 

gerados através da pesca artesanal no ES, o que indica a importância da atividade para o 

estado (KNOX & TRIGUEIRO, 2015). Em 2015, a produção aproximou de 8.994 toneladas, 

sendo as principais espécies capturadas dourado (Coryphaena hippurus), camarão sete-barbas 

(Xiphopenaeus kroyeri), Albacora-laje (Thunnus albacares), bonito (Katsuwonus pelamis), 

pargo (Lutjanus purpureus), cação (Galeocerdo signatus), corvina (Micropogonias furnieri), 

pescadinha (Isopisthus parvipinnis) e baiacu (Lacephalus laevigatus) (FAPAES, 2015).  

Próximo à mesorregião litorânea do estado do ES está localizado o município de 

Guarapari (20°38'S - 40°27'O) cuja atividade pesqueira é predominantemente artesanal e os 

artefatos utilizados abarcam linhas, redes e armadilhas (NETTO & DI BENEDITTO, 2007).  

O município conta com aproximadamente 1.452 pescadores ativos e 346 embarcações 

cadastrados no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), e com quatro portos para 

desembarque do pescado nos bairros denominados por Perocão, Barra do Una, Meaípe e o 

centro (FAPAES, 2015). Em 2011, a produção do estado aproximou de 26.816,3 toneladas, 

deste total 300 toneladas de peixes e 106 toneladas de crustáceos foram capturados em 

Guarapari (INCAPER, 2013; BOLETIM ESTATÍSTICO DA PESCA E AQUICULTURA, 

2011). 

Assim como em outras regiões da costa brasileira, em Guarapari os pescadores 

enfrentam dificuldades na captura do pescado já que devido à sobrepesca, os pesqueiros estão 

cada vez mais afastados da costa o que aumenta os custos da atividade, além de por em risco a 

vida do pescador (SILVA, 2014; KNOX & TRIGUEIRO, 2014). Devido a dificuldades, as 

embarcações de pesca artesanal estão sendo construídas com maior capacidade de 

armazenamento do pescado, bem como lhe são incorporados instrumentos náuticos, antes 

pouco utilizados pelos pescadores de pequena escala (KNOX & TRIGUEIRO, 2014). Mesmo 

com a modernização de certos procedimentos e introdução de inovações tecnológicas a 

natureza artesanal da atividade ainda se mantém (KNOX & TRIGUEIRO, 2014). 
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A zona costeira é uma região que possui rica diversidade biológica, mas devido à 

ocupação urbana desenfreada da costa este ecossistema é diretamente afetado por atividades 

antrópicas que induzem à degradação do ambiente marinho, e consequente perda de espécies, 

o que afeta a pesca artesanal marinha (QUINTEIRO, 2009). Em todo o planeta, estoques 

pesqueiros estão em declínio causado principalmente por esta ocupação desordenada, 

poluição lançada ao mar e sobrexploração pesqueira industrial e artesanal (AMARAL & 

JABLONSKI, 2005). Associado a este declínio está a falta de fiscalização, ausência e 

cumprimento de planos de manejo que possam estabelecer uma relação homem-natureza de 

forma sustentável (RODRIGUES, 2003).  Com o objetivo de auxiliar e acelerar a recuperação 

de áreas costeiras e, consequentemente, restabelecer os recursos pesqueiros, estão sendo 

implantados em várias partes do mundo recifes artificiais marinhos (RAM) (QUINTEIRO, 

2009). 

A denominação ‘Recife Artificial Marinho’ ocorre devido às estruturas instaladas 

serem semelhantes aos substratos duros naturais como recifes rochosos ou de corais (SEIXAS 

et al., 2013).  O primeiro uso de RAM’s para atrair e concentrar espécies datam do período 

neolítico (9000 – 5000 a.c.), sendo que a partir deste período aumentou a utilização destas 

estruturas para fins de pesca tornando-se uma prática mundial aplicada em ambientes 

marinhos rasos (SEIXAS et al., 2013).  

Os RAM’s são definidos como estruturas de pequeno e/ou grande portes submersos 

constituídos de material rígido como concreto, carapaças de navios, pneus e plataformas, 

posicionados propositalmente no fundo do mar em contato com água a fim de imitar algumas 

características dos recifes naturais (SANTOS et al., 2010; PADILHA & HENKES, 2012). 

Estas estruturas podem ser utilizadas na manutenção da biodiversidade em um determinado 

ecossistema, pois incorporam em sua superfície o ambiente necessário para a proliferação e 

aumento da biomassa pesqueira, além da conservação do meio aquático afetado por ações 

antrópicas o que permite o desenvolvimento da fauna e flora típicas de ambientes recifais 

(POLOVINA, 1989; SEAMAN, 2000).  

Ainda, servem de substrato e abrigo para diferentes comunidades marinhas de 

importância econômica e ecológica, desempenhando um papel importante na gestão da 

atividade pesqueira, tendo em vista sua capacidade de atrair peixes criando alternativas para a 

prática da pesca artesanal (PADILHA & HENKES, 2012). Para a instalação de RAM’s é 

necessário submergir estruturas que permitam o desenvolvimento da comunidade aquática. 

Desta forma, a implantação dos RAM’s incrementam a pesca artesanal e o desenvolvimento 



 

 

18 

 

de pesquisas científicas que geram informações importantes voltadas para a conservação e 

que beneficiam a pesca local (SANTOS et al., 2010).  

A prática de afundar estruturas propícias para a criação de RAM é utilizada em 

diferentes partes do globo (SANTOS & PASSAVANTE, 2007). No estado do Texas 

(29º09”5’N - 94º72”3’O), nos Estados Unidos foi realizado em 1989 o denominado The 

Artificial Reefs Plan, que consistia na instalação de RAM’s pela costa do estado. Os objetivos 

deste projeto envolviam principalmente minimizar riscos ambientais e de saúde pública, 

facilitar o acesso e o uso dos recursos para a pesca recreativa bem como conservar os recursos 

pesqueiros (STEPHEN et al.,1989). Ainda nos Estados Unidos, em 2008 foi criado um plano 

de manejo na cidade de Massachusetts (42º32’N - 70º78’O) em que buscou-se implantar 

RAM’s para gestão de recursos marinhos, além de promover e desenvolver a pesca para 

pequenas embarcações e barcos industriais (CONCEIÇÃO, 2003). 

No sul de Portugal, na região do Algarve (36º97’N - 7º96’L), RAM’s foram instalados 

a fim de promover o desenvolvimento do turismo subaquático. Já na região da praia de 

Espinho (41º00’N - 8º65’L) noroeste de Portugal, RAM’s foram instalados para potencializar 

a prática do surf (LARANJEIRA, 2010). Neste sentido, fica evidente que a instalação de 

RAM’s tem várias funções que envolvem desde questões econômicas para incremento da 

pesca e turismo até recuperação da biodiversidade local (SIMONI & ESTEVES, 2009). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) definiu a Instrução Normativa (IN) N0. 20, de 3 de julho de 2009 que 

regulamenta o licenciamento e a instalação de recifes artificiais marinhos no Mar Territorial 

na Zona Econômica Exclusiva brasileiros. Nesta IN é exposto que para a aprovação da 

construção e instalação de RAM’s no país devem ser considerados os interesses dos 

pescadores, incluindo os pescadores artesanais e de subsistência.  

No país, o uso de RAM’s é recente e aumenta devido à participação de instituições de 

pesquisa, organizações não-governamentais (ONG’s) e com o auxílio de órgãos ambientais 

para sua implantação (COSTA et al., 2014). No território marinho municipal de Salinas da 

Margarida, na Baía de Todos os Santos (12°52'S - 38°45'O), estado da Bahia, foram utilizadas 

estruturas de pneus inservíveis a fim de criar uma alternativa para o aumento da biomassa 

pesqueira em benefício da pesca artesanal da região (QUINTEIRO, 2009). Em 1994, no norte 

do estado do Rio de Janeiro, foram instalados RAM’s em formato de módulos de concreto a 

fim de incrementar a pesca na região de Guaxindiba (22°46'S - 42°57'O), no município de São 

Francisco de Itabapoana (BROTTO et al., 2006). Em Maricá (22°59'S - 42°48'O), estado do 
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Rio de Janeiro, foi instalada uma plataforma de recifes artificiais em 2015 utilizando cascos 

de aço de navio como estrutura a fim de intensificar o turismo aquático e incentivar a prática 

do surf já que a interação do mar com a plataforma irá aumentar o número de ondas (OCKE 

& IKEDA, 2013). Em Porto Belo (27º09’S - 48º33’O), estado de Santa Catarina, foram 

utilizadas estruturas de concreto como recifes artificiais a fim de incrementar e monitorar a 

colonização das espécies existentes na região (JARDEWESKI & ALMEIDA, 2005). No 

litoral norte do estado do Paraná módulos de concreto foram instalados em 2004 a fim de 

incrementar a biodiversidade da fauna marinha local (BRANDINI, 2016). 

Na costa do município de Guarapari, no estado do ES foi implantado no ano 2003 o 

RAM navio Victory 8-B com a finalidade de restauração e conservação do ambiente marinho 

(PADILHA & HENKES, 2012). Após sua implantação foram registrados indivíduos juvenis 

de peixes marinhos e espécies que acreditava-se estar já extintas na região. Ainda, foi 

registrado um crescimento da biomassa e da concentração de espécies o que a princípio 

beneficia os pescadores artesanais (PADILHA & HENKES, 2012).  

Este navio é originário da Grécia e foi utilizado pela marinha mercante grega entre os 

anos 1975 e 1996, apresentando 89,7 m de comprimento e 13,6 m de largura (PADILHA & 

HENKES, 2012). Em agosto de 1997 foi apreendido pela Alfândega do porto de Vitória a 

pedido do Banco Central da Grécia o que impediu sua saída do Porto de Vitória, capital do 

ES. Com isso, após dois anos, sua tripulação sem poder retornar para casa pediu extradição 

para a Polícia Federal brasileira (PADILHA & HENKES, 2012). Com o passar do tempo, o 

navio atracado no Porto de Vitória acumulou despesas portuárias, multas e impostos, além de 

ter se tornado um risco potencialmente poluidor para a região, já que a bordo estava 

depositado material poluente (COSTA et al., 2014). Devido a fatores, o navio foi doado em 

2002 ao município de Guarapari para a implantação do projeto de RAM’s da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente do estado do ES (COSTA et al., 2014; PADILHA & HENKES, 

2012). O objetivo com tal doação foi transformar o navio em um RAM com a finalidade de 

amenizar os impactos da pesca predatória e intensas atividades de mergulho de pesca 

profissional e esportiva comuns nas ilhas da região (COSTA et al.,2014). 

Para a transformação do navio em RAM, foi realizada uma limpeza que durou 

aproximadamente quatro meses para remoção de equipamentos, portas e janelas a fim de 

evitar acidentes e facilitar a entrada e a saída dos mergulhadores (SIMON, 2010). Os 

materiais tóxicos, principalmente os motores e tubulações que estavam em contato direto com 

óleo, foram retirados, pois poderiam afetar a vida marinha (SIMON, 2010). E apesar da 
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retirada de todo o material poluente, a tinta não foi removida, dificultando o processo de 

colonização por organismos bentônicos (SIMON, 2010). Ainda, foram feitos buracos no 

casco do navio para favorecer a circulação de peixes.  

No dia 03 de julho de 2003 ocorreu o naufrágio intencional do navio Victory 8-B na 

costa de Guarapari nas coordenadas 20°41'421”S e 40°23'383”O, a 12 km da costa do 

município, entre a Ilha Escalvada e as Ilhas Rasas, na plataforma continental interna a 30 

metros de profundidade (COSTA et al., 2014). Um estudo oceanográfico foi realizado para 

monitorar a qualidade ambiental do ecossistema nas questões da geologia, química, biologia e 

física do sedimento marinho da região. Com tal estudo seria possível avaliar o progresso das 

mudanças dos fatores abióticos promovido pela implantação do RAM navio Victory 8-B 

(COSTA et al., 2014).  Ainda, a região conta com naufrágios de outras embarcações como o 

navio Bellucia originário da Inglaterra, construído em 1888 movido à vapor, a qual 102 

metros de comprimento e 2.730 toneladas (FERREIRA, 2015). Em 1903, devido problemas a 

nas máquinas, o navio se chocou contra as Ilhas Rasas e partiu-se em dois, aproximadamente 

a 14 km do porto de Guarapari à 27 metros de profundidade com um carregamento de café 

(FERREIRA, 2015).  

A dissertação foi elaborada em forma de capítulos, que por sua vez é estruturado em 

formato de artigos científicos, seguindo as premissas e normas das revistas. No capítulo I é 

realizado um esboço teórico com os conceitos sobre as temáticas e descrição da área que 

constitui este trabalho. No capítulo II é apresentada a caracterização da pesca artesanal no 

município de Guarapari a partir da percepção de pescadores artesanais. No capítulo III são 

descritas as interferências causadas na pesca artesanal com a instalação do RAM navio 

Victory 8-B. No capítulo IV é descrita a percepção de pescadores artesanais que atuam na 

costa do município de Guarapari, ES, em relação à interferência do turismo de pesca esportiva 

e mergulho sobre a pesca artesanal praticada na região.  Por último, no capítulo V é exposta as 

considerações finais da pesquisa.  

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral descrever a pesca artesanal e interpretar o 

conhecimento tradicional e as formas de representações dos pescadores artesanais em relação 

ao Recife Artificial Marinho navio Victory 8-B, costa do município de Guarapari, Espírito 

Santo (ES), bem como a alteração do uso de área pelos pescadores após a instalação do recife. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

1) Descrever a percepção dos pescadores em relação à implantação do Recife Artificial 

Marinho navio Victory 8-B na região;  

2) Mapear as áreas e habitats de recifes artificiais da região por meio da Etnografia 

visual;  

3) Avaliar a influência do Recife Artificial Marinho navio Victory 8-B nos recursos 

capturados pela pesca artesanal por meio do conhecimento tradicional dos pescadores 

que atuam no litoral do município de Guarapari, ES; 

4) Identificar possíveis conflitos de uso de área da pesca artesanal em relação ao Recife 

Artificial Marinho navio Victory 8-B; 

 

1.3. MATERIAL E MÉTODOS  

1.3.1 Área de estudo  

O município de Guarapari (20°38'S - 40°27'O) está localizado no estado do Espírito 

Santo, sudeste do Brasil distante aproximadamente 50 km da capital Vitória. O 

desenvolvimento local ocorreu a partir dos anos 50 do século XX com as atividades 

econômicas relacionadas à construção civil, agricultura, pecuária, pesca e principalmente o 

turismo voltado aos atrativos naturais como praia e mergulho marinho (PIRES, 2016). Desde 

então houve um incremento na divulgação da região envolvendo as belezas naturais o que 

atraiu um elevado número de turistas. Isto resultou no crescimento econômico e expansão 

urbana com a expressiva ocupação da orla, área central e na ocupação irregular de áreas com 

maior fragilidade ambiental como margens de rios, alagados, mangues e encostas íngremes de 

morros (PIRES, 2016). O município possui uma população estimada de 123.166 habitantes 

(IBGE, 2017) e só nos meses de dezembro a fevereiro de 2017 recebeu 151.636 turistas no 

período do verão (SETUR, 2017); e em 2016, 43.711 turistas no mês de março no período do 

carnaval (SETUR, 2016).  

O clima da região corresponde ao Tropical Atlântico com temperaturas elevadas e com 

chuvas tropicais no verão (dezembro a abril) e uma estação seca no outono (abril a junho) e 

inverno (julho a setembro), isto é, com temperaturas sofrendo poucas variações devido sua 

aproximidade com litoral. Em contrapartida, as regiões mais altas do município apresentam 

temperaturas baixas no inverno devido a sua altitude (OLIVEIRA, 2011). Os ventos são 

constantes e fortes durante o verão e o inverno, com maior frequência aqueles provenientes 

dos quadrantes Nordeste (NE), Este-Nordeste (ENE) ambos associados aos ventos alísios e 
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Sudeste (SE) associados às frentes frias que chegam na costa (ALBINO et al., 2006). Os 

índices pluviométricos marcam maior intensidade de precipitação nos meses de outubro a 

janeiro (OLIVEIRA, 2011). Durante os meses de fevereiro a setembro o clima prevalece 

parcialmente seco (OLIVEIRA, 2011).  

A paisagem hidrográfica é composta pelas bacias que compõem os Rios Benevente, 

Jucu e Guarapari, destacando como os principais o Rio Una, Rio Conceição, Rio Perocão e o 

Rio Jacarandá (SILVA, 2015). A região é composta por rochas ígneas principalmente 

gnaisses e granito e apresenta ambiente montanhoso com afloramentos graníticos, enseadas e 

baías protegidas, onde no litoral predominam o relevo plano com altitudes menores que 

recebe grande quantidade de sedimentos (FEITOZA, et al., 2010; ARAI, 2006). Ainda, 

apresenta regiões de embasamento pré-cambriano no interior do município na porção serrana 

e nos afloramentos cristalinos encontrados nos sedimentos de areia depositados nas praias 

(OLIVEIRA, 2011). 

A vegetação do município é constituída por restinga sendo uma faixa arenosa litorânea 

com lagos costeiros, adaptada ao solo uma vegetação que não ultrapassam mais de 5 m com 

presença de salinidade, além de manguezais e remanescentes de fragmentos de Mata Atlântica 

(ROCHA, 2016). Desta maneira, os diversos modos de uso da terra são possíveis devido à 

diversidade de ambientes presentes no município (FEITOZA, et al., 2010). Além dos atrativos 

naturais, o município de Guarapari é conhecido também pela culinária baseada em frutos do 

mar e por possuir praias formadas por areias monazíticas (radioativas) com propriedades 

terapêuticas (SPERANDIO, 2011; VEIGA et al.,2006).  

Na região Sudeste do Brasil predomina a formação de recifes rochosos sendo os 

principais habitats de peixes recifais encontrados no país (FLOETER et al., 2007). No litoral 

do município de Guarapari existem formações rochosas de ilhas como as ‘Três Ilhas’, ‘Ilhas 

Rasas’ e ‘Ilha Escalvada’. As Três Ilhas (20°37’S - 40°23’O) são formadas por cinco 

pequenas ilhas a 3,5 km da costa em uma profundidade que varia de 5 a 15 m com 

visibilidade no fundo d’água até 20 m (FLOETER et al., 2007). A região possui piscinas 

naturais, corais, fundo de areia clara e ampla diversidade de espécies de peixes (FLOETER et 

al., 2007).  Já a Ilha Rasas (20°40’S - 40°21’O) é composta por um conjunto de lajes a 11 km 

da costa, com até 20 m de profundidade, em que o fundo inclui formações de rochas cobertas 

por cnidários (GUAITOLINI, 2010). A Ilha Escalvada (20º40’S - 44º24’O) encontra-se a 10 

km de distância da costa cercada por um extenso substrato arenoso e uma densa cobertura 

bentônica de algas e cnidários sob influência direta de correntes e ondas; e profundidade de 
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até 23 m (CORREA & KROHLING, 2010). Desta maneira, o litoral de Guarapari apresenta 

irregularidades topográficas devido a recifes submersos, bancos de algas calcárias e a 

presença de um complexo insular (GUAITOLINI, 2010). 

  

1.3.2 Procedimentos 

Esta pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil (base brasileira unificada para 

registros de pesquisas envolvendo seres humanos) e ao Sistema de Gestão Nacional do 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN); e ao Comitê de 

ética (CAAE: 03219018.0.0000.5243). Ao representante legal dos entrevistados foi solicitada 

anuência prévia (Lei Federal 13.123 de 20 de maio de 2015). Cada entrevistado foi informado 

sobre os objetivos do estudo, e questionado se aceitava participar, bem como seu anonimato 

garantido (LIBRETT & PERRONE, 2010). 

O estudo foi realizado com pescadores artesanais cadastrados na Colônia de 

Pescadores Z-3 localizada em Guarapari, ES. A obtenção de informações ocorreu por meio de 

observações participante e direta que consistem na integração do pesquisador ao grupo 

pesquisado para conhecer a rotina local (MALINOWSKY, 1978). Ao final de cada dia de 

observação foi utilizado um diário de campo a fim de registrar observações referentes ao 

campo e à rotina dos pescadores (CLIFFORD, 1998).  

Para coleta de informações que envolviam o conhecimento dos pescadores foram 

realizadas 80 entrevistas etnográficas individuais por meio de diálogos para evitar obtenção 

de informações enganosas (SCHENSUL et al., 1999). Antes de cada entrevista era informado 

ao pescador os objetivos do estudo, explicado que a entrevista é anônima e perguntado se o 

mesmo desejava participar. Desse modo esperou-se obter informações verídicas e estabelecer 

uma relação de confiança entre entrevistador e entrevistado. A anuência prévia (Apêndice I) 

deste estudo foi obtida junto ao presidente da Colônia de Pescadores Z-3 que é o representante 

legal dos pescadores estudados (AZEVEDO, 2005). Como parte da entrevista foi utilizado um 

questionário semi-estruturado com questões abertas (n=52) e fechadas (n= 14) (Apêndice II), 

porém flexível para relatos adicionais dos pescadores caso necessário (SCHENSUL et al., 

1999). Ainda, foi aplicada a Etnografia visual por meio de mapa etnográfico (n=80) para 

investigar a percepção dos pescadores sobre: 1) qual a área de pesca antes do naufrágio do 

navio Victory 8-B; 2) qual a área de pesca atualmente; 3) onde está localizado o navio 

naufragado Victory 8-B (Apêndice III). Este mapa foi elaborado a partir da base cartográfica 

oficinal disponível, sem os elementos de um mapa oficial como título e escala com a 
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finalidade de não confundir o entrevistado e sua imagem mental da área de estudo. 

Primeiramente, foi aplicado um mapa etnográfico teste com os pescadores contendo diversos 

marcos da paisagem (praias e ilhas rochosas), após foi confeccionado outro mapa com apenas 

os marcos considerados essenciais para localização das áreas de pesca e de RAM. Com isso, 

pretendeu-se observar se as áreas de pesca se sobrepõem aos locais de instalação dos RAM 

(Albuquerque et al., 2014). Ainda, foi realizado junto aos pescadores sugestões de propostas 

para a gestão da atividade de pesca artesanal em áreas de RAM’s a partir de pergunta contida 

no questionário.  

O número de entrevistas (n=80) é explicado pelo fato de que a partir da décima 

entrevista há um padrão de respostas entre os entrevistados (THIRY-CHERQUES, 2009), 

bem como estudos relacionados ao conhecimento tradicional indicam um tamanho amostral 

ideal entre 30 e 60 entrevistas para levantamento de informações em um dado estrato 

populacional (MASON, 2010; BERNARD, 2000). A escolha do primeiro entrevistado 

ocorreu via auxílio do presidente da Colônia de Pescadores Z-3. A partir da segunda 

entrevista foi utilizado o método bola-de-neve, que consiste na indicação de um possível 

entrevistado por pescadores já entrevistados (BAILEY, 1982). Quando este método era 

interrompido era utilizada a aleatoriedade por meio de encontros oportunísticos com os 

pescadores artesanais durante o trabalho de campo. Como critérios, cada entrevistado deveria: 

1) ser pescador artesanal cadastrado na Colônia de Pescadores Z-3; 2) praticar a pesca 

artesanal como principal fonte de renda; 3) praticar a pesca artesanal no litoral do município 

de Guarapari (ES); 4) atuar na área próxima ao RAM navio Victory 8-B.  

 

1.3.3 Análise de dados 

Os relatos foram organizados em categorias relacionadas às questões do questionário: 

1) descrição da atividade pesqueira, 2) percepção sobre os recifes artificiais marinhos, 3) 

interferência (conflitos) na pesca artesanal, e 4) localização dos pesqueiros. Isto permitiu o 

agrupamento das informações por temas como meio de classificar os relatos e facilitar a 

interpretação das entrevistas (BOGDAN & BIKLEN, 1994; RYAN & BERNARD, 2000). 

Para análise dos relatos foi utilizada a Análise de Discurso entendida como a 

observação da fala do homem em que buscou-se compreender o sentido da linguagem 

(ORLANDI, 2010). Assim, foi preciso conhecer todo o contexto histórico dos pescadores 

artesanais bem como os significados que envolvem a cultura da pesca artesanal sua realidade 

no ambiente e na questão social em que estão inseridos. Ainda, foi utilizado o método da 
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Triangulação, cujo objetivo era filtrar e cruzar as informações coletadas com as ferramentas 

etnográficas (observações participante e direta, diário de campo, entrevistas-questionários e 

etnografia visual) para abranger a máxima compreensão do objeto de estudo (TEIS & TEIS, 

2006). Para a comparação das informações contidas nas falas dos entrevistados foi utilizada a 

técnica de informações repetidas em situação sincrônica, em que o mesmo questionário era 

aplicado a todos os entrevistados em período de tempo variado (GOLDENBERG, 1999; 

OPDENAKKER, 2006). Desse modo, foi possível obter fidelidade nos relatos e estabelecer 

comparações entre as informações contidas nas falas (SILVA & FOSSÁ, 2015).  

As informações contidas no mapa etnográfico foram analisadas a partir da Etnografia 

Visual separadamente com base em demarcações feitas pelos entrevistados para investigar a 

percepção dos pescadores sobre: 1) qual era a área de pesca antes do naufrágio do navio 

Victory 8-B; 2) qual é a área de pesca atualmente e 3) onde está localizado o navio 

naufragado Victory 8-B (MACHADO, 2014). Essas demarcações foram sobrepostas em uma 

imagem georreferenciada da área contidas no etnomapa, e foi possível confeccionar um mapa 

com a localização de RAM’s, a área de pesca anterior ao naufrágio e atual área de pesca de 

acordo com a percepção dos pescadores.  
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2.1 RESUMO 

No município de Guarapari, estado do Espírito Santo (ES), a pesca artesanal é praticada ao 

longo da linha de costa. Desta maneira, o objetivo deste estudo é descrever a atividade 

pesqueira praticada no município de Guarapari, a partir da percepção de pescadores 

artesanais. Entrevistas etnográficas foram realizadas com aplicação de questionários semi-

estruturados, individualmente, por meio de diálogo com pescadores que atuam na região (n= 

80). A obtenção de informações também ocorreu por meio de observações participante e 

direta, anotadas em diário de campo. Os dados foram organizados em categorias, analisados 

pelo método da Triangulação e estatística descritiva. Todos os entrevistados são homens com 

idade entre 27 e 77 anos, apresentam baixa escolaridade e o tempo de atuação na pesca varia 

entre 3 e 60 anos. Segundo os pescadores, os artefatos linha, rede de espera, arpão e espinhel 

são os mais utilizados. A atividade pesqueira é desenvolvida ao longo do litoral deste 

município, principalmente na área próxima às Três Ilhas, Ilhas Rasas e Ilha Escalvada. Na 

percepção dos entrevistados, a pesca é um dos principais setores da economia local. 
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Palavras-chave: Pescador artesanal. Conhecimento tradicional. Mesorregião do Espírito 

Santo. 

 

2.2 ABSTRACT 

In the municipality of Guarapari, in the state of Espírito Santo (ES), artisanal fishing is 

practiced along the coastline. In this way, the objective of this study is to describe the fishing 

activity practiced in the municipality of Guarapari, based on the perception of artisanal 

fishermen. Ethnographic interviews were conducted with the application of semi-structured 

questionnaires, individually, through a dialogue with fishermen working in the region (n = 

80). Information was also obtained through participant and direct observations, noted in a 

field diary. The data were organized into categories, analyzed by the method of Triangulation 

and descriptive statistics. All the interviewees are men aged between 27 and 77 years, have 

low schooling and the fishing time varies between 3 and 60 years. According to the 

fishermen, gear bottom trawl, gillnet, handlines and traps are the most used. The fishing 

activity is developed along the coast of this municipality, mainly in the area near the Three 

Islands, Rasas Islands and Island Escalvada. In the interviewees' perception, fishing is one of 

the main sectors of the local economy. 

Keywords: Artisanal fisherman. Traditional knowledge. Meso-region of the Espirito Santo. 

 

2.3 INTRODUÇÃO 

Pescadores artesanais atuam principalmente em águas interiores e costeiras, em que a 

pesca é geralmente sua única fonte de renda (FAO, 2012). Esta é uma atividade exercida por 

profissionais que podem atuar sozinhos ou em parceria com membros da própria família ou 

atores locais da comunidade, e capturam o pescado com artefatos que não possuem qualquer 

sofisticação como linhas e redes lançadas manualmente e  tecnologias pesqueiras 

relativamente simples e básicas de navegação, como rádio comunicação e embarcações de 

pequeno porte de madeira (DIEGUES, 1988). A produção é realizada em pequena escala, e os 

produtos capturados são em geral revendidos e/ou comercializados com atravessadores ou 

diretamente ao consumidor final (BEGOSSI et al., 2010). 

Os pescadores artesanais estão em constante contato com o ambiente marinho e 

desenvolvem conhecimento sobre o ecossistema local (ZAPPES et al., 2016). Esse 

conhecimento tradicional é desenvolvido a partir de práticas cognitivas e culturais e 

transmitido oralmente nas comunidades (DIEGUES, 1988). Segundo a legislação brasileira, o 
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conhecimento tradicional é definido como “informação ou prática de população indígena, 

comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou 

indiretos associada ao patrimônio genético” (Lei Federal N° 13.123/2015 Art. 2o inciso II). Tal 

conhecimento auxilia a criação e/ou reestruturação de planos de manejo relevantes para o 

gerenciamento dos recursos pesqueiros, visando a exploração sustentável, colabora com a 

conservação e uso dos recursos naturais e contribui para a manutenção da pesca artesanal 

como uma atividade cultural local (KALIKOSKI et al., 2006). 

De acordo com a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), a 

produção mundial de pescado em 2015 alcançou 199,7 milhões de toneladas, sendo 

aproximadamente 94 milhões provenientes de capturas artesanais (FAO, 2016). O Brasil 

ocupa a 21a posição com produção aproximada de 842.00 tolenadas, sendo os maiores 

produtores os estados de Santa Cartarina (SC) (200.000 toneladas), Pará (PA) (150.000 

toneladas) e Maranhão (MA) (100.000 toneladas) (FAPAES, 2015). O estado do Espírito 

Santo (ES) possui uma linha de costa com 521 km de extensão, e a pesca artesanal é praticada 

ao longo dos 14 municípios costeiros que abrigam 48 comunidades pesqueiras e cerca de 

15.000 pescadores (FAPAES, 2015; KNOX & TRIGUEIRO, 2015). Em 2010 existiam 

aproximadamente 11.600 postos de trabalho gerados a partir da pesca artesanal no ES, o que 

indica a importância da atividade para o estado (KNOX & TRIGUEIRO, 2015). Nos anos 

2000, a produção pesqueira do estado variou de 12.000 a 21.000 toneladas, em que os dados 

mais recentes divulgados em 2015 demonstram uma captura de aproximadamente 9.000 

toneladas o que indica uma queda na produção. As principais espécies capturadas foram o 

dourado (Coryphaena hippurus), camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), albacora-laje 

(Thunnus albacares), bonito (Katsuwonus pelamis), pargo (Lutjanus purpureus), cação 

(Galeocerdo signatus), corvina (Micropogonias furnieri), pescadinha (Isopisthus parvipinnis) 

e baiacu (Lacephalus laevigatus) (FAPAES, 2015).  

No município de Guarapari (20°38'S - 40°27'O), litoral sul do ES, a atividade 

pesqueira é predominantemente artesanal devido à relevância dos fatores históricos, sociais, 

econômicos, além da utilização dos meios de produção em pequena escala e  artefatos que 

incluem linhas, redes e armadilhas (NETTO & DI BENEDITTO, 2007; CARVALHO, 2014; 

LIMA et al., 2018). Em 2011, a produção pesqueira do município totalizou cerca de 300 

toneladas de peixes e 106 de crustáceos (INCAPER, 2013; BOLETIM ESTATÍSTICO DA 

PESCA E AQUICULTURA, 2011). No ano de 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita de Guarapari gerou em torno de R$ 17.098,94, sendo a atividade pesqueira responsável 
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por 7% deste PIB (IBGE, 2017). Ainda em 2016, a pesca artesanal, que está inserida no setor 

agropecuário, gerou para o município R$ 47 milhões o que demonstra a importância 

econômica desta atividade para a região (IJSN, 2018).   

Assim como em outras regiões da costa brasileira, em Guarapari os pescadores 

enfrentam dificuldades na captura do pescado, pois devido à sobrepesca a localização dos 

cardumes está cada vez mais distante da linha de costa, o que aumenta os custos da atividade 

e a torna mais arriscada para o pescador (SILVA, 2014; KNOX & TRIGUEIRO, 2014; 

MUSIELLO-FERNANDES et al., 2018a). Desta forma, a fim de compreender como a 

atividade é praticada na região, o objetivo deste estudo é descrever a  pesca artesanal 

praticada no litoral do município de Guarapari, ES, a partir da percepção de pescadores 

artesanais que atuam na região.  

 

2.4 MATERIAL E MÉTODOS 

2.4.1 Área de estudo 

O município de Guarapari possui uma população estimada de 123.166 habitantes 

(IBGE, 2017) e dista aproximadamente 50 km do município de Vitória, capital do ES (Figura 

1). Além de possuir aproximadamente 1.400 pescadores em atividade e 346 embarcações 

cadastradas no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP). No município existem quatro 

portos para desembarque do pescado, localizados nos bairros de Perocão, Barra do Una, 

Meaípe e centro (FAPAES, 2015). 
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Figura 1 - Localização do município de Guarapari, estado do Espírito Santo, e das ilhas costeiras e recife artificial/navio naufragado, cujo entorno representam importantes 

campos de pesca da região.
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O desenvolvimento local ocorreu a partir dos anos 1950, com atividades econômicas 

relacionadas à construção civil, agricultura, pecuária, pesca e principalmente o turismo. A 

paisagem natural da região atrai inúmeros turistas anualmente, resultando não apenas em 

crescimento econômico, mas também em expansão urbana. No período do carnaval do ano de 

2016, o município recebeu aproximadamente 43.711 turistas e nos meses de verão do ano de 

2017, 151.636 turistas frequentaram a região (SETUR, 2016; 2017). Os fluxos de pessoas, 

mercadorias, intervenções e investimentos definiram a integração deste município ao cenário 

do turismo nacional, despertando o uso de domicílios ocasional (“segundas residências”) no 

espaço litorâneo (PIRES, 2016). Essa expansão levou a ocupação intensa da orla e a ocupação 

irregular de áreas com maior fragilidade ambiental, como margens de rios, alagados e 

manguezais (PIRES, 2016).  

 

2.4.2 Locais de Pesca  

  O litoral do município de Guarapari apresenta irregularidades topográficas devido à 

presença de recifes submersos, bancos de algas calcárias e um complexo insular 

(GUAITOLINI, 2010). Este complexo é composto por formações rochosas de ilhas tais como 

Três Ilhas, Ilha Rasas e Ilha Escalvada, cujo entorno são importantes campos de pesca para as 

embarcações locais. As Três Ilhas (20°40’S – 40°19’O) são formadas por cinco pequenas 

ilhas a 3,5 km da costa em profundidade que varia de 5 a 15 m, com visibilidade no fundo 

d’água até 20 m (FLOETER et al., 2007). A região possui piscinas naturais, corais, fundo de 

areia clara e ampla diversidade de espécies de peixes (FLOETER et al., 2007). Já as Ilhas 

Rasas (20°40’S - 40°21’O) são compostas por um conjunto de lajes a 11 km da costa, com até 

20 m de profundidade e o fundo inclui formações de rochas cobertas por cnidários 

(GUAITOLINI, 2010). A Ilha Escalvada (20°42’S – 40°24’O) encontra-se a 10 km de 

distância da costa e é cercada por extenso substrato arenoso e densa cobertura bentônica de 

algas e cnidários sob influência direta de correntes e ondas e profundidade de até 23 m 

(CORREA & KROHLING, 2010). Além dessas ilhas, na região costeira há o Recife Artificial 

Marinho (RAM) Victory 8-B (20°41'S - 40°23'O) e o navio naufragado Bellucia (20°40’S - 

40°21’O), que funcionam como importantes áreas de alimentação, desova e proteção de 

peixes, concentrando no seu entorno espécies de valor comercial para a pesca artesanal 

(RECASENS et al., 2006).   
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2.4.3 PROCEDIMENTOS  

Entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 foram realizadas entrevistas 

etnográficas individuais com pescadores artesanais (n= 80) por meio de diálogos a fim de 

garantir informações robustas sobre a pesca artesanal praticada na região (SCHENSUL et al., 

1999). Antes de cada entrevista era informado ao pescador os objetivos do estudo, explicado 

que a entrevista era anônima e perguntado se o mesmo desejava participar. O Termo de 

Anuência Prévia para realização deste estudo foi obtido junto ao presidente da Colônia de 

Pescadores Z-3, que é o representante legal dessa categoria de trabalhadores na região 

(AZEVEDO, 2005). O projeto de pesquisa ao qual este estudo está vinculado foi submetido à 

Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de ética (CAAE: 03219018.0.0000.5243), além de 

ter sido cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN), em cumprimento a legislação em vigor (Lei 

Federal 13.123 de 20 de Maio de 2015). 

Na primeira fase do estudo constituído de 10 dias com a presença de dois 

pesquisadores foi aplicado o método das observações participante e direta que consiste na 

integração do pesquisador ao grupo pesquisado para conhecer sua rotina local 

(MALINOWSKY, 1978). Ao final de cada dia de observação foi utilizado diário de campo 

para registrar observações adicionais referentes a rotina dos pescadores (CLIFFORD, 1998). 

Na segunda fase do estudo foi utilizado um questionário semi-estruturado com questões 

abertas (n= 52) e fechadas (n= 14), porém flexível para relatos adicionais dos pescadores, 

caso necessário (SCHENSUL et al., 1999).  O número de entrevistas (n= 80) mostrou-se 

adequado, pois, em geral, a partir da décima entrevista, o padrão de respostas entre os 

entrevistados se repetiu e pouca informação nova foi adicionada ao tema (THIRY-

CHERQUES, 2009).  

Em estudos qualitativos novos dados podem se tornar repetitivos, pois podem não 

apresentar novas informações relacionadas aos objetivos da pesquisa (MASON, 2010). 

Coletas de tamanho amostral grande raramente são importantes neste tipo de estudo 

principalmente se envolver percepção cultural (CROUCH & MCKENZIE, 2006). Ainda, o 

nível de realidade em alguns relatos não pode ser quantificado, pois está relacionado à cultura 

e ao simbolismo que não podem ser reduzidos à variáveis (KENDALL, 2008). Assim, relatos 

de atores locais permitem observar a relação entre as pessoas e o ambiente que habitam. Desta 

forma, estudos relacionados ao conhecimento tradicional indicam tamanho amostral ideal 

entre 30 e 60 entrevistas para levantamento de informações em um dado estrato populacional 
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(MORSE, 1994; BERNARD, 2000; MASON, 2010). O que justifica o tamanho amostral 

neste estudo. 

A escolha do primeiro entrevistado ocorreu através do auxílio do presidente da 

Colônia de Pescadores Z-3. A partir da segunda entrevista foi utilizado o método bola-de-

neve, que consiste na indicação de um possível entrevistado por pescadores já entrevistados 

(BAILEY, 1982). Esse método podia ser interrompido a qualquer momento, e novos 

entrevistados eram selecionados aleatoriamente, por meio de encontros oportunísticos com os 

pescadores durante o trabalho de campo. Esta aleatoriedade permitiu obter relatos de 

pescadores de diferentes grupos políticos comunitários evitando tendenciamento de 

percepções. A seleção dos entrevistados atendeu aos seguintes critérios: 1) ser pescador 

artesanal cadastrado na Colônia de Pescadores Z-3; 2) praticar a pesca artesanal como 

principal fonte de renda; 3) praticar a pesca artesanal no litoral do município de Guarapari. 

 

 2.4.4 Análise de dados 

Os relatos foram organizados em categorias relacionadas às questões do questionário, 

o que permitiu o agrupamento dos relatos e informações por temas, facilitando a interpretação 

das entrevistas (BOGDAN & BIKLEN, 1994; RYAN & BERNARD, 2000). Os temas ou 

palavras chave utilizadas para interpretação dos relatos foram: sexo, idade, experiência na 

pesca, escolaridade, horário e período de pescarias, horários de embarque, áreas de pesca, 

pesqueiros, ilhas, Recife artificial Victory 8-B, navio naufragado, tipo e características das 

embarcações, artefatos e material de pesca, peixes, pescados, espécies-alvos. Para análise dos 

relatos foi utilizada a Análise de Discurso, entendida como a observação da fala do homem 

em que buscou-se compreender o sentido da linguagem (ORLANDI, 2010). O método da 

Triangulação foi utilizado para cruzar as informações coletadas com as ferramentas 

etnográficas (observações participante e direta, diário de campo, entrevistas-questionários), 

ampliando a compreensão do objeto de estudo (TEIS & TEIS, 2006). Para comparação das 

informações contidas nas falas dos entrevistados foi utilizada a técnica de informações 

repetidas em situação sincrônica, em que o mesmo questionário foi aplicado a todos os 

entrevistados em diferentes dias (GOLDENBERG, 1999; OPDENAKKER, 2006). Desse 

modo, foi possível obter fidelidade nos relatos e estabelecer comparações entre as 

informações contidas nas falas dos entrevistados (SILVA & FOSSÁ, 2015). 
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2.5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

2.5.1 Perfil dos entrevistados 

Os pescadores entrevistados são homens com idade entre 27 e 77 anos, até 60 anos de 

experiência na pesca artesanal e baixo nível de escolaridade. A maioria (n= 68; 85%) não 

completou o Ensino Fundamental (Figura 2). Sobre o período em que a pesca é realizada, 

60% dos pescadores (n= 48) trabalham desde a madrugada, saindo aproximadamente às 02:00 

h e retornando às 18:00 h. Alguns pescadores ficam até 1 dia (24 horas) embarcados (Figura 

3). Todos os entrevistados desenvolvem a atividade pesqueira durante o ano todo. 

 

 

Figura 2 - Nível de escolaridade dos pescadores de Guarapari, estado do Espírito Santo, 

sudeste do Brasil, de acordo com os relatos dos pescadores entrevistados. 
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Figura 3 - Período de realização da pesca artesanal em Guarapari, estado do Espírito 

Santo, sudeste do Brasil, de acordo com os relatos dos pescadores entrevistados.  

 

As características dos pescadores de Guarapari refletem a realidade social da pesca 

artesanal no Brasil praticada por homens de meia idade, com décadas de atuação na profissão, 

baixa escolaridade e, portanto, elevado grau de dependência da atividade para seu sustento 

(ALVES et al., 2018; ZAPPES et al., 2016; MUSIELLO-FERNANDES et al., 2018a). Em 

comunidades pesqueiras, os jovens se envolvem nas atividades de pesca precocemente para 

completar a renda familiar, o que induz ao abandono dos estudos, se refletindo no baixo nível 

de escolaridade dessa categoria de profissionais (OLIVEIRA et al., 2016; ABREU et al., 

2017).   

A baixa escolarização e a insegurança do cotidiano no mar podem afetar a situação 

socioeconômica e interferir na qualidade de vida dos que dependem da pesca, conduzindo-os 

a exercerem outras atividades econômicas  em paralelo com a pesca para obter segurança 

finaceira como guia informal de turismo e porteiros de prédios (MUSIELLO-FERNANDES 

et al., 2018b; DOMINGUEZ et al., 2016; SAAVEDRA-DÍAZ et al., 2015) como descrito no 

relato abaixo:   
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“Antigamente conseguia manter a minha família apenas com a pesca, agora mal consigo 

comprar o leite para meu neto. Tenho que fazer uns bicos para conseguir dinheiro para a 

comida.” 

Relato de um pescador de Guarapari (ES) em relação a 

prática de trabalho informal a fim de complementar renda familiar.  

 

2.5.2 Caracterização da pesca artesanal praticada no município de Guarapari 

Segundo os entrevistados (n= 46; 57,5%), a pesca artesanal é praticada ao longo de 

todo litoral de Guarapari, principalmente na área que abrange as Três Ilhas, Ilhas Rasas, Ilha 

Escalvada, o RAM Victory 8-B e o navio naufragado Bellucia (Figura 1). Essas ilhas costeiras 

têm elevada biodiversidade e representam habitat para diversas espécies marinhas (ROCHA et 

al.,1998; COSTA et al., 2014), enquanto o RAM Victory 8-B e o navio Bellucia também 

atraem diversas espécies, incluindo recursos pesqueiros. Desta maneira, a área se torna um 

pesqueiro rico em biodiversidade que atrai a atenção de pescadores artesanais em busca de 

pescado para comercialização. 

 Os artefatos de pesca utilizados na região estão apresentados na tabela 1 sendo os 

mais utilizados a linha (n= 78; 79%) e a rede de espera (n= 16; 16%), seguido do arpão 

(n=2;2%) e espinhel (n=2; 2%). Cada pescador utiliza mais de um artefato, o que justifica o 

número de respostas (n= 99) maior que o número de entrevistados (n= 80). A variedade de 

artefatos de pesca está relacionada aos variados ambientes explorados, bem como a produção 

pesqueira diversificada, o que é uma característica da pesca artesanal costeira (LIMA et al., 

2018).  
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Tabela 1- Artefatos de pesca utilizados do município de Guarapari, estado do Espírito Santo, 

sudeste do Brasil, de acordo com os relatos dos pescadores entrevistados. 

Artefatos de pesca Características 

Linha (n= 78; 79%) 

 

 

Confeccionada em nylon, pode alcançar até 100 m de 

comprimento e tem espessura entre 0,2 e 0,8 mm. É lançada em 

profundidades de 5 a 1.000 m e utilizada o ano todo. 

 

Rede de espera (n= 16; 16%) 

 

Possui comprimento de 15 a 50 m, malha entre 30 e 75 mm, boias 

de 4 a 8 cm de diâmetro na tralha superior e chumbada com 50 g 

cada na tralha inferior (mantém a rede esticada dentro d’água). A 

rede é posicionada em profundidades de 15 a 50 m. Em alguns 

casos há garateias (ou âncoras) e bandeiras que marcam o local 

onde a rede foi estendida. Utilizada o ano todo 

 

Arpão (n= 2; 2%) 

 

Utilizado a partir de mergulho em apneia ou com uso de cilindro 

de oxigênio, com arbalete (arma de disparo de arpões). Operado 

em torno de 30 m de profundidade, durante o ano todo. 

 

Espinhel (n= 2; 2%) Linha com 100 m de comprimento na qual são presos até 25 

anzóis. Nas extremidades são colocadas boias para facilitar a 

localização do artefato, que é lançado em profundidade de 5 m e 

utilizado o ano todo 

Org.: do Autor, 2019. 

 

A linha também é descrita por LIMA et al. (2018) como um dos artefatos mais 

utilizados a partir do porto de Guaxindiba, localizado na costa norte do estado do Rio de 

Janeiro, nas proximidades de um complexo recifal artificial instalado há mais de 20 anos no 

local. Este artefato tem condições operacionais adequadas de utilização em áreas próximas a 

instalações de RAM’s, banco de algas e fundos rochosos (MARTINS et al., 2005). Outros 

fatores que incentivam sua utilização são o baixo custo operacional e a captura de espécies-

alvos de grande aceitação pelo mercado consumidor (MARTINS et al., 2005). 

Os pescadores citaram várias espécies de peixes ósseos como alvos preferenciais da 

pesca praticada na região e o provável nome científico de cada um (Tabela 2). Esses recursos 

são descritos como espécies demersais que vivem no entorno de RAM’s; além de espécies 

pelágicas que visitam as áreas do entorno em busca de presas (CLARK et al., 1997; LIMA et 

al.,2018).  
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Tabela 2. Espécies-alvo capturadas pela pesca artesanal praticada em Guarapari, estado do 

Espírito Santo, sudeste do Brasil, de acordo com os relatos dos pescadores entrevistados. 

Etnoespécie Família 

provável∞ 
Nome científico provável∞ Hábito* Petrecho de 

pesca# 
Pescada  Sciaenidae Cynoscion sp. D RE/L 
Pescadinha  Sciaenidae Isopisthus parvipinnis D RE/L 
Corvina Sciaenidae Micropogonias furnieri D RE/L 
Sarda Scombridae Sarda sarda P L/A 
Bonito  Scombridae Katsuwonus pelamis P L 
Baiacu  Tetraodontidae Lacephalus laevigatus D L 
Dourado Coryphaenidae Coryphaena hippurus P L/E 
Peroá Balistidae Balistes vetula D L 
Olho de boi Carangidae Seriola lalandi D L 
Badejo  Serranidae Mycteroperca bonaci D L 
Garoupa  Serranidae Epinephelus marginatus D L 
Cherne  Serranidae Epinephelus niveatus D L 
Robalo  Centropomidae Centropomus undecimalis D RE/L 
Carapeba  Gerreidae Diapterus rhombeus D RE 
Pargo  Sparidae Lutjanus purpureus D L 
Cação  Carcharhinidae Galeocerdo signatus D L 
Dentão  Lutjanidae Lutjanus jocu D L 
Mero  Serranidae Epinephelus itajara D L 
Espada  Trichiuridae Trichiurus lepturus D L 
Atum  Scombridae Thunnus sp. P L/E 
Enchova  Pomatomidae Pomatomus saltatrix P L 
Cavala  Scombridae Scomberomorus cavalla P L 
Olhete  Carangidae Seriola lalandi D L 
Cioba Lutjanidae Lutjanus chrysurus D L 
Namorado  Pinguipedidae Pseudopercis numida D L 
Legenda: ∞ BOLZAN, 2014; * VIEIRA & GASPARINI, 2007; * MARTINS et al., 2005; ∞ BERTONCINI et al., 

2013; o D – demersal, P – pelágico; # L – linha, RE – rede de espera, E – espinhel, A – Arpão. Org.: do Autor, 

2019.  

 

As embarcações são de madeira e podem ser sem ou com casaria, variando entre 5,5 e 

11 m de comprimento e 10 e 140 HP de potência de motor (Figura 4A, 4B). Tais barcos têm 

limitações quanto à autonomia de pesca permanecendo até um dia (24 horas) no mar devida 

ausência de câmara fria para depósito do pescado por vários dias, ausência de acomodações 

para a tripulação, tanque de combustível adaptado à viagens curtas, além de pouco espaço no 

convés para a tripulação trabalhar com segurança (FREITAS NETTO & DI BENEDITTO, 

2007; ISAAC et al., 2011). 
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Figura 4 – A) Embarcação sem casaria e B) Embarcação com casaria, ambas utilizadas na 

pesca artesanal praticada no município de Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do 

Brasil. Fotos: Juliana Abreu. 

 

Na região faltam locais adequados para os pescadores artesanais comercializarem o 

pescado bem como para a atracação das embarcações de pesca. Isso faz com que os 

pescadores improvisem utilizando lugares inapropriados o que danifica embarcações como 

descrito no relato abaixo: 

 

 “Não temos onde ancorar os barcos para descarregar, e também falta um local para 

‘vendê’ nossos peixes... muitas vezes improvisamos um cais e passamos o pescado para 

outras pessoas revenderem pelo dobro do preço.” 

Relato de um pescador de Guarapari (ES) em relação à 

inexistência de locais para atracar embarcações. 

 

Embarcações de pequeno porte são favorecidas pela possibilidade de navegação em 

águas rasas, mais próximas à costa, mas são limitadas para deslocamentos em grandes 

distâncias, (MARTINS et al., 2014). Na mesorregião da costa do ES, pescadores artesanais 

reivindicam a construção de um cais para desembarque pesqueiro, além de locais apropriados 

para comercialização do pescado e descarte derivado do beneficiamento dos produtos 

capturados. Tais melhorias têm relação direta com o sucesso da atividade de pesca e da cadeia 

produtiva envolvida (MUSIELLO-FERNANDES et al., 2018a). 

Do ponto de vista da sustentabilidade econômica, os pescadores precisam reaver seus 

investimentos (combustível, alimentação a bordo, gelo para armazenagem do pescado, 

manutenção periódica do artefato de pesca e da embarcação), e com isso agregar mais valor 



 

 

44 

 

ao pescado (MARTINS, 2011). A pesca, em especial a artesanal, é o setor produtivo do Brasil 

que apresenta o pior indicador econômico, influenciado pela falta de acumulação de capital e 

condições de vida dos pescadores (MARTINS et al., 2011). Uma alternativa para a 

manutenção da viabilidade das pescarias seria o incentivo ao seu manejo na região, a partir do 

fortalecimento da estrutura social dos pescadores e de estratégias de co-gestão entre 

comunidades pesqueiras, gestores públicos, organizações não-governamentais e instituições 

de pesquisa (ABREU et al., 2017; MUSIELLO-FERNANDES et al., 2018a). 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade pesqueira em Guarapari (ES) é considerada tipicamente artesanal 

caracterizada a partir de descrições que incluem a modalidade de pesca, espécies de peixes, 

equipamentos utilizados, motorização das embarcações e tempo de permanência do pescador 

no mar. Segundo os pescadores entrevistados a área utilizada para a prática pesqueira abrange 

toda a costa do município, principalmente os locais próximos às ilhas naturais e estruturas 

artificiais.  

A pesca na região é um dos principais ramos de subsistência, apesar de não ser a única 

atividade desenvolvida pelos pescadores devido a insegurança do cotidiano e a baixa 

escolaridade. Tais características induzem os pescadores a exercerem outras atividades a fim 

de complementarem a renda familiar. Ainda, a baixa escolaridade pode afetar a situação 

socioeconômica e interferir na qualidade de vida dos que dependem da pesca já que os 

pescadores podem ter dificuldade em se organizar enquanto grupo na busca pelos seus 

direitos.  

Com as informações obtidas neste estudo foi possível compreender a percepção dos 

pescadores artesanais que atuam no município de Guarapari, estado do Espírito Santo. Tais 

dados se mostram importantes aos órgãos gestores ambientais da região, pois a partir da 

compreensão dos relatos dos pescadores o diálogo entre atores locais e governanças é 

facilitado o que auxilia na gestão pesqueira e na resolução de possíveis conflitos entre os 

envolvidos.  
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3.1 RESUMO 

Recifes Artificiais Marinhos (RAM) são estruturas submersas no fundo dos oceanos que 

reproduzem as características de recifes naturais. No litoral sudeste do Brasil (20°38'S - 

40°27'O) foi instalado o RAM navio Victory 8-B para incrementar a pesca artesanal local e 

promover a recuperação do ambiente. Assim, o objetivo deste estudo é descrever o 

conhecimento tradicional de pescadores artesanais em relação a este RAM e identificar 

possíveis alterações da área de pesca após sua instalação. Os métodos aplicados no 

desenvolvimento deste estudo foram entrevistas etnográficas (n = 80) realizadas 

individualmente com pescadores a partir de questionário semi-estruturado, observações 

participante e direta, etnografia visual e registro em diário de campo. Todos os pescadores 

entrevistados são homens com idade entre 27 e 77 anos, baixa escolaridade e até 60 anos de 

experiência na pesca artesanal. A maioria dos pescadores (n = 71; 88,7%) reconhece a 

presença deste RAM na região e seu papel como abrigo para espécies da fauna marinha e 

atrator de espécies alvo da pesca comercial. Apesar da pesca no entorno do RAM navio 

Victory 8-B ser proibida pela legislação, a maior parte dos entrevistados (n = 75; 93,7%) 

relatou que pratica a atividade nessa área. Segundo os pescadores, com a instalação do RAM 

não houve alteração relevante na área de pesca, mas a estrutura interferiu positivamente na 



 

 

51 

 

atividade, pois atraiu mais peixes, elevou a captura e o lucro.  Com isso, na percepção dos 

pescadores o RAM navio Victory 8-B cumpriu com a sua função de enriquecer os estoques 

pesqueiro e conservar a biodiversidade marinha na região.  

Palavras-chaves: pescador artesanal, recife artificial marinho, manejo pesqueiro, 

conhecimento tradicional, sudeste do Brasil.  

 

3.2 INTRODUÇÃO  

Estoques pesqueiros estão em declínio em todo mundo devido às atividades 

antrópicas, tais como sobrexploração comercial e poluição (Amaral & Jablonski, 2005; 

Rebouças et al, 2006; Crain et al., 2009; Murawski, 2010). Com o objetivo de auxiliar e 

acelerar a recuperação de áreas costeiras e, consequentemente restabelecer os estoques 

pesqueiros, recifes artificiais marinhos (RAM) são instalados em várias partes do mundo 

(Stephen et al.,1989; Santos & Passavante, 2007; Quinteiro, 2009; Simoni & Esteves, 2009; 

Lima et al., 2018). 

Os RAM’s são definidos como estruturas de pequeno ou grande porte, constituídas de 

material rígido tais como concreto, estruturas de navios, pneus e plataformas de petróleo, por 

exemplo, posicionadas propositalmente no fundo do mar, em contato com água, a fim de 

imitar as características de recifes naturais (Santos et al., 2010a; Padilha & Henkes, 2012; 

Spalding et al., 2017). Estas estruturas são utilizadas na manutenção da biodiversidade, pois 

incorporam em sua superfície o ambiente necessário à proliferação e aumento da biomassa 

pesqueira através do desenvolvimento da fauna e flora típicas de ambientes recifais (Polovina, 

1989; Seaman, 2000). Os RAM’s servem de substrato e abrigo para diferentes comunidades 

marinhas de importância ecológica e econômica, desempenhando papel importante na gestão 

das atividades pesqueiras devido a capacidade de atrair espécies de importância comercial, 

criando alternativas para a prática da pesca artesanal (Padilha & Henkes, 2012).  

A instalação de RAM’s tem outras finalidades além do incremento da pesca comercial. 

No estado do Texas (29º09’N - 94º72’O), Estados Unidos, foi realizado em 1989 o The 

Artificial Reefs Plan, que consistia na instalação de RAM’s pela costa do estado a fim de 

minimizar riscos ambientais e de saúde pública, facilitar o acesso e o uso dos recursos para a 

pesca recreativa e conservar os recursos pesqueiros (Stephen et al.,1989). Em 2008, neste 

país, foi elaborado um plano de manejo na cidade de Massachusetts (42º32’N - 70º78’O) em 

que buscou-se implantar RAM’s para gestão de recursos marinhos, além de promover e 

desenvolver a pesca para pequenas embarcações e barcos industriais (Conceição, 2003). No 
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sul de Portugal, na região do Algarve (36º97’N-7º96’L), RAM’s foram instalados a fim de 

promover o desenvolvimento do turismo subaquático. Em 2015, na Nova Zelândia (41°17’S – 

174°46’L), RAM’s foram instalados a fim de melhorar a prática de surf (Bento, 2016).  

No Brasil, o órgão fiscalizador ambiental Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) definiu a Instrução Normativa (IN) N0. 20, de 3 de 

julho de 2009 que regulamenta o licenciamento e a instalação de RAMs no Mar Territorial na 

Zona Econômica Exclusiva do país. Nesta IN é exposto que para aprovação da construção e 

instalação de RAM’s devem ser considerados os interesses dos pescadores artesanais. No 

país, o uso de RAM’s é relativamente recente, mas vem aumentando a cada ano devido a 

participação de instituições de pesquisa e organizações não-governamentais (ONG’s), que 

contam com auxílio de órgãos ambientais para sua implantação (Costa et al., 2014). Ao longo 

da costa brasileira, nos estados da Bahia (12°52'S - 38°45'O), Rio de Janeiro (22°54'S - 

43°12'O) e Paraná (25°30’S – 48°30’W) foram instalados RAM’s a fim de criar alternativa 

para o aumento da biomassa e incremento da biodiversidade em benefício da pesca artesanal 

(Zalmon et al., 2002; Brotto et al., 2006; Santos & Passavante, 2007; Quinteiro, 2009; Ocke 

& Ikeda, 2013), e criar obstáculos para evitar a pesca de arrasto em áreas costeiras (Caldeira 

et al., 2016). 

Em 2003, o RAM navio Victory 8-B foi implantado na costa do município de 

Guarapari (20°38'S - 40°27'O), estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil. Esse navio, 

originário da Grécia, foi utilizado pela Marinha Mercante grega entre 1975 e 1996 e apresenta 

89,7 m de comprimento e 13,6 m de largura. Em 1997, o navio foi apreendido pela 

Autoridade Alfandegária do porto do município de Vitória, capital do estado (Padilha & 

Henkes, 2012). Com o passar do tempo, a embarcação atracada tornou-se um risco 

potencialmente poluidor para a região, já que a bordo havia material poluente (Costa et al., 

2014). Em 2002, o navio foi doado ao município de Guarapari para implantação do RAM, 

cujos objetivos são amenizar os impactos da pesca predatória e da pesca de mergulho 

profissional e esportiva intensamente praticadas no entorno das ilhas da região (Padilha & 

Henkes, 2012; Costa et al., 2014). Após a implantação deste RAM, indivíduos juvenis de 

peixes que se acreditava estarem extintos na região foram registrados no seu entorno, além do 

crescimento da biomassa e concentração de espécies que trariam benefícios para a pesca 

artesanal local (Padilha & Henkes, 2012).  

No Brasil, estudos que abordam o conhecimento tradicional de pescadores artesanais 

relacionados a RAM’s são escassos (Lima et al., 2018). Desta maneira, os objetivos deste 
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estudo são descrever o conhecimento tradicional dos pescadores artesanais em relação ao 

RAM navio Victory 8-B, além de identificar as interferências deste recife artificial na pesca 

local e as demandas para tal gestão, bem como, avaliar as possíveis alterações na área de 

pesca após sua instalação. 

 

3.3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.3.1 Área de estudo  

O município de Guarapari possui população aproximada de 123.000 habitantes (IBGE, 

2017) e aproximadamente 1.598 pescadores e 346 embarcações cadastrados (FAPAES, 2015). 

A sua costa é composta por formações rochosas de ilhas, principalmente Três Ilhas, Ilhas 

Rasas e Ilha Escalvada (Figura 7), fundamentais para habitats de espécies recifais (Floeter et 

al., 2007).  Na zona costeira deste município foi submerso propositalmente o navio de carga 

Victory 8-B a fim de se tornar um RAM, e com isso incrementar o ecossistema marinho. 

Desta maneira, este litoral apresenta um complexo insular natural e RAM’s que funcionam 

como importantes áreas para alimentação, reprodução e abrigo de espécies recifais (Ferreira, 

2015). 

 

3.3.2 Procedimentos  

Nos meses de dezembro 2017 e janeiro 2018 foram realizadas 80 entrevistas 

etnográficas com pescadores artesanais sediados em Guarapari, a partir de questionário semi-

estruturado contendo perguntas abertas (n=52) e fechadas (n=14) (Schensul et al., 1999) a fim 

de obter informações relacionadas à pesca artesanal e sua relação com o  RAM navio Victory 

8-B . As observações participante e direta foram realizadas a fim de compreender a rotina da 

atividade pesqueira e os conflitos relacionados à mesma; e as informações foram anotadas em 

diário de campo (Malinowski, 1976; Clifford, 1998).  

Antes de cada entrevista era informado ao pescador os objetivos do estudo, explicado 

que a entrevista era anônima e perguntado se o mesmo desejava participar. A autorização 

comunitária para a realização deste estudo foi obtida junto ao presidente da Colônia de 

Pescadores Z-3, que é o representante legal dessa categoria de trabalhadores na região 

(Azevedo, 2005). O projeto de pesquisa ao qual este estudo está vinculado foi submetido aos 

órgãos brasileiros que regulamentam pesquisas relacionadas ao conhecimento tradicional 

(Plataforma Brasil e Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 
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Tradicional Associado - SISGEN), em cumprimento a legislação em vigor (Lei Federal 

13.123 de 20 de Maio de 2015). 

O número de entrevistas (n= 80) utilizado neste estudo é adequado, pois geralmente é 

verificado um padrão repetido de respostas a partir da décima entrevista, com poucas 

informações novas adicionadas ao tema (Thiry-Cherques, 2009). Em geral, estudos que 

envolvem o conhecimento tradicional indicam que entre 30 e 60 entrevistas é um tamanho 

amostral adequado para levantamento de informações etnográficas de uma população 

homogênea (Bernard, 2000; Mason, 2010). 

Para a seleção dos entrevistados foram estabelecidos os seguintes critérios: 1) ser 

pescador artesanal cadastrado na Colônia de Pescadores Z-3; 2) ter a prática de pesca 

artesanal como principal fonte de renda e 3) atuar em área próxima ao RAM navio Victory 8-

B. O método bola-de-neve foi utilizado: o pescador já entrevistado indicava outro pescador 

para participar do estudo (Bailey, 1982). As indicações de novos entrevistados permitem o 

surgimento de pontos de inserção variados na condução da pesquisa (Godman,1961). Este 

método podia ser interrompido a qualquer momento, e se iniciava a aleatoriedade da 

amostragem por meio de encontros oportunísticos com os pescadores.  

O método de Etnografia visual através de um mapa etnográfico (n=80) foi aplicado 

para cada um dos pescadores entrevistados para investigar a percepção sobre: 1) qual era a 

área de pesca antes do naufrágio do navio Victory 8-B; 2) qual é a área de pesca atualmente e 

3) onde está localizado o navio naufragado Victory 8-B. O mapa etnográfico era apresentava 

os principais marcos da paisagem como das principais praias e ilhas rochosas do município 

para facilitar a localização das áreas de pesca e de RAM pelos entrevistados. Com isso, 

pretendeu-se observar se as áreas de pesca se sobrepõem aos locais de instalação dos RAM 

(Albuquerque et al., 2014). Ainda, foi realizado junto aos pescadores sugestões de propostas 

para a gestão da atividade de pesca artesanal em áreas de RAM’s a partir de pergunta contida 

no questionário.  

 

3.3.3 Análise de dados 

Os relatos dos entrevistados foram organizados em categorias relacionadas às questões 

do questionário: 1) perfil dos entrevistados e breve descrição da atividade pesqueira, 2) 

percepção sobre o RAM navio Victory 8-B, 3) interferência (conflitos) na pesca artesanal e 4) 

localização das áreas de pesca. Isto permitiu o agrupamento das informações por temas como 
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meio de classificar os relatos e facilitar a interpretação das entrevistas (Bogdan & Biklen, 

1994; Ryan & Bernard, 2000).  

Para análise dos relatos foi utilizada a Análise de Discurso (Orlandi, 2010). Assim, foi 

preciso conhecer todo contexto histórico dos pescadores artesanais bem como os significados 

que envolvem a cultura da pesca e sua realidade social. O método da Triangulação foi 

aplicado com objetivo de triar e cruzar as informações coletadas com observações participante 

e direta, diário de campo, entrevistas-questionários e etnografia visual para abranger a 

máxima compreensão do objeto de estudo, comparando as semelhanças e discrepâncias entre 

os dados (Teis & Teis, 2006). 

Para comparação das informações contidas nos relatos, o mesmo questionário foi 

aplicado a todos os entrevistados em período de tempo variado, seguindo os pressupostos da 

técnica de informações repetidas em situação sincrônica (Goldenberg, 1999; Opdenakker, 

2006). As informações contidas no mapa etnográfico foram analisadas separadamente e 

individualmente a partir das indicações desenhadas por cada pescador entrevistado (Machado, 

2014). A partir dessas demarcações foi possível juntar as informações dos etnomapas, 

interpretar a percepção dos pescadores artesanais e confeccionar um mapa com a localização 

do RAM navio Victory 8-B, a área de pesca anterior ao naufrágio do navio Victory 8-B e a 

atual área de pesca utilizada a partir da percepção dos pescadores. 

  

3.4 RESULTADOS  

3.4.1 Perfil dos entrevistados e breve descrição da pesca artesanal 

 Todos os pescadores entrevistados (n= 80) são homens, com idade entre 27 e 77 anos e 

baixo nível de escolaridade (n= 68, 8% apresentam o Ensino Fundamental incompleto). O 

tempo de experiência na prática pesqueira varia de até 60 anos (Tabela 3).  A pesca artesanal 

é praticada durante todo o ano por todos os entrevistados.  

De acordo com os entrevistados, a pesca artesanal é praticada ao longo da costa do 

município de Guarapari, principalmente na área do entorno das Três Ilhas, Ilhas Rasas e Ilha 

Escalvada nas proximidades do RAM navio Victory 8-B. As embarcações são de madeira 

variando de 5,5 m e 11 m de comprimento e potência do motor entre 10 e 140 HP. Os 

artefatos de pesca mais utilizados incluem linha (n= 78; 79%), rede de espera (n= 16; 16%), 

arpão (n= 2; 2%) e espinhel (n= 2; 2%). Alguns pescadores usam mais de um artefato, o que 

justifica o número de resposta (n= 99) superior ao número de entrevistados. Dentre as 
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espécies-alvo foram descritas principalmente peixes ósseos das famílias Sciaenidae, 

Scombridae, Tetraodontidae, Coryphaenidae, Balistidae, Carangidae, Centropomidae, 

Gerreidae, Sparidae, Serranidae, Carcharhinidae, Lutjanidae, Pomatomidae, Pinguipedidae, 

Trichiuridae e Scombridae (Tabela 4). 

 

Tabela 3.  Tempo de atuação na pesca dos pescadores de Guarapari, estado do Espírito Santo, 

sudeste do Brasil. 

Tempo na pesca  Número de relatos                    % 

3 - 20 anos               28                  35 

21 - 40 anos               35                  43,8 

41 - 60 anos                17                  21,2 

Total               80                  100 

 

Tabela 4. Espécies-alvo capturadas na pesca artesanal em Guarapari, estado do Espírito 

Santo, sudeste do Brasil, a partir do relato dos pescadores. 

Etnoespécie Família 

provável∞ 
Nome científico provável∞ Hábito* Petrecho de 

pesca# 
Pescada  Sciaenidae Cynoscion sp. D RE/L 
Pescadinha  Sciaenidae Isopisthus parvipinnis D RE/L 
Corvina Sciaenidae Micropogonias furnieri D RE/L 
Sarda Scombridae Sarda sarda P L/A 
Bonito  Scombridae Katsuwonus pelamis P L 
Baiacu  Tetraodontidae Lacephalus laevigatus D L 
Dourado Coryphaenidae Coryphaena hippurus P L/E 
Peroá Balistidae Balistes vetula D L 
Olho de boi Carangidae Seriola lalandi D L 
Badejo  Serranidae Mycteroperca bonaci D L 
Garoupa  Serranidae Epinephelus marginatus D L 
Cherne  Serranidae Epinephelus niveatus D L 
Robalo  Centropomidae Centropomus undecimalis D RE/L 
Carapeba  Gerreidae Diapterus rhombeus D RE 
Pargo  Sparidae Lutjanus purpureus D L 
Cação  Carcharhinidae Galeocerdo signatus D L 
Dentão  Lutjanidae Lutjanus jocu D L 
Mero  Serranidae Epinephelus itajara D L 
Espada  Trichiuridae Trichiurus lepturus D L 
Atum  Scombridae Thunnus sp. P L/E 
Enchova  Pomatomidae Pomatomus saltatrix P L 
Cavala  Scombridae Scomberomorus cavalla P L 
Olhete  Carangidae Seriola lalandi D L 
Cioba Lutjanidae Lutjanus chrysurus D L 
Namorado  Pinguipedidae Pseudopercis numida D L 
Legenda: # BOLZAN, 2014; VIEIRA & GASPARINI, 2007; MARTINS et al., 2005; BERTONCINI et al., 

2013. 
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3.4.2 Percepção local sobre o Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B 

Dentre os entrevistados, 71 (88,7%) reconheceram a presença do RAM navio Victory 

8-B na região, mas também descreveram que nas proximidades da costa do município existe 

outro navio, denominado por Bellucia, naufragado acidentalmente no ano de 1903. Apesar 

deste navio não ser o objeto principal do estudo, os resultados obtidos sobre ele através dos 

relatos dos entrevistados serão apresentados aqui. Nove pescadores (11,2%) não identificaram 

a presença do RAM navio Victory 8-B.  

Estas embarcações naufragadas são denominadas pelos pescadores principalmente por 

‘Victory 8-B e Bellucia’ (n= 31; 38,7%); ou simplesmente ‘navios’ (n= 10; 12,7%) (Tabela 

5). Segundo os entrevistados, a localização do RAM navio Victory 8-B encontra-se 

principalmente ‘entre as Ilhas Rasas e Ilha Escalvada’ (n= 69; 86,2%) e nas ‘proximidades da 

Ilha Escalvada’ (n= 3; 3,7%), enquanto o navio Bellucia está localizado ‘próximo a Ilhas 

Rasas’ (n= 70; 87,5%). Mesmo sem ter naufragado com a intenção de ser um RAM, o 

Bellucia também funciona como atrator de vida marinha. 

 

Tabela 5. Denominação das embarcações naufragadas que atuam como Recife Artificial 

Marinho (RAM) segundo os pescadores artesanais do município de Guarapari, estado do 

Espírito Santo, sudeste do Brasil. 

Nomes  Número de relatos % 

Victory 8-B e Bellucia 31 38,7 

Navios 10 12,5 

Ilhas Rasas 7 8,8 

Pesqueiro 7 8,8 

Não sabe 7 8,8 

Corais  6 7,5 

Abrolhos 3 3,7 

Não respondeu 3 3,7 

Recife 2 2,5 

Três Ilhas  2 2,5 

Pedras 2 2,5 

Total 80 100 

 

Para os pescadores, os grupos responsáveis pela instalação do RAM navio Victory 8-B 

são vários (Tabela 6). Já o naufrágio do navio Bellucia ocorreu acidentalmente, quando a 

embarcação colidiu nas Ilhas Rasas e naufragou.  O RAM navio Victory 8-B é utilizado para 

atividades de pesca artesanal, mergulho e turismo, servindo como área de abrigo e 
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alimentação de peixes. Segundo 78 (97,5%) entrevistados, este RAM abriga fauna marinha, e 

apenas dois pescadores (2,5%) desconhecem este tipo de uso do recife artificial pela fauna. 

Para os pescadores, a permanência das espécies de peixes no RAM é devida principalmente à 

disponibilidade de alimento (n= 33; 41,2%) e presença de corais (n= 13; 16,2%) (Tabela 7). 

 

Tabela 6. Responsáveis pela instalação do Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-

B segundo os pescadores artesanais do município de Guarapari, estado do Espírito Santo, 

sudeste do Brasil.  

Responsáveis Número de relatos % 

Não sabe 21 26,2 

Empresas de Mergulho do município de Guarapari 15 18,7 

Marinha do Brasil 12 15 

Empresas do município de Vitória  11 13,7 

Governo do estado do Espírito Santo  8 10 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) 3 3,7 

Prefeitura do município de Vitória  2 2,5 

Petrobras 1 1,3 

Colônia de Pescadores Z-3  1 1,3 

Prefeitura do município de Guarapari  1 1,3 

Não respondeu  5 6,3 

Total 80 100 

 

Tabela 7. Motivos da permanência de espécies de peixes no Recife Artificial Marinho (RAM) 

navio Victory 8-B segundo os pescadores artesanais do município de Guarapari, estado do 

Espírito Santo, sudeste do Brasil.  

Motivo  Número de relatos % 

Disponibilidade de alimento   33 41,2 

Presença de corais 13 16,2 

Abrigo e disponibilidade de alimento 12 15 

Abrigo 10 12,5 

Área para reprodução 9 11,3 

Não respondeu  2 2,5 

“Presença de vida” 1 1,3 

Total 80 100 

 

Segundo os pescadores (n= 54; 67,5%), o naufrágio do navio Victory 8-B ocorreu 

como parte do planejamento de criação de um RAM que funcionasse para: 1) promover o 
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mergulho turístico, 2) incrementar a pesca artesanal e esportiva, 3) desenvolver corais e atrair 

peixes, e desta maneira criar um pesqueiro e 4) ponto de referência para pesca e mergulho. 

Alguns pescadores (n= 26; 32,5%) descreveram que o naufrágio intencional do navio ocorreu 

apenas porque era antigo, sucateado e estava atracado no Porto de Vitória, sem condições de 

voltar a navegar. Os entrevistados ainda descreveram conflitos de uso de área principalmente 

entre pescadores artesanais e mergulhadores (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Conflitos pelo uso de área do Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B 

segundo os pescadores do município Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil.  

Causadores do conflito Número de relatos % 

Pescadores x Mergulhadores (pesca de arpão e turistas)  22 27,5 

Não existe conflito  16 20 

Pescadores de embarcação pequena x Pescadores de traineira  8 10 

Não sabe  8 10 

Petrobras  6 7,5 

Fiscalização  6 7,5 

Mineradora Samarco  3 3,7 

Marinha do Brasil 1 1,3 

Pescadores artesanais x Pescadores artesanais  1 1,3 

Não respondeu  9 11,2 

Total 80 100 

 

3.4.3 Interferência do Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B sobre a pesca 

artesanal 

Os pescadores (n= 75; 93,7%) relataram que atuam no entorno do RAM navio Victory 

8-B, e 24 entrevistados (30%) pescam diariamente nesta área (Tabela 9). Setenta pescadores 

(87,5%) descreveram que há interferência do RAM navio Victory 8-B sobre a pesca artesanal, 

relacionada principalmente ao aumento na quantidade de peixes no seu entorno (n= 62; 

77,5%) (Figura 5).  

Antes da instalação do RAM, o status da pesca era considerado principalmente como 

‘ruim’ (n= 32; 40%), e após a instalação 55 pescadores (68,7%) citaram que a pesca 

melhorou, gerando sentimento de satisfação entre os envolvidos (Figura 6). Antes da 

instalação do RAM navio Victory 8-B, os pescadores relataram que na região ocorriam 

principalmente as seguintes espécies: peixes ósseos - badejo (Mycteroperca bonaci), olho de 

boi (Seriola lalandi), chicharro (Trachurus lathami), sarda (Sarda sarda), garoupa 

(Epinephelus marginatus.), cioba (Lutjanus chrysurus), mero (Epinephelus itajara), peroá 
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(Balistes vetula), corvina (Micropogonias furnieri), pescadinha (Macrodon ancylodon), 

dentão (Lutjanus jocu), enchova (Pomatomus saltatrix), pescada (Cynoscion sp.), espada 

(Trichiurus lepturus), pargo (Lutjanus purpureus), cavala (Scomberomorus cavalla); peixes 

cartilaginosos, tais como tubarões e raias; e golfinhos, que são mamíferos marinhos e o 

provável nome científico de cada. Segundo os pescadores, após a instalação do RAM houve o 

aumento no número de indivíduos dos peixes citados.  

Sessenta e nove pescadores (86,2%) afirmaram que a área utilizada pela pesca 

artesanal permaneceu a mesma anteriormente à instalação do RAM navio Victory 8-B, e onze 

(13,1%) informaram que a área de pesca mudou para as proximidades do RAM navio Victory 

8-B (Figura 7). 

 

Tabela 9. Frequência da prática da pesca artesanal no entorno do Recife Artificial Marinho 

(RAM) navio Victory 8-B, município de Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do 

Brasil. 

 Escala temporal  Número de relatos  % 

Diariamente 24 30 

Mensalmente  21 26,2 

Às vezes 19 23,7 

Não pesca no RAM 9 11,2 

Muito pouco 3 3,8 

Não respondeu 3 3,8 

Não sabe  1 1,3 

Total 80 100 
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Figura 5. Interferências do Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B sobre a pesca 

artesanal, segundo os pescadores artesanais do município de Guarapari, estado do Espírito 

Santo, sudeste do Brasil. NR- Não respondeu; NS – Não sabe. 

 

 

 

 

Figura 6. Percepção dos pescadores artesanais sobre o status da pesca artesanal antes e depois 

da instalação do Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B no município de 

Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil 
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Figura 7. Comparação da área de pesca artesanal antes e após a instalação do Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B, segundo informações fornecidas pelos 

pescadores artesanais do município de Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil.  
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Quando questionados sobre o que poderia ser realizado para melhorar a pesca na 

região mesmo após a instalação do RAM navio Victory 8-B, os pescadores sugeriram 

principalmente a proibição da presença de traineiras na área utilizada pelas embarcações de 

pesca artesanal (n = 30; 33,7%), maior fiscalização por parte de órgãos ambientais 

fiscalizadores (n = 18; 20,2%) e implementação de outros RAM’s a partir de naufrágio de 

navios (n = 14; 15,7%) (Tabela 10). Cada pescador sugeriu mais de uma ação, o que justifica 

o número de respostas maior (n= 89) que o número de entrevistados (n= 80).  

 

Tabela 10.  Ações para incremento da pesca artesanal segundo os pescadores artesanais do 

município de Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil. 

Ações 

Número 

de 

relatos 

% 

Proibição da presença de traineiras na área utilizada pela pesca artesanal; 30 33,7 

Maior fiscalização por parte de órgãos ambientais fiscalizadores 18 20,2 

Implementação de mais RAM’s a partir de naufrágio de outros navios 14 15,7 

Educação dos pescadores artesanais em relação ao defeso 12 13,5 

Proibição da pesca de mergulho esportiva 6 6,7 

Parceria entre empresas privadas e a Colônia de Pescadores 4 4,5 

Diminuir a degradação da costa pela ocupação urbana 2 2,3 

Construção de um cais na praia Perocão devido à dificuldade dos pescadores em atracar as 

embarcações 2 2,3 

Permitir a prática da pesca artesanal na localização exata do RAM navio Victory 8-B  1 1,1 

Total 89 100 

 

3.5 DISCUSSÃO 

3.5.1 Perfil dos entrevistados e breve descrição da pesca artesanal 

 A pesca artesanal da costa do município de Guarapari é praticada principalmente por 

homens de baixa escolaridade e alto grau de dependência econômica da atividade. Este 

cenário se repete ao longo da costa sudeste do Brasil, e influencia na qualidade de vida das 

famílias dependentes dessa atividade econômica (Martins & Doxsey, 2006; Maruyama et al., 

2009; Alencar & Maia, 2011; Alves et al., 2018; Musiello-Fernandes et al., 2018).  Apesar da 

pesca artesanal na região ser dominada por homens, a gestão dessa atividade a partir da 

participação feminina em ações de manejo pode minimizar conflitos. Geralmente, mulheres 

são consideradas como principais atores no desenvolvimento sustentável devido a sua 

inclusão e funções colaborativas no âmbito doméstico e comunitário, o que consequentemente 

auxilia na manutenção da cultura local de maneira saudável (Gissi et al.,2018).  
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 Segundo os pescadores, a pesca artesanal é praticada principalmente na área que 

abrange as ilhas naturais costeiras e as proximidades do RAM navio Victory 8-B e do navio 

Bellucia. Essa área apresenta elevada biodiversidade, o que atrai atenção dos pescadores em 

busca de peixes para subsistência e comercialização (Costa et al., 2014).  As embarcações de 

pequeno porte são beneficiadas pela navegação próxima à costa, mas apresentam limitações 

quanto a autonomia de pesca, pois não podem permanecer muito tempo em operação (Freitas 

Netto & Di Beneditto, 2007; Martins et al., 2014a). Os artefatos utilizados na região 

dependem das espécies-alvos, e a linha é o mais utilizado. Esse artefato de pesca tem baixo 

custo operacional e é de fácil manuseio em áreas com a presença de RAM’s e fundos 

rochosos, além de ser mais seletivo e com menor descarte de material, reduzindo a 

degradação e a poluição no ecossistema (Martins et al., 2005; 2009). Em geral, a pesca na 

região possui característica de pequena escala desenvolvida por pescadores artesanais 

distribuídos em pequenas comunidades, com intervenção mínima do estado em relação ao 

manejo (Martins et al., 2009). Ainda, essas comunidades estão distantes aproximadamente 60 

km de grandes centros urbanos, o que limita o acesso a centro de negócios para melhor 

comercialização do pescado, transporte público, entretenimento, e atendimento específico 

para saúde e educação sendo estes bens de serviços essenciais para uma melhor qualidade de 

vida. Esses serviços são identificados como importante fator de ordenação em sociedades 

pesqueiras no estado do Espírito Santo (Martins et al., 2009). 

 

3.5.2 Percepção local sobre o Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B 

A prática de afundar navios ou estruturas feitas de material rígido para criação de 

RAMs é cada vez mais frequente, e tem como finalidade incrementar a pesca artesanal e as 

atividades de mergulho e turismo, controlar a erosão de praias e a conservação de áreas 

protegidas (Brock, 1994; Rilov & Benayahu, 2000; Ocke & Ikeda, 2013; Santos & Zalmon, 

2015). Desta forma, um RAM é ferramenta de gestão da pesca, pois fornece novo substrato 

para alimentação de peixes, área de concentração de espécies de interesse comercial; além de 

diminuir o impacto da pesca predatória em regiões costeiras (Holbrook & Schmidt, 1994; 

Seaman, 1995; Rilov & Benayahu, 2002; Seixas et al., 2013).   

Na área de estudo, os pescadores entrevistados afirmaram que o RAM navio Victory 

8-B foi afundado propositalmente a fim de promover principalmente o mergulho turístico na 

região, além de incrementar a pesca artesanal e esportiva. Eles também reconheceram que o 

naufrágio acidental do navio Bellucia fez com que sua estrutura funcionasse como um RAM. 
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Para os pescadores, houve incremento na produção pesqueira após a instalação do RAM navio 

Victory 8-B.  

Em geral, os locais escolhidos para implantação de RAM’s, com finalidade de 

atratores pesqueiros recebem incentivos públicos para instalação destas estruturas (Mottet, 

1986; Santos et al.,2010a). Todo processo de instalação do RAM navio Victory 8-B foi 

elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do 

Espírito Santo, e aprovado pela Capitania dos Portos da Marinha do Brasil para garantir a 

segurança da navegação na região (Costa et al, 2014). Apesar da legislação brasileira prever a 

participação de pescadores artesanais no processo de instalação de RAM’s (IBAMA/BRASIL, 

2009; Instrução Normativa n. 22 de 10 de julho de 2009), o envolvimento deles ainda é 

incipiente. O conhecimento tradicional desses atores locais deve ser considerado, pois podem 

contribuir com informações sobre a área de pesca e a prática pesqueira, já que são os 

principais interessados no incremento da biodiversidade local e na conservação do ambiente 

marinho, do qual extraem recursos para sua subsistência e comércio (Mauro & Hardison, 

2000). 

A ausência na comunicação entre os envolvidos pode resultar em descontentamento da 

comunidade, o que dificulta o diálogo sobre as questões que envolvem processos de 

conservação no ambiente costeiro (Chuenpagdee et al., 2013; Abreu et al., 2017; Musiello-

Fernandes et al., 2017). Nesse estudo, o conhecimento limitado dos pescadores artesanais 

sobre os responsáveis pela instalação do RAM navio Victory 8-B e os objetivos finais do 

estabelecimento dessa estrutura revela um provável cenário de conflito. Esta percepção é 

resultado da ausência de inserção da comunidade pesqueira por parte dos órgãos gestores 

ambientais no processo de instalação deste RAM.  

Para instalação de estruturas que podem interferir no ecossistema marinho e, 

consequentemente, na pesca artesanal deve-se inserir e permitir a participação de 

stakeholders1 desde o início do processo, a fim de facilitar o intercâmbio de informações entre 

os envolvidos (Chuenpagdee et al., 2013). Os pescadores podem se sentir marginalizados e 

excluídos das decisões que envolvem o seu território (Musiello-Fernandes et al., 2017). Tal 

 

1 Qualquer pessoa ou grupo que pode influenciar ou ser influenciado pelos atos, decisões, práticas ou objetivos 

de uma organização (Freeman, 1984). 
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sentimento é intensificado pelo desinteresse dos órgãos públicos em incluir os pescadores no 

processo de decisão (Abreu et al., 2017).  

Antes da instalação do RAM navio Victory 8-B, a área já abrigava algumas espécies 

de peixes ósseos e cartilaginosos de importância econômica, mas segundo os entrevistados as 

populações de peixes aumentaram na região após o RAM. Desta forma, um RAM funciona 

fornecendo abrigo e alimentação para peixes, por exemplo, como resultado da concentração 

de recursos que antes estavam dispersos no ambiente (Pickering & Whitmarsh, 1996). 

Pescadores artesanais possuem conhecimento detalhado sobre as espécies que capturam, 

principalmente em relação ao habitat e alimentação (Clauzet et al.,2005). Isso justifica a 

percepção detalhada dos entrevistados sobre o uso do RAM navio Victory 8-B como área de 

abrigo e alimentação das espécies alvo da pesca local. 

Neste estudo, os pescadores evidenciaram o conflito entre a pesca praticada por 

pequenas embarcações, mergulhadores (pescadores e turistas que praticam a pesca com arpão) 

e traineiras devido ao intenso uso da área no entorno do RAM navio Victory 8-B por 

diferentes atividades. A atividade de mergulho é realizada por pescadores artesanais de forma 

ilegal e por mergulhadores recreativos cadastrados nas empresas de turismo, estes legalmente 

aptos para essa atividade (Seaman & Sprague, 1991; Santos et al., 2010a). Alguns 

mergulhadores, embora amparados pela legislação para usufruir dos RAM’s, aproveitam a 

falta de fiscalização para praticar a pesca indiscriminada com arpão e equipamento de 

mergulho autônomo (Santos et al., 2010b). Por outro lado, tanto pescadores quanto 

mergulhadores são a favor da implantação de RAM’s, porém estes últimos são contra a 

utilização da área para a prática da pesca artesanal devido aos interesses pessoais de utilizar a 

área apenas para prática de mergulho (Santos et al., 2010b).  

Na região de Guarapari ainda há conflito entre pescadores artesanais da pesca de 

pequena escala e grandes traineiras. Os entrevistados questionaram a sustentabilidade 

ambiental deste tipo de pesca, principalmente porque são pouco seletivas e produzem grande 

volume de capturas acessórias e descartes. Em todo mundo, a frota pesqueira industrial, é 

responsável pela maior parte das capturas anuais, e no sul e sudeste do Brasil a frota de 

arrasto de fundo é a principal responsável pelas capturas dermersais (Port, 2015). Uma série 

de impactos ambientais são ocasionados durante as operações de navegação da pesca 

industrial, tais como redução da biomassa dos estoques naturais, degradação de habitats 

através do contato com os equipamentos de pesca no fundo do mar, consumo de combustíveis 

fósseis e emissões de gases de efeito estufa (Hellebrandt, 2012; Port, 2015).  
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Estudos nos oceanos Índico e Pacífico ressaltam conflitos entre a pesca artesanal e 

industrial ligados ao setor pesqueiro mundial (Charles, 1992; Bailey, 1997; Bavinck, 2001; 

Zerner, 2003; Bavinck, 2005; Hellebrandt 2012). No litoral norte, sudeste e sul do Brasil são 

descritos conflitos que envolvem questões territoriais devido à sobreposição de área de pesca 

entre pescadores artesanais e a pesca industrial (Machado & Gomes, 2014; Silva et al., 2016; 

Brasilino & Barata, 2017). Os conflitos vinculados a disputa por território da pesca e pescado 

são cada vez mais frequentes e comprometem a reprodução das espécies marinhas e 

socioeconômica das comunidades envolvidas (Machado & Gomes, 2014).  

Os pescadores de Guarapari possuem seu território de pesca delimitado de maneira 

informal e parte desse território foi perdido. Mesmo assim, esta comunidade pesqueira resiste, 

pois depende da pesca de pequena escala e possui valores e vínculos com o local. Em 

contrapartida, a pesca industrial possui meios e recursos para explorar áreas maiores e mais 

distantes da costa, e com isso é menos penalizada que o pescador artesanal, mais limitado 

pelas suas condições materiais e técnicas (Machado & Gomes, 2014). Desta maneira, em 

áreas cuja comunidade pesqueira é dependente da pesca torna-se necessária maior fiscalização 

voltada para grandes embarcações de pesca originárias de outros estados do país; além de se 

estabelecer e/ou delimitar áreas destinadas apenas à atividade pesqueira artesanal, definidas 

juntamente com os stakeholders; e execução de ações que busquem compatibilizar os 

interesses dos diversos grupos sociais.  

 

3.5.3 Interferência do Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B sobre a pesca 

artesanal 

Apesar da proibição prevista em lei (IBAMA/BRASIL, 2009; Instrução Normativa n. 

22 de 10 de julho de 2009), no município de Guarapari a pesca artesanal é praticada próximo 

ao RAM navio Victory 8-B. Essa proibição gera descontentamento por parte dos pescadores 

artesanais, que mesmo assim continuam com a prática ilegal.  

A baixa escolaridade dos pescadores pode dificultar a compreensão sobre a 

importância da legislação (Castanhari et al., 2012). Há ainda a questão sobre o modo como a 

legislação é elaborada, já que na maioria das vezes é feita de maneira “top down”, ou seja, a 

ordem é definida pelos gestores públicos e a população diretamente afetada não participa das 

discussões sobre o tema. Assim, as comunidades pouco escolarizadas são muitas vezes apenas 

informadas sobre uma dada legislação, mas seus termos e linguagem utilizada são inacessíveis 

aos atores locais (Milanez, 2015).  
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A interferência do RAM navio Victory 8-B sobre a pesca artesanal é percebida de 

maneira positiva pelos pescadores entrevistados, já que afirmaram que houve incremento na 

quantidade de peixes na região. Do ponto de vista ecológico, essa interferência positiva está 

associada ao incremento da complexidade de habitats, do gradiente de exposição (ação de 

ondas, movimento da água), da profundidade e da concentração de nutrientes nitrogenados no 

entorno do RAM, que permitem a colonização e o estabelecimento de diferentes comunidades 

ecológicas (Charton & Ruzafa, 1998; Brotto & Araujo, 2001; Ferreira et al., 2001; Costa et 

al., 2014; Floeter et al., 2007). Desta forma, o RAM navio Victory 8-B, assim como outras 

estruturas de recifes artificiais, oferece ambiente adequado para manutenção e incremento da 

teia trófica local, redistribuindo as espécies quanto às suas relações alimentares e aumentando 

a densidade populacional dessas espécies. Isso beneficia a pesca local e reduz os eventuais 

conflitos decorrentes da sobreposição de áreas de pesca (Perkol-Finkel et al., 2006; Netto & 

Zalmon, 2011).   

Antes da instalação do RAM navio Victory 8-B, o status da pesca na região era 

considerado pelos pescadores como ‘ruim’ devido à baixa captura de pescado. Segundo os 

pescadores locais, após sua instalação, a pesca foi incrementada, gerando sentimento de 

satisfação em relação ao RAM. Estudos no Brasil e em outros países, tais como México, Itália 

e China, demonstraram o potencial de RAM’s em amenizar o declínio de populações de 

peixes, enriquecendo os estoques pesqueiros até com espécies que antes eram consideradas 

extintas localmente (Ajemian et al., 2015; Scarcella, et al.,2015; Wang et al., 2015; Lima, et 

al., 2018). Alguns entrevistados relataram o status da pesca como ‘indiferente’, ‘não tinha 

peixe’, ‘não respondeu’ e ‘não sabe’ é notável que alguns pescadores tem receio de falar sobre 

o assunto devido ao medo de sofrer penalidades pelo órgão fiscalizador ambiental. A 

fiscalização ambiental na região estudada e em todo Brasil fica sob responsabilidade do 

IBAMA, entidade executora do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Os envolvidos não 

possuem uma boa relação com o IBAMA, pois sua imagem está ligada a fiscalização, 

aplicação de multas e penalidades aos infratores da legislação (MOREIRA, 2011). 

No município de Guarapari, as embarcações de pesca artesanal possuem baixa 

autonomia, pois não possuem capacidade de armazenamento apropriada para manutenção do 

pescado a bordo por longo tempo. Além disso, na região não há portos de atracação que 

possibilitem desembarque pesqueiro adequado, e ainda há bastante improvisação nesse 

aspecto. Todas estas questões levam os pescadores locais a continuarem com embarcações de 
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pequeno e médio porte, o que reflete a falta de investimento público e privado no setor 

pesqueiro local (Martins et al., 2009).  

A área costeira utilizada pelas embarcações de pesca artesanal permaneceu a mesma 

após a instalação do RAM navio Victory 8-B na região. Segundo os pescadores, no local já 

havia o naufrágio acidental do navio Bellucia e a presença de recifes naturais, que são 

atratores de espécies alvo da pesca. No entanto, com a instalação deste RAM ocorreu aumento 

da produção pesqueira, evidenciando que o potencial atrator de espécies alvo foi ampliado. 

Isso indica que o objetivo primário de um RAM em áreas de pesca, que é enriquecer o 

estoque pesqueiro local (Lima, et al., 2018), foi alcançado com sucesso na região estudada. 

A costa do município de Guarapari pode funcionar como um complexo recifal, já que 

na região há presença das ‘Três Ilhas’, ‘Ilhas Rasas’, ‘Ilhas Escalvada’, RAM navio Victory 

8-B e o navio ‘Bellucia’ naufragado. Um complexo recifal é definido como conjunto de 

recifes submersos com grande diversidade de estruturas, com recifes em franja, parcéis, 

pináculos, bancos recifais, paleovales com bioconstruções associadas e buracas (Leão, 2003; 

Correa & Krohling, 2010). Este mesmo conceito pode ser utilizado para a região estudada, 

formada por um complexo insular e RAM’s (Correa & Krohling, 2010). Este complexo 

oferece boas áreas de pesca próximas à linha de costa, o que diminui o deslocamento dos 

pescadores e os custos que envolvem a prática pesqueira. 

Na região, é necessário planejamento do uso do espaço para regular as atividades de 

pesca, mergulho, turismo e ocupação da linha de costa (urbanização), além de estratégias de 

fiscalização para manutenção de qualidade de vida local e sustentabilidade do ambiente (Nrc, 

1993). Diante disso, propostas de gestão junto ao poder público visando melhorar a pesca 

artesanal em áreas de RAMs são apresentadas na Tabela 11.  De maneira geral, as propostas 

apresentadas pelos pescadores artesanais apontam um anseio de mais investimentos do 

governo no setor pesqueiro, qualificação pessoal e incentivo ao cooperativismo. Tais 

investimentos poderiam facilitar a implantação de medidas que levam a soluções sustentáveis, 

e que não busquem apenas ações de conservação ecossistêmica, mas também fortalecimento 

da identidade e diversidade cultural, principalmente às gerações futuras (Martins et al., 

2014b). 



 

 

70 

 

Tabela 11.  Propostas para gestão da atividade de pesca artesanal no município de Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil, com a 

possibilidade de implementação em outras regiões pesqueiras que possuem Recifes Artificiais Marinhos (RAM). 

Ações Atores 

1) Promoção de diálogo entre atores locais e órgãos públicos a fim de 

construir a co-gestão da pesca artesanal, e desta maneira evitar a gestão 

por meio de um sistema de regulação de cima para baixo. 

 

2) Compreensão dos padrões e valores da cultura local que contribuem 

para o crescimento do coletivo de pescadores artesanais, bem como 

identificação de atores locais, inclusive mulheres, com perfil de liderança 

comunitária a fim de atuarem como interlocutores na co-gestão. 

 

Colônia de Pescadores; Instituição de Ensino e Pesquisa sediadas na 

região; Prefeitura Municipal. 

 

 

Organizações não governamentais; Colônia de Pescadores; 

Instituição de Ensino e Pesquisa sediadas na região 

 

3) Desenvolvimento de marketing social dos benefícios de RAM’s. Essas 

informações podem ser transmitidas informalmente/oralmente entre os 

pescadores. 

Organizações não governamentais; Instituição de Ensino e Pesquisa 

sediadas na região; Prefeitura Municipal; Colônia de Pescadores. 
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Continuação da tabela 11. 

4) Promoção de programas de educação conjunta com as instituições de 

ensino e pesquisa e a comunidade de pescadores sobre legislação e etapas 

de instalação, objetivo e finalidade de RAM’s. Para esta ação deve ser 

usado vocabulário local e, desta forma, permitir ampla compreensão por 

parte dos atores locais 

 

5) Criação de novas áreas de RAM’s a partir da experiência já realizada 

com o uso de embarcações inutilizadas. Para esta ação deve haver 

garantia das partes envolvidas no processo de tomada de decisão. 

 

6) Elaboração de ações conjuntas entre as instituições de ensino e 

pesquisa, comunidade e poder público a fim de garantir a manutenção de 

RAM’s e a sustentabilidade da pesca artesanal. 

 

Organizações não governamentais; Instituição de Ensino e Pesquisa 

sediadas na região. 

 

 

 

Organizações não governamentais; Instituição de Ensino e Pesquisa 

sediadas na região; Órgãos ambientais gestores; Colônia de 

Pescadores. 

 

Organizações não governamentais; Colônia de Pescadores; 

Instituição de Ensino e Pesquisa sediadas na região; Órgãos 

ambientais gestores.  

7) Divulgação de resultados de pesquisas científicas relacionadas às 

questões pesqueiras, sociais, culturais e econômicas junto às comunidades 

pesqueiras. 

 

 

Organizações não governamentais; Instituição de Ensino e Pesquisa 

sediadas na região. 
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Continuação da tabela 11. 

8) Divulgação regular na comunidade pesqueira da importância 

ecológica e econômica do período de defeso como uma política 

pública de interesse geral. 

 

 

9) Intensificação de fiscalização por parte de órgãos ambientais a fim 

de evitar a sobrepesca, ações de pesca irregulares e presença de 

embarcações não autorizadas a operar na região 

 

Organizações não governamentais; Órgãos ambientais gestores e 

fiscalizadores; Colônia de Pescadores; Instituição de Ensino e Pesquisa 

sediadas na região. 

 

 

Órgãos ambientais gestores e fiscalizadores. 
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3.6 CONCLUSÃO 

Recifes Artificiais Marinhos (RAMs) desempenham importante papel na conservação 

do pescado e ordenamento pesqueiro, pois podem representar novo substrato para reprodução, 

abrigo e área de alimentação, concentrando espécies de valor comercial e beneficiando 

diretamente a pesca. Os pescadores artesanais do município de Guarapari, reconhecem a 

presença do RAM navio Victory 8-B como estrutura relacionada a esta função. A implantação 

deste RAM interfere positivamente na pesca local, permitindo a captura de espécies e a 

conservação da biodiversidade marinha da região.  

Apesar da área utilizada pela pesca local não se alterar  a partir da instalação do RAM 

Victory 8-B, os pescadores afirmaram que houve aumento no volume de pescado capturado. 

A limitação da área de pesca com grande concentração de pescado leva à redução do custo 

operacional da atividade e, consequentemente, aumento do seu lucro. Desta forma, a partir do 

conhecimento tradicional de pescadores é possível afirmar que a instalação de RAM’s 

incrementa o ambiente marinho e a pesca artesanal, o que eleva a renda das famílias que 

dependem desta atividade e melhora a qualidade de vida das comunidades pesqueiras. Com os 

resultados deste estudo foi possível sugerir propostas para gestão e ordenamento da pesca 

artesanal na região, e tais ações podem ser implementadas em outras áreas que possuem 

RAM’s e prática da pesca artesanal. 
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4.1 RESUMO  

O objetivo deste estudo é descrever a percepção de pescadores artesanais de Guarapari, 

Espírito Santo em relação à interferência do turismo de pesca esportiva e mergulho sobre a 

pesca artesanal. Entrevistas etnográficas foram realizadas com 80 pescadores artesanais e 

aplicados os métodos de observações participante e direta. Para a análise foram utilizadas 

Análise de Discurso e Triangulação. Todos os entrevistados são homens com idade entre 27 e 

77 anos, e com baixa escolaridade. Na percepção dos entrevistados (n=37; 46,2%) o turismo 

de pesca esportiva e mergulho interfere negativamente na atividade. Ainda, revelam que há 

sobreposição de uso de área entre pescadores e turistas/excursionistas.   

Palavras-chaves: pesca artesanal, pesca esportiva e mergulho, interferências do turismo.  

 

4.2 RESUMEN 

El objetivo de este estudio es describir la percepción de los pescadores artesanales de 

Guarapari, Espírito Santo en relación con la interferencia de la pesca deportiva y el turismo de 

buceo en la pesca artesanal. Se realizaron entrevistas etnográficas con 80 pescadores 

artesanales y se aplicaron los métodos de observación directa y participante. Para el análisis 

utilizamos el análisis del discurso y la triangulación. Todos los encuestados son hombres de 

27 a 77 años y con baja educación. En la percepción de los entrevistados (n = 37; 46,2%), la 

pesca deportiva y el turismo de buceo interfieren negativamente con la actividad. Aún así, 

revelar que hay una superposición del uso del área entre pescadores y turistas / excursionistas. 
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Palabras-clave: pesca artesanal, pesca deportiva y buceo, interferencia turística. 

 

4.3 ABSTRACT 

The aim of this study is to describe the perception of artisanal fishers from Guarapari, Espírito 

Santo, regarding the interference in sport fishing and tourism on artisanal fishing . 

Ethnographic interviews were conducted with 80 artisanal fishers and subject to participatory 

and direct participation methods. For analysis we used Discourse Analysis and Triangulation. 

All respondents are men aged 27 to 77 years and with low education. In the interviewees' 

perception (n = 37; 46.2%), sport fishing and diving tourism negatively interferes with the 

activity. They reveal exposes that there is overlap in area use between fishermen and tourists / 

excursionists. 

Keywords: artisanal fishing, sport fishing and diving, tourism interference. 

 

4.4 INTRODUÇÃO  

Turismo é um fenômeno social, cultural e econômico em que pessoas saem 

temporariamente do seu local de residência (Miller, 1993; Nelson et al., 2000; IRTS, 2008). 

Este fenômeno interfere na economia, no ambiente, na cultura local e nos próprios visitantes, 

podendo estes ser classificados como turista ou excursionista (Cunha, 2006; Modino & 

Talavera, 2008; Neves, 2012). O turista é o visitante temporário que pernoitou na cidade de 

destino permanecendo por no máximo 12 meses sem exercer função remunerada (IRTS, 2008; 

SETUR, 2018). Já o excursionista é o visitante de determinado local que pernoita em outro 

(IRTS, 2008; SETUR, 2018).  

Atualmente, milhares de pessoas praticam o turismo de mergulho recreativo com 

intuito de lazer na observação e interação com a fauna, flora e geologia marinha o que 

movimenta viagens com pernoite (Rowe & Santos, 2016). De acordo com a Organização 

Mundial do Turismo (OMT) esta atividade apresenta intenso crescimento proporcionando 

riscos ao ambiente e à prática da pesca artesanal (World Tourism Organization, 2007; Rowe 

& Santos, 2016). Junto ao mergulho recreativo, a pesca esportiva é uma atividade também em 

crescimento definida no Brasil como aquela pesca “praticada por brasileiro ou estrangeiro, 

com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o 

lazer ou o desporto” (Lei Federal n° 11.959/2009 Art. 8°, Seção I). Nesta modalidade é 

proibido o transporte e comercialização do produto (Shrestha et al., 2012; Machado & Costa, 

2017). Apesar do desenvolvimento destas atividades contribuir para o lazer na vida das 
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pessoas, devem ocorrer de forma que não prejudiquem o ambiente e comunidades locais 

(Miller, 1993; Pawson, et al., 2008; Teramoto, 2014). 

Em todo o mundo, o turismo de pesca esportiva e mergulho tem aumentado 

promovendo uma disputa de espaço entre seus praticantes e pescadores artesanais locais 

(Kalikoski et al., 2013). Alguns exemplos destes conflitos ocorrem nos Estados Unidos, 

Chile, Peru, Moçambique e Zâmbia onde o aumento do turismo de pesca esportiva e 

mergulho cria obstáculos de acesso às áreas tradicionais de pesca artesanal pelas comunidades 

locais, sobreexploração do recurso pesqueiro, além da destruição do ambiente costeiro 

(Faukenberry et al., 2000; Castello, 2007; Sampaio & Coriolano, 2009; Silva, et al., 2013). 

No Brasil, especificamente nas regiões norte (estado do Pará), nordeste (estado do Rio Grande 

do Norte) e sul (estado de Santa Catarina) a prática do turismo de pesca esportiva e mergulho 

também é preocupante já que sobrepõe às áreas de pesca artesanal e sobreexplora os recursos 

interferindo negativamente na vida de comunidades que dependem da pesca (Araújo 2002; 

Brasil, 2010; Santos & Arantes, 2010; Souza  et al.,  2017).  

No estado do Espírito Santo (ES), sudeste do Brasil está localizado o município de 

Guarapari (20°38'S - 40°27'O) um dos principais pólos atrativos de turistas e excursionistas 

em busca de atividades de lazer como pesca esportiva e mergulho (IOTMG, 2005). A região 

possui um dos principais roteiros de mergulho do país, pois concentra diversidade de atrativos 

naturais como praias, ilhas rochosas e recifes artificiais submersos propícios para a prática da 

pesca esportiva e mergulho (Dias-Neto & Dornelles, 1996; Guaitolini, 2010). Ainda, o 

turismo na área é intensamente praticado nos finais de semana principalmente no período do 

verão em que a população estimada em 120 mil habitantes recebe 500 mil pessoas dentre 

turistas e excursionistas (Agostinho et al., 2007; SETUR, 2018). Nesta região também há 

conflitos entre praticantes de pesca esportiva e mergulho, e pescadores artesanais (Knox & 

Trigueiro, 2014). 

O conhecimento tradicional de pescadores artesanais sobre o turismo é desvalorizado 

nas políticas públicas uma vez que não deriva do método científico (Borges & Pinheiros, 

2002). Este conhecimento é construído pela observação constante do ambiente em que os 

pescadores vivem, sendo compartilhado através de experiências do cotidiano (Furtado, 1990; 

Begossi, 2001; Pinheiro et al., 2011). A Oceanografia Socioambiental envolve estudos a partir 

da interação do homem com o ambiente marinho por meio de métodos das Ciências Humanas 

e Sociais. Inserida no contexto social, cultural e ambiental essa área relaciona principalmente 

conflitos socioambientais na interface terra e mar (Narchi et al., 2018; Moura 2017).     
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Neste sentido, este estudo aborda a Oceanografia Socioambiental junto ao 

conhecimento dos pescadores sobre o turismo de pesca esportiva e mergulho a fim de garantir 

o uso sustentável do espaço pelos envolvidos contribuindo na elaboração de políticas para 

valorizar tanto a pesca artesanal quanto o turismo sustentável. O objetivo deste estudo é 

descrever a percepção de pescadores artesanais que atuam na costa do município de 

Guarapari, ES, sudeste do Brasil em relação à interferência do turismo de pesca esportiva e 

mergulho sobre a pesca artesanal praticada na região. 

 

4.5 MATERIAL E MÉTODOS  

4.5.1 Área de estudo 

O município de Guarapari (20°38'S - 40°27'O) está localizado no estado do Espírito 

Santo, sudeste do Brasil a 50 km da capital Vitória. Essa região costeira apresenta um 

complexo insular, sendo as principais Três Ilhas, Ilhas Rasas e Ilha Escalvada. Ainda, conta 

com o Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B e o navio naufragado 

acidentalmente Bellucia (Figura 8) que funcionam como importantes áreas para alimentação, 

reprodução e abrigo de espécies de valor comercial para a pesca artesanal como também atrai 

turistas para a prática de pesca esportiva e mergulho (Recasens et al., 2006; Sutton & 

Bushnell, 2007; Ferreira, 2015; Pires, 2016). Na região, a pesca artesanal é parte da cultura 

local onde na Colônia de Pescadores Z-3 estão cadastrados aproximadamente 1.450 

pescadores e 340 embarcações no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) (MPA, 2011; 

FAPAPES, 2015; Julio et al., 2016).  

 

4.5.2 Procedimentos  

 Entre os meses de dezembro 2017 e janeiro de 2018 foram realizadas entrevistas 

etnográficas individuais com 80 pescadores artesanais através de questionário semi-

estruturado. Tal questionário continha perguntas abertas e fechadas, porém flexíveis para 

adicionar relatos caso necessário (Schensul et al, 1999) (Box 1). O número de entrevistas é 

justificado pelo fato de que em estudos relacionados ao conhecimento tradicional o tamanho 

amostral ideal varia entre 30 e 60, o que indica o tamanho amostral adequado neste estudo 

(Morse, 1994; Bernard, 2000).  As observações participante e direta foram aplicadas para 

conhecer a rotina dos pescadores e as informações anotadas em um diário de campo 

(Malinowski, 1978; Clifford, 1998; Martins, 2004).
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Figura 8. Localização do município de Guarapari, ilhas costeiras, recifes submersos, área usada pela pesca artesanal e pelos turistas/excursionistas, estado do Espírito Santo, 

sudeste do Brasil. Legenda: RAM navio Victory 8-B – Recife Artificial Marinho navio Victory 8-B. 
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Box 1. Tópicos das questões do questionário semiestruturado. 

1. Aspectos sociais 
 
1.1 Sexo 

1.2 Idade 

1.3 Experiência na pesca (em anos) 

1.4 Escolaridade 

    
  

2. Descrição da atividade de pesca 

2.1 Duração da pesca 

2.2 Horário de pescaria 

2.3 Período do ano em que a pesca é realizada 

2.4 Área de pesca 

2.5 Características das embarcações 

2.6 Artefatos 

2.7 Espécies-alvo 

  
   

  

3. Percepção sobre a pesca esportiva e o turismo de mergulho 

3.1 Atividade realizada pelos pescadores durante o verão 

3.2 Ocorrência de pesca esportiva na região 

3.3 Interferência da pesca esportiva em relação à pesca 

 

Esta pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil (base brasileira unificada para 

registros de pesquisas envolvendo seres humanos) e aprovada pelo Comitê de ética (CAAE: 

03219018.0.0000.5243), além de ter sido cadastrada no Sistema de Gestão Nacional do 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN). Cada entrevistado 

foi informado sobre os objetivos do estudo, e questionado se aceitava participar, bem como 

seu anonimato garantido (Librett & Perrone, 2010). O Termo de Anuência Prévia para 

realização deste estudo foi obtido junto ao presidente da Colônia de Pescadores Z-3, 

representante legal dessa categoria de trabalhadores na região (Azevedo, 2005; Brasil, 2015). 

Os entrevistados foram selecionados a partir dos seguintes critérios: 1) ser pescador 

artesanal cadastrado na Colônia de Pescadores Z-3; 2) ter a prática de pesca artesanal como 

principal fonte de renda e 3) atuar em área próxima ao RAM navio Victory 8-B. A escolha do 
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primeiro entrevistado ocorreu através do auxílio do presidente da Colônia de Pescadores Z-3. 

A partir da segunda entrevista foi utilizado o método bola-de-neve que consiste na indicação 

de um possível entrevistado por pescadores que já participaram do estudo (Bailey, 1982). Este 

método podia ser interrompido sendo a partir daí utilizada a aleatoriedade por meio de 

encontros oportunísticos com os pescadores.  

 

4.5.3 Análise de dados 

 As informações foram organizadas em categorias associadas às questões do 

questionário (Bernard, 2000). Para comparar as informações contidas nos relatos foi utilizada 

a técnica de informação repetida em sincronia, na qual o mesmo questionário foi aplicado a 

todos os entrevistados em diferentes dias (Opdenakker, 2006). Para análise inicial foi aplicado 

o método de Triangulação a fim de cruzar as informações coletadas através dos diversos 

métodos e ferramentas utilizadas identificando semelhanças e discrepâncias nos dados (Teis 

& Teis, 2006). Ainda, a Análise de Discurso sobre os relatos foi aplicada a fim de 

compreender o contexto histórico e social dos pescadores, bem como os significados que 

envolvem a cultura da pesca (Orlandi, 2010).  Os relatos foram quantificados e suas 

frequências percentuais foram descritas.  

 

4.6 RESULTADOS 

 Todos os pescadores entrevistados (n = 80) são do sexo masculino com idade entre 27 

e 77 anos, e até 60 anos de experiência na pesca artesanal (Tabela 12). O nível de escolaridade 

é baixo já que 85% (n = 68) não completou o ensino fundamental; 10% (n = 8) concluiu o 

ensino médio; 3,75% (n = 3) não respondeu e apenas 1,25% (n = 1) concluiu o ensino 

superior. O tempo de autonomia no mar é de até 1 dia (24 horas) embarcado geralmente 

saindo para a pescaria às 02:00 horas da manhã com retorno às 18:00 horas. A pesca artesanal 

é praticada durante o ano todo por todos os entrevistados. 
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Tabela 12.  Tempo de prática dos pescadores artesanais de Guarapari, estado do Espírito 

Santo, sudeste do Brasil. 

Tempo na pesca  Número de relatos % 

3 - 20 anos 28 35 

21 - 40 anos  35 43,7 

41 - 60 anos  17 21,3 

Total 80 100 

 

De acordo com os pescadores entrevistados a pesca artesanal é praticada 

principalmente na área de entorno das Ilhas Rasas, Ilha Escalvada, Três Ilhas; além do RAM 

Victory 8-B, o navio naufragado Bellucia e ao longo da costa do município de Guarapari. As 

embarcações são do tipo traineira de madeira variando de 5,5 m a 11 m de comprimento e o 

motor entre 10 e 140 HP. Os artefatos de pesca artesanal mais utilizados incluem linha (n = 

78; 79%) e rede de espera (n = 16; 17%) (Tabela 13). Alguns pescadores utilizam mais de um 

artefato de pesca artesanal o que justifica o número de reposta (n = 99) superior ao número de 

entrevistados (n = 80). Dentre as espécies alvos preferenciais da pesca praticada na região 

foram citadas principalmente peixes ósseos das famílias Sciaenidae, Scombridae, 

Tetraodontidae, Coryphaenidae, Balistidae, Carangidae, Centropomidae, Gerreidae, Sparidae, 

Serranidae, Carcharhinidae, Lutjanidae, Pomatomidae, Pinguipedidae, Trichiuridae e 

Scombridae.  

 

Tabela 13. Artefatos utilizados na pesca artesanal em Guarapari, estado do Espírito Santo, 

sudeste do Brasil de acordo com os relatos dos entrevistados. 

Artefato Número de relatos % 

Linha  78 79 

Rede de espera 16 17 

Arpão 2 2 

Espinhel 2 2 

Total 99 100 

 

Durante a estação de verão, 56 (70%) pescadores atuam como guia de turismo 

informal na região por meio de passeios de barcos (Tabela 14). Trinta e três (41,25%) 

informaram que estes turistas/excursionistas praticam pesca esportiva e mergulho durante 

estes passeios, já que a região apresenta atrativos naturais como praias, recifes submersos e 
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ilhas rochosas. Na percepção dos pescadores artesanais (n = 37; 46,2 %) este turismo interfere 

negativamente na atividade, pois há competição pelo pescado e interferência na 

comercialização do mesmo. Isso porque com a captura do pescado, o visitante deixa de 

comprar o produto do pescador. Em contrapartida, 21 (26,3%) pescadores relataram que não 

há interferência, 13 (16,3%) não souberam informar e nove (11,2%) não responderam. 

 

Tabela 14. Atividades secundárias exercidas pelos pescadores artesanais durante a estação de 

verão em Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil de acordo com os relatos dos 

entrevistados. 

Atividades Número de Relatos % 

Guia de turismo informal 56 70 

Pesca artesanal 20 25 

Porteiro 2 2,5 

Não respondeu 2 2,5 

Total 80 100 

 

4.7 DISCUSSÃO 

 No município de Guarapari, a pesca artesanal é praticada principalmente por homens 

com baixo nível de escolaridade sendo este um cenário comum para outras áreas do estado do 

Espírito Santo (ES) e para a região sudeste do Brasil (Martins & Doxsey, 2006, MPA, 2011; 

Ramires et al.,2012 Oliveira et al., 2016; Musiello-Fernandes et al., 2017; 2018). A pouca 

formação técnica é comum entre os trabalhadores da pesca artesanal no país o que dificulta a 

busca por empregos com melhores salários e intensifica a dependência financeira dos 

pescadores pela atividade (Silva, 2011; Zappes et al.,4.8 2016; Alves et al., 2018). Por ser 

uma atividade cultural, a pesca artesanal é repassada entre membros familiares sendo uma das 

principais atividades econômicas de comunidades litorâneas (Pedrosa et al., 2013; 

Dominguez, et al., 2016). Esta herança cultural influencia na escolha da profissão fazendo 

com que os jovens sejam inseridos precocemente na pesca a fim de complementar a renda 

familiar o que dificulta a dedicação aos estudos (Abreu et al., 2017; Zappes et al., 2016). 

Além disso, as dificuldades sociais, ambientais e econômicas levam ao desprestígio 

profissional e exclusão social da categoria (Silva et al., 2014). 

 A pesca artesanal é uma atividade que tem sua origem no núcleo familiar e se 

contrasta com a pesca industrial em relação às técnicas e área utilizadas (Vasconcelos et al., 

2011; Dominguez et al., 2016). No município de Guarapari essa atividade é praticada durante 



 

 

89 

 

todo o ano, ao longo da costa, principalmente na região que abarca as ilhas rochosas (Três 

Ilhas, Ilhas Rasas, Ilha Escalvada), o RAM Victory 8-B e o navio naufragado Bellucia. Esses 

locais apresentam habitat para inúmeras espécies que atrai a atenção de pescadores artesanais 

em busca de pescado para subsistência e comercialização (Costa et al., 2014) e de praticantes 

da pesca esportiva e mergulho. As embarcações rústicas e de pequeno porte utilizadas na 

pesca artesanal impedem a navegação em áreas distantes do litoral e permitem o 

armazenamento e conservação do pescado em geladeiras e/ou isopores apenas por poucas 

horas (Martins et al., 2014).  

 No litoral de Guarapari os artefatos usados são semelhantes aos utilizados em outras 

áreas do estado do ES e da região sudeste do Brasil (Martins et al., 2005; MPA, 2011; 

Ramires et al.,2012; Oliveira et al., 2016; Zappes et al., 2016) sendo a predominância do uso 

da linha justificada devido ao fácil manuseio próximo às ilhas e fundo rochoso, característica 

local; ao baixo custo operacional; e por ser mais seletivo com menor descarte de material 

(Martins et al., 2005; 2009). Em geral, a pesca na região enquadra na constituição brasileira 

como predominante artesanal de pequena escala com uso de tecnologias menos intensivas 

(Lei Federal n° 11.959/2009; KNOX & TRIGUEIRO, 2014).  

O aumento da ocupação costeira e o livre acesso aos recursos pesqueiros tem 

aumentado ano após ano, porém os estoques pesqueiros estão diminuindo forçando os 

pescadores artesanais a abandonarem suas atividades em busca de outras áreas e/ou obterem 

fontes de renda em paralelo com a pesca (Machesini & Cruz, 2014; Dominguez et al., 2016; 

Fitton et al., 2016). Essa evasão do setor pesqueiro faz com que o pescador artesanal busque 

maior segurança financeira em atividades secundárias, sendo a principal o de guia de turismo 

informal (Dias, 2006). Os entrevistados são considerados guias de turismo informais, pois não 

possuem o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR) emitido por 

órgãos oficiais de turismo das unidades federativas cujo objetivo é promover a legalização dos 

prestadores de serviços turísticos no Brasil (CADASTUR, 2011).   

No Brasil, o Ministério do Turismo define na Instrução Normativa (IN) N°. 27, de 30 

de janeiro de 2014 que guia de turismo consiste no “profissional que faz atividades de 

acompanhamento, orientação e transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, 

excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas”. 

Assim, a presença de um guia de turismo confere qualidade técnica, conhecimento, 

organização e segurança para melhor aproveitamento do roteiro (Dias, 2006). No entanto, a 

informalidade do serviço por parte dos pescadores artesanais de Guarapari pode fornecer um 
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serviço limitado ao turista/excursionista e consequentemente não agradar o usuário. Isto pode 

se tornar um problema para a gestão do turismo na região caso não ocorra uma capacitação 

destes atores locais. Ainda, podem ocorrer acidentes de navegação como naufrágio2, encalhe3, 

colisão4, abalroação5, explosão6, incêndio7, varação8, arribada 9e alijamento10 que são 

frequentes devido a falta de fiscalização e segurança nas embarcações, acarretando na morte 

ou ferimentos graves de turistas/excursionistas, abandono de embarcação, dano material e 

encalhe  (NORMAM – 09, Marinha do Brasil, 2003). Desta maneira, a atividade de turismo 

subaquático requer preparação de todo um plano de operação de mergulho (POM) baseado em 

planejamento cuidadoso a fim de garantir a integridade física dos envolvidos (NORMAM – 

15, Marinha do Brasil, 2016).  

Belezas cênicas naturais atraem turistas para a prática da pesca esportiva e mergulho 

que contratam serviços não apenas de empresas de turismo da região, mas também de 

pescadores que devido à informalidade oferecem serviços por preços mais baixos (Souza, 

2014). De acordo com o NORMAM (Normas da Autoridade Marítima), às embarcações de 

pesca de pequeno porte não é exigido a apresentação de documentação detalhada, em que a 

maioria é construída sem um projeto e/ou acompanhamento técnico especializado sendo 

baseado nos conhecimentos técnicos dos construtores artesanais (NORMAM – 01, Marinha 

do Brasil, 2012). Entretanto, as embarcações utilizadas pelos pescadores neste turismo 

 

2 Afundamento total ou parcial da embarcação (NORMAM – 09, Marinha do Brasil, 2003). 

3  Contato da embarcação com o fundo das águas impedindo a movimentação da embarcação (NORMAM – 09, 

Marinha do Brasil, 2003). 

4 Choque mecânico da embarcação contra qualquer objeto e/ou pessoa que não seja outra embarcação 

(NORMAM – 09, Marinha do Brasil, 2003).  

5 Choque mecânico entre embarcações (NORMAM – 09, Marinha do Brasil, 2003). 

6 Combustão provocando a deflagração de ondas de pressão de grande intensidade (NORMAM – 09, Marinha do 

Brasil, 2003).  

7 Destruição da embarcação provocada pela ação do fogo (NORMAM – 09, Marinha do Brasil, 2003). 

8 Ato deliberado de fazer encalhar ou pôr em seco a embarcação, para evitar eventos mais danosos (NORMAM – 

09, Marinha do Brasil, 2003). 

9 Fazer a embarcação entrar em um porto ou lugar não previsto para a presente travessia (NORMAM – 09, 

Marinha do Brasil, 2003). 

10 Ato de lançar na água, ao todo ou em parte, carga ou outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar 

a embarcação, parte da carga ou outros bens (NORMAM – 09, Marinha do Brasil, 2003). 
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informal são precárias devido à falta de equipamentos e acessórios de segurança necessários 

para a navegação de qualidade o que coloca em risco a vida dos embarcados (Brasil, 2010).  

Apesar dos pescadores artesanais não oferecerem aparato tecnológico para este tipo de 

turismo, possuem o conhecimento mais detalhado sobre as espécies e os melhores locais para 

a prática da pesca esportiva e mergulho. Tal conhecimento é devida sua experiência com o 

ambiente, sendo esta a característica que atrai o visitante independente da qualidade da 

embarcação. Desta forma, a expansão do turismo de pesca esportiva e mergulho provoca 

alterações na vida das comunidades pesqueiras que vêem neste ramo uma esperança de 

ascensão econômica. Porém, estas comunidades não estão capacitadas tecnicamente para 

atuarem neste setor e com isso são obrigadas a oferecerem um preço mais barato pelo serviço 

se tornando excluídos de seus próprios espaços (Souza, 2014). Uma alternativa para que os 

pescadores artesanais possam continuar na condução de grupos, mas dentro da legalidade e 

obterem a valorização da atividade seria atuação conjunta com condutores de visitantes, estes 

aptos legalmente (de acordo com a Instrução Normativa N°. 27, de 30 de janeiro de 2014 do 

Ministério do Turismo), além de parcerias com empresas de turismo, iates clubes, Marinha do 

Brasil e Organizações Não Governamentais (ONG’s) ofertando apenas o serviço de condução 

de turistas/excursionistas.      

 Atividade de pesca esportiva e mergulho geralmente é realizada por mergulhadores 

recreativos de empresas de turismo que atuam de forma legal, e por pescadores artesanais e 

turistas/excursionistas de forma ilegal (Seaman & Sprague, 1991).  Atualmente, as atividades 

de lazer movimentam um número expressivo de visitantes em todo o litoral de Guarapari, e a 

pesca esportiva, o mergulho e a pesca artesanal ocorrem sem fiscalização da captura de 

pescado estabelecido legalmente (Julio et al., 2016). Entretanto, alguns usufruem da carência 

de fiscalização para praticar a pesca com uso de arpão e utensílios de mergulho autônomo 

(Santos et al., 2010). Como consequência há o surgimento de conflitos por território e recurso 

pesqueiro entre os envolvidos nestas atividades sendo os embates ambientais e sociais 

envolvendo pesca artesanal e turismo os mais frequentemente descritos (Assunção & 

Bursztyn, 2009; Castro, 2000; Guimarães & Fantinel, 2015).  

Geralmente, comunidades pesqueiras são favoráveis à visitação em seus territórios de 

pesca, porém a exploração desordenada pelo turismo descaracteriza e diminui a 

sustentabilidade das populações tradicionais (Santos & Arantes, 2010). Em Guarapari, a 

interferência do turismo de pesca esportiva e mergulho é percebida de maneira negativa pelos 

pescadores artesanais justamente pela competição de uso de área e de recursos pesqueiros. 
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Apesar dos pescadores obterem renda extra com o aluguel das embarcações para os passeios, 

o conflito gerado sobrepõe esta percepção. Visitantes sem autorização legal utilizam artefatos 

modernos e com maior capacidade de captura competindo com pescadores artesanais que 

utilizam artefatos mais simples surgindo daí um cenário de competição (Santos & Arantes, 

2010). Desta maneira, para Guarapari é necessária a elaboração de um planejamento costeiro 

que envolva tanto a comunidade residente quanto visitantes a fim de garantir a manutenção da 

cultura pesqueira local e qualidade ambiental.  

Uma etapa importante de um planejamento costeiro é compreender que em 

comunidades pesqueiras as formas de apropriação do espaço são definidas a partir da 

organização cultural por meio de relações sociais (Becker, 2010). Desta maneira, regras e/ou 

acordos formais podem ajudar na solução de conflitos entre pescadores artesanais e 

turistas/excursionistas (Begossi, 2001; 2012). As práticas locais devem ser identificadas e 

incorporadas às iniciativas de gestão dos recursos pesqueiros e a participação efetiva da 

comunidade local no processo de planejamento e na tomada de decisão (Seabra, 2007). 

Portanto é necessária uma co-gestão do uso do espaço para regular as atividades de pesca 

esportiva e mergulho, além de estratégias de fiscalização para manutenção de qualidade de 

vida local e sustentabilidade do ambiente (Nrc, 1993). A seguir são propostas medidas de 

gestão a serem realizadas entre os envolvidos (poder público, moradores, turistas, 

excursionistas e empresas que atuam no ramo turístico) a fim de diminuir o conflito de uso da 

área (Tabela 15). 
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Tabela 15.  Propostas de medidas de gestão a serem realizadas junto aos stakeholders (poder público, sociedade civil e empresas de turismo) a 

fim de diminuir o conflito de uso da área entre pescadores artesanais e turistas/excursionistas. 

Ações Atores 

1) Promoção de diálogo entre atores locais e órgãos públicos a fim de construir a 

co-gestão da pesca artesanal. 

Colônia de Pescadores; Instituições de Ensino e Pesquisa 

e órgãos fiscalizadores da área ambiental e setor turístico 

sediados na região. 

2) Desenvolvimento de marketing social dos benefícios do turismo de pesca 

esportiva e mergulho. Essas informações podem ser transmitidas 

informalmente/oralmente entre os pescadores. 

Organizações não governamentais; Instituições de Ensino 

e Pesquisa sediadas na região; setor turístico e Colônia de 

Pescadores. 

3) Promoção de programas de educação conjuntas com instituições de ensino e 

pesquisa, pescadores e empresas de turismo sobre a legislação da pesca e prática de 

turismo de pesca esportiva e mergulho. Essa ação deve ser usado vocabulário local, 

para permitir ampla compreensão por parte dos pescadores e turistas. 

Organizações não governamentais; Instituições de Ensino 

e Pesquisa e setor turístico sediadas na região. 

4) Promoção de rede de diálogo entre a autoridade pública, gestores locais, 

comunidade de pescadores e empresas de turismo para identificar os problemas 

causados pela prática de turismo de pesca esportiva e mergulho irregulares.  

Organizações não governamentais; Instituições de Ensino 

e Pesquisa e setor turístico, órgãos fiscalizadores da área 

ambiental e setor turístico sediados na região.  

5) Realização periódica de oficinas ou seminários, a fim de reforçar a importância 

do cumprimento da legislação.  

Organizações não governamentais; Instituições de Ensino 

e Pesquisa sediadas na região. 

 

 



 

 

94 

 

 

Continuação da Tabela 15.  

6) Elaboração de ações conjuntas entre instituições de ensino e pesquisa, pescadores 

e poder público a fim de garantir a manutenção da pesca artesanal e a 

sustentabilidade da prática do turismo de pesca esportiva e mergulho. 

Organizações não governamentais; Colônia de 

Pescadores; Instituições de Ensino e Pesquisa sediadas na 

região. 

7) Divulgação de resultados de pesquisas científicas relacionadas às questões 

pesqueiras, sociais, culturais, econômica e turismo de pesca esportiva e mergulho 

junto às comunidades pesqueiras. 

Organizações não governamentais; Instituições de Ensino 

e Pesquisa sediadas na região. 

8) Intensificação na fiscalização por parte de órgãos ambientais a fim de evitar a 

sobrepesca e prática de turismo de pesca esportiva e mergulho irregulares.  

Órgãos fiscalizadores da área ambiental. 

9) Delimitação de área destinadas apenas à pesca artesanal e prática de turismo de 

pesca esportiva e mergulho.  

 Instituições de Ensino e Pesquisa e setor turístico na 

região, órgãos gestores ambientais e Colônia de 

Pescadores. 

10) Criação de um reservatório para cultivo de iscas para pesca, a fim de incentivar 

o desenvolvimento de novos negócios nas comunidades de pescadores. 

Organizações não governamentais; Colônia de 

Pescadores, Instituições de Ensino e Pesquisa e Empresas 

de Artefatos de Pesca sediadas na região. 
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Continuação da Tabela 15. 

12) Organização de passeios turísticos dentro da comunidade pesqueira 

para que o turista/excursionista possa vivenciar a rotina dos envolvidos 

na pesca artesanal, desde o desembarque pesqueiro até limpeza do 

pescado em que os próprios stakeholders envolvidos com a pesca 

sejam os ‘atores’ desta atividade. Esta ação pode ocorrer na alta 

temporada, com o cuidado em se manter as características culturais da 

comunidade pesqueira. 

Organizações não governamentais; Colônia de Pescadores e setor 

turístico da região. 
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4.8 CONCLUSÃO 

A atividade pesqueira artesanal em Guarapari, ES, sudeste do Brasil, é praticada em 

toda costa do município, principalmente em locais próximos às ilhas rochosas e estruturas 

recifais artificiais instaladas na região. Sobrepondo este território de pesca há durante a 

estação do verão (meses de dezembro a fevereiro) a prática do turismo de pesca esportiva e 

mergulho que utiliza tanto a área quando os recursos pesqueiros; além de interferir na 

comercialização da pesca artesanal. Na percepção dos pescadores artesanais há interferência 

negativa deste ramo turístico sobre a prática da pesca local, pois ocorre de forma desordenada 

sem obedecer a legislação. Contudo essa situação de desordem e conflito pode ser modificada 

mediante a elaboração de ações de co-gestão a fim de garantir a manutenção da cultura local 

da pesca artesanal, bem como dos recursos, permitindo a prática sustentável do turismo e a 

qualidade das comunidades pesqueiras tradicionais. 
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Capítulo 5 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• Pescadores artesanais do município de Guarapari são em sua maioria do sexo 

masculino com baixa escolaridade o que pode afetar a situação socioeconômica e 

interferir na qualidade de vida dos que dependem da pesca já que a comunidade pode 

ter dificuldade em se organizar enquanto grupo na busca pelos seus direitos. O 

conhecimento tradicional pertencente aos pescadores artesanais do litoral de Guarapari 

é repassado oralmente entre gerações, dos pescadores mais velhos para os mais jovens. 

• A atividade pesqueira é desenvolvida por pescadores artesanais ao longo do litoral de 

Guarapari, principalmente na área próxima às Três Ilhas, Ilhas Rasas e Ilha Escalvada. 

A pesca artesanal é um dos principais setores da economia do município. As 

embarcações utilizadas são de pequeno porte, com pouco aparato tecnológico e com 

autonomia no mar de um dia no máximo o que a classifica como artesanal. Os 

principais artefatos utilizados são a linha, rede de espera, espinhel e arpão para a 

captura das famílias Sciaenidae, Scombridae, Tetraodontidae, Coryphaenidae, 

Balistidae, Carangidae, Serranidae, Centropomidae, Gerreidae, Sparidae, 

Carcharhinidae, Lutjanidae, Trichiuridae, Pomatomidae e Pinguipedidae para 

subsistência e abastecimento do comércio local.  

• Na percepção dos pescadores artesanais o RAM é considerado uma ferramenta para a 

gestão da pesca, pois pode fomentar um novo substrato para reprodução e abrigo de 

peixes e área de concentração de espécies de valor comercial. 

• Pescadores artesanais reconhecem a presença do RAM navio Victory 8-B como uma 

estrutura preparada para tal função, além do naufrágio acidental de embarcações 

menores como o navio Bellucia. O escasso conhecimento dos pescadores sobre os 

objetivos e os envolvidos no processo de instalação do RAM navio Victory 8-B revela 

uma ausência de diálogo dos envolvidos na instalação com a comunidade o que pode 

desencadear um cenário de conflito. 

• Na percepção dos pescadores entrevistados, antes da instalação do RAM Victory 8-B a 

área abrigava algumas espécies de peixes ósseos e cartilaginosos de grande 

importância econômica e após sua instalação o local se tornou rota para peixes em 

busca de abrigo, alimentação e proteção contra predadores.  
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• Para os pescadores entrevistados não houve alteração da área de pesca artesanal com a 

instalação do RAM Victory 8-B, mas o volume na captura do pescado foi maior após 

sua instalação. Desta forma, a interferência do RAM navio Victory 8-B sobre a pesca 

artesanal é percebida de maneira positiva pelos pescadores da região. 

• A região apresenta conflito de uso de área da pesca artesanal principalmente entre os 

pescadores artesanais, mergulhadores e traineiras devido ao uso intenso da área do 

RAM navio Victory 8-B e navio Bellucia por diferentes atividades.  

• Na percepção dos pescadores artesanais há interferência negativa da prática do turismo 

de pesca esportiva e mergulho sobre a prática da pesca local.  
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6. APÊNDICE 

Apêndice I – Anuência prévia 
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 Apêndice II - Questionário etnográfico  

 Questionário 

Nº:______Nome:__________________________________________Data:____/____/___                                                                                       

Sexo:F ( ) M ( )Idade:_____Tempo de peca na região____________ 

Entrevistador:___________________  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA 

1-Embarcação:Nome da 

embarcação:__________________________N°tripulantes_______Comprimento total da 

embarcação:______________Largura máxima:____________Material do 

casco:_____________ Presença de casaria:( )Sim( )Não. Potência do 

Motor____________Aqueação bruta (capacidade do porão):___________________________ 

 

2- Pesca: Horário da pesca:( ) madrugada-manhã ( )tarde ( )madrugada-noite    

__________________ 

 

3- Artefatos/pesca 

Redes 

1:Tipo:______________________________Tamanho/malha:__________________________ 

Altura/comprimento da malha:_______________Profundidade que são colocadas: 

_______________Época do ano que utiliza o 

artefato:____________________________________________________________________

Horário que são colocadas:____________________Horário que são 

retiradas:_____________Espécies alvo:___________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Redes 

2:Tipo:_________________________________Tamanho/malha:_______________________ 

Altura/comprimento da malha:____________Profundidade que são colocadas: 

_________________Época do ano que utiliza o 

artefato:____________________________________________________________________

Horário que são colocadas:__________________________________Horário que são 

retiradas:_______________Espécies alvo:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Espinhel:Extensão:_____________________Profundidade que é 

colocado:____________________Horário que é colocado:___________________Horário 

que é retirado:__________________Época do ano que utiliza o 

artefato:____________________________________________________________________

Espécies alvo:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Informações/outro artefato____________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. PERCEPÇÃO SOBRE OS RECIFES ARTIFICIAIS MARINHOS - RAM 
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Você sabe o que são recifes artificiais marinhos? (00) Sim; (00)Não; (00)NR.   

Aqui na região existem recifes artificiais marinhos? (00)Sim; (00)Não; (00)NS; (00)NR.   

Se sim, como são chamados?____________________________________________________ 

Aqui na região existe um navio que foi naufragado. Por 

quê?_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual o nome deste navio? 

___________________________________________________________________________ 

Onde foi naufragado?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quem instalou o navio na região?________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Quem utiliza o navio naufragado? (animais/pessoas) Como? __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Animais vivem neste navio?  (00)Sim; (00)Não; (00)NS; (00)NR.  Por quê?______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Quais pescados já existiam na região antes do naufrágio do navio?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Existe algum conflito devido ao uso da área pela pesca artesanal em relação ao navio 

naufragado? 

__________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. INTERFERÊNCIA NA PESCA ARTESANAL  

É possível pescar próximo ao navio? (  )Sim; (  )Não; (  )NS; (  )NR. Por 

quê?_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Se sim, com que frequência (diariamente/mensalmente).______________________________ 

Como era a pesca antes da implantação do navio naufragado? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Como é a pesca atualmente?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Houve mudança na área de pesca devido à presença do navio naufragado? (   )Sim;(   )Não;(   

)NS (   )NR. Qual?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Existe alguma espécie de peixe importante para a pesca que só apareceu após o naufrágio do 

navio? 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Existe alguma espécie de peixe importante para a pesca mas está em extinção devido ao 

naufrágio do navio? (  )Sim; (  )Não; (  )NS; (  )NR. Quais?____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Por que entraram em extinção?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que acha que deve ser feito para evitar a extinção destas 

espécies?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Você acha que o navio naufragado interfere na pesca (00)Sim; (00)Não; (00)NS; (00)NR. 

Como?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Você acha que o navio naufragado ajudou a melhorar a pesca na região? (00)Sim; (00)Não; 

(00)NS; (   )NR. Como?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Os pescadores mudaram a área de pesca devido a presença do navio naufragado? (00)Sim; 

(00)Não; (00)NS; (00)NR. Por quê?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que você gostaria que fosse feito para melhorar a pesca na região? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. PERCEPÇÃO SOBRE A PESCA ESPORTIVA E O TURISMO DE MERGULHO 

Quais atividade são realizadas pelos pescadores artesanais durante o período de verão? 

 

 

 

Como é a ocorrência de pesca esportiva na região? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A pesca esportiva interfere na pesca artesanal? ? (00)Sim; (00)Não; (00)NS; (00)NR.          

Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. ETNOGRAFIA VISUAL 

Onde é realizada a pesca atualmente?(verde) 

Onde é a localização do navio naufragado?(azul) 

Onde a pesca era realizada antes do navio ser naufragado?(vermelho) 
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Escolaridade: (_) Ensino Médio Incompleto (_) Ensino Médio Completo (_) Ensino 

Fundamental Incompleto (_) Ensino Fundamental Completo (_) Ensino Superior Incompleto 

(_) Ensino Superior Completo(_)NR 
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 Apêndice III - Mapa etnográfico 

 
Figura 1: Mapa Etnografico. Elaborado pela autora. 
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Apêndice IV – Fotos do campo e das localidades de coleta de dados 

 

 

 
Foto 1: Entrevista com o pescador artesanal no bairro de Perocão. Foto: Raquel Paes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Aplicação do mapa etnográfico com pescador artesanal. Foto: Raquel Paes. 
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Foto 3: Observação participante realizada no bairro de Perocão. Foto: Raquel Paes.  

 

 
Foto 4: Local de atracação de embarcação na praia de Muquiçaba. Foto: Juliana Abreu. 
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Foto 5: Vila de pescadores no bairro Perocão. Foto: Juliana Abreu 

 

 
Foto 6: Local de atracação de embarcação na praia de Meaípe. Foto: Juliana Abreu  

 

 
Foto 7: Local de atracação de embarcação no bairro de Una. Foto: Juliana Abreu 
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Apêndice V – Artefatos de pesca 

 

 

 
Figura 1: Rede de espera de superfície, de meia-água e de fundo. Fonte: CEPSUL, 2018.  

 

 
Figura 2: Linha de mão. Fonte: Yamanha, Fishing Equipament and methods, 1988 
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Figura 3: Espinhel de superfície e espinhel de fundo. Fonte: CEPSUL, 2018. 

 

 
Figura 4: Arpão. Fonte: Gamba, 1994. 

 

 


