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Resumo
Os Sistemas Pesqueiros de Pequena Escala (SPPE) sofrem perturbações decorrentes de
interações com múltiplas atividades humanas. A ocupação do espaço público, aliada às
demandas econômicas e avanços tecnológicos, influenciaram o SPPE de Itaipu nas últimas
décadas. Apesar disso, o sistema pesqueiro continua ativo e adaptado a um novo cenário
local. Os objetivos deste estudo foram identificar mudanças temporais ocorridas no SPPE
de Itaipu e analisar a sua capacidade adaptativa, integrando os resultados obtidos ao
processo de gestão e manejo da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX Itaipu). O
trabalho se organizou em três capítulos. O primeiro capítulo analisou as mudanças e
adaptações no SPPE nas últimas quatro décadas. Os resultados evidenciaram mudanças nas
espécies alvo, redução nas capturas, com o desaparecimento de pescarias e modalidades de
pesca tradicionais e o surgimento de novas pescarias, indicando a capacidade adaptativa do
SPPE Itaipu. O segundo capítulo caracterizou a organização social do SPPE e os
desdobramentos e negociações na implantação da RESEX Itaipu. O processo se
caracterizou por discussões e conflitos internos entre a forma de gestão e os interesses dos
pescadores, resultando em um esvaziamento do Conselho Deliberativo, instância maior de
decisão na gestão das Reservas Extrativistas. No terceiro capítulo utilizou-se uma metáfora
para estruturar e interpretar o Saber Naturalístico (SN) dos pescadores como um Sistema
Adaptativo Complexo (SAC), visando facilitar a comunicação entre áreas distintas das
ciências formais interessadas no estudo do ambiente marinho e costeiro. O modelo de SAC
proposto para interpretar o SN dos pescadores pode ser uma boa ferramenta para
incorporar estes conhecimentos na gestão das pescarias, neste caso na RESEX Itaipu.
Palavras chave: Pesca artesanal, Co-manejo, Reservas Extrativistas Marinhas, Sistema
Adaptativo Complexo.

xi

Abstract
Small-Scale Fishery Systems (SSFS) are disturbed by interactions with multiple human
activities. The occupation of the public space, allied with economic demands and
technological advances influenced the Itaipu SSFS in the last decades. Despite these, the
fishing system remained active and adapted to a new local scenario. The objectives of this
study were to identify changes in the SSFS over time and to analyze the system’s adaptive
capacity, integrating this knowledge into the management process of the Itaipu Marine
Extractive Reserve (Itaipu RESEX). The work was organized in three chapters. The first
chapter analyzed the changes and adaptations in SPPE in the last four decades. The results
evidenced changes in the target species, reduction in catches, the disappearance of
traditional fisheries and fishing modalities and the emergence of new fisheries, indicating
the adaptive capacity of SPPE Itaipu. The second chapter characterized the social
organization of the SPPE and the unfolding and negotiations in the implementation of the
Itaipu RESEX. The process was characterized by internal discussions and conflicts
between the way of management and the interests of fishermen, which resulted in the
emptying of the Deliberative Council, a major decision-making body in the management of
Extractive Reserves. In the third chapter a metaphor was used to structure and interpret the
Naturalistic Knowledge (NK) of the fishermen as a Complex Adaptive System (CAS), to
facilitate the communication between distinct areas of the formal sciences interested in the
study of the marine and coastal environment. The SAC model proposed to interpret the SN
of the fishermen can be an appropriate tool to incorporate this knowledge in the fisheries
management, in this case in the Itaipu RESEX.
Key words: Small-Scale Fisheries, Co-management, Marine Extractive Reserve. Complex
Adaptive System
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Introdução

A pesca costeira de pequena escala é uma atividade fundamental para as economias
locais, aliviando a pobreza e promovendo a segurança alimentar de milhões de pessoas em
todo o mundo (Béné, 2006, Chuenpagdee et al., 2016). Este setor produtivo participa com
mais da metade da produção global de pescado, atuando principalmente no abastecimento
de mercados locais e regionais, envolvendo cerca de 140 milhões de pessoas que
dependem direta ou indiretamente dessa atividade (Berkes et al., 2001; Chuenpagdee et al.,
2006; Pauly, 2006; FAO, 2015).
Esta atividade envolve aproximadamente 95% dos pescadores em todo o mundo,
sendo distribuídos principalmente em países em desenvolvimento, na sua maior parte
dentro da região intertropical. Apesar da sua importância, evidências de descaracterização,
declínio ou extinção de pescarias de pequena escala têm sido cada vez mais frequentes
(Ainsworth et al., 2008; Tesfamichael et al., 2014), especialmente em zonas costeiras
marinhas próximas a grandes centros urbanos onde vivem ou trabalham pelo menos a
metade da população mundial (Hinrichsen, 1996), exercendo uma crescente pressão sobre
os ecossistemas e seus recursos naturais.
A complexidade dos sistemas pesqueiros de pequena escala (SPPE) obriga à
procura de formas de gestão alternativas aos métodos tradicionais da ciência pesqueira, os
quais focam predominantemente nos aspectos biológicos das espécies alvo das capturas,
mas não são estruturados para acomodar a complexidade de relações existentes nas
dimensões, ecológicas, econômicas e sociais (Berkes, 2003). Estudos recentes têm
demonstrado que as novas formas de gestão e manejo pesqueiro devem focar no
reconhecimento da pesca como um fenômeno humano, integrando aspectos biológicos,
culturais, sociais, tecnológicos e econômicos, proporcionando uma visão integrada e

13
ecossistêmica das pescarias (Weeratunge et al. 2014; Fabinyi et al. 2015). Assim, o
conhecimento ecológico tradicional dos pescadores (Traditional Ecological Knowledge –
TEK) responde de maneira afirmativa para a gestão das pescarias, manejando processos e
funções de um sistema complexo, que tanto mudam quanto se adaptam ao longo do tempo
(Berkes 2000, 2012).
O objeto de estudo desta tese é o SPPE de Itaipu, localizado na grande região
metropolitana do Rio de Janeiro, no município de Niterói, às margens da Baía de
Guanabara. A região abriga uma atividade pesqueira artesanal com origens ancestrais há
mais de 200 anos, cuja importância comercial foi registrada e publicada em 1876 na
“Coleção

de

Documentos

Oficiais: Dados

estatísticos

e

comerciais

nacionais e

estrangeiros” (Brasil, 1876 apud Pessanha, 2003). Na década de 1920 foi criada a Colônia
de Pescadores em Itaipu (atual Colônia de Pescadores Z7), órgão público encarregado do
licenciamento da atividade pesqueira. No início da década de 1970 a região foi cenário de
um forte desenvolvimento urbano, tendo como consequência o loteamento das terras de
Itaipu, influenciando o modo de vida local. As famílias de pescadores que residiam na
beira da praia foram deslocadas para bairros mais afastados, implicando em transformações
de seus hábitos, tradicionalmente vinculados ao mar e a lagoa de Itaipu. Na mesma época,
a abertura de um canal artificial perenizando a ligação da lagoa de Itaipu com o mar,
aprofundou ainda mais estas transformações dividindo a antiga praia de Itaipu em duas
(Camboinhas e Itaipu), com consequentes alterações ecológicas do ambiente (Lima &
Pereira, 1997). Novos estudos do sistema de pesca de Itaipu na década de 2000 indicaram
mudanças na composição das espécies capturadas, produzindo a redefinição dos tipos de
pescarias e petrechos, como também no tempo de pesca, causando uma alteração da
estrutura social dos pescadores (Mibielli, 2004; Tubino et al., 2014).
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No ano 2013 foi implantada a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, (RESEX
Itaipu) como uma forma de proteção ao sistema pesqueiro frente às pressões da pesca
industrial e avanço da especulação imobiliária, produto do desenvolvimento na região
(SEA/INEA, 2013). Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC
(Lei nº 9.985) uma Reserva Extrativista Marinha é uma Unidade de Conservação de Uso
Sustentável, ou seja, uma área destinada para a utilização de populações extrativistas
tradicionais e que tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Embora a
RESEX Itaipu também inclua pescadores tradicionais da praia de Piratininga e da lagoa de
Itaipu, este estudo se concentrou apenas na pesca marinha tradicional que ocorre na
enseada de Itaipu.
Neste contexto, o objetivo do presente estudo é analisar o SPPE de Itaipu,
abordando as mudanças e adaptações ao longo do tempo, a forma de gestão implementada
no sistema, e propor uma interpretação do conhecimento ecológico tradicional dos
pescadores, de forma de integrar esta análise ao processo de gestão da RESEX Itaipu. Para
atingir este objetivo a tese se organizou em três capítulos. No capítulo 1 foram analisadas
as mudanças e adaptações ocorridas nas últimas quatro décadas, da composição das
capturas, produção pesqueira (CPUE) e características das modalidades de pesca. No
capítulo 2 caracterizou-se a organização social do SPPE e os desdobramentos e
articulações durante a implantação da RESEX Itaipu. Analisou-se também a adequação dos
limites estabelecidos para a unidade de conservação às atividades de pesca local, através da
análise da distribuição dos rendimentos pesca (CPUE) com rede de emalhe. No capítulo 3
utiliza-se uma metáfora para estruturar e interpretar o Saber Naturalístico dos pescadores
como um Sistema Adaptativo Complexo (SAC), visando facilitar a comunicação entre
áreas distintas das ciências formais interessadas no estudo do ambiente marinho e costeiro.
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Se espera que a abordagem aqui adotada possa contribuir para as discussões sobre o
manejo dos SPPEs, e em particular nas discussões dos acordos de gestão atualmente em
negociação na RESEX Itaipu.

Hipótese de trabalho

A hipótese central deste trabalho é que a ocupação do espaço público de Itaipu,
antigamente de uso quase exclusivo por pescadores artesanais, aliada às demandas
econômicas e ao avanço tecnológico, tem produzido alterações no sistema pesqueiro,
provocando mudanças e adaptações na produção pesqueira, nas modalidades de pesca e na
utilização dos locais tradicionais de captura. Apesar disso, a capacidade adaptativa do
SPPE permitiu a manutenção da atividade pesqueira, como um Sistema Adaptativo
Complexo.

Objetivos

-

Identificar as mudanças no Sistema Pesqueiro de Pequena Escala de Itaipu nas
últimas quatro décadas e analisar a capacidade de adaptação de frente às alterações.

-

Caracterizar a organização no sistema de pesca, tendo como cenário o processo de
implantação da Reserva Extrativista Marinha em Itaipu, e identificar a propriedade
dos limites estabelecidos para a RESEX Itaipu, através da análise da distribuição
dos rendimentos pesca (CPUE) com rede de emalhe.

-

Interpretar o Saber Ecológico Tradicional, ou Saber Naturalístico, dos pescadores
de Itaipu como um Sistema Adaptativo Complexo para contribuir na gestão do
sistema pesqueiro de Itaipu.
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Área de estudo

O estudo foi realizado em uma comunidade de pescadores tradicionais, localizada
na zona costeira adjacente à Baía de Guanabara, um dos ambientes estuarinos mais
importantes da costa brasileira. Este sistema de pesca está inserido na região metropolitana
do Rio de Janeiro que circunda toda a Baía de Guanabara, agrega uma população de mais
de 12 milhões de habitantes (IBGE, 2016) e apresentou uma taxa de crescimento anual de
0,86% na última década (Chediek, 2014). A área de pesca inclui uma variedade de
ambientes ecologicamente relevantes, incluindo um complexo de duas lagunas costeiras
(Lagoas de Itaipu e Piratininga) e um cordão de três ilhas que agregam biodiversidade de
peixes e invertebrados (Mendonça-Neto et al., 2008; Chaves & Monteiro-Neto, 2009). A
região é influenciada principalmente por correntes oceânicas tropicais, com eventuais
afloramentos de massas de águas frias (ACAS), mais comuns durante o verão, além do
frequente aporte de águas costeiras provenientes da Baía de Guanabara e das lagunas de
Itaipu e Piratininga (Monteiro-Neto et al., 2008; Cerda et al., 2013; Cerda et al., 2016)
(Figura 0.1).

17

Figura 1.1. Localização de região costeira de Itaipu ( ), Município de Niterói, na desembocadura
da Baía de Guanabara. Limites da RESEX Itaipu estão em destaque.

As praias entre Itaipu e Piratininga guardam registros de ocupação de populações
humanas antigas de caçadores-coletores denominados de sambaqueiros (4.500 anos atrás)
que possivelmente já capturavam espécies para consumo próprio (Kneip et al., 1981; Mello
& Coelho, 1989; Anjos et al., 2010), indicando a potencialidade produtiva da região. As
atividades pesqueiras artesanais encontradas atualmente na enseada de Itaipu remontam de
uma história de mais de 200 anos (BRASIL, 1876 apud Pessanha, 2003; Araújo, 1945
apud Pessanha, 2003). O conhecimento naturalístico dos pescadores (Fishers Ecological
Knowledge - FEK) procedente das populações ancestrais vem sendo transmitido ao longo
das gerações de pescadores através da tradicionalidade (Lima & Pereira, 1997; Pessanha,
2003). Desde a década de 1920, os pescadores profissionais locais estão vinculados
institucionalmente à Colônia de Pescadores Z7 e a associações locais de pescadores.
Atualmente, a área marinha onde atua a maior parte dos pescadores locais, é protegida por
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uma unidade de conservação de uso sustentável, denominada de Reserva Extrativista de
Itaipu (RESEX Itaipu) (Figura 0.1), decretada oficialmente em 30 de setembro de 2013
(Decreto Nº 44.417, Diário Oficial do Estado de Rio de Janeiro). A RESEX Itaipu possui
uma área de 3.943,28 hectares definida como aquela na qual os próprios pescadores,
através de seus representantes, e junto às associações civis organizadas e instituições
públicas com interesses na área, têm o poder decisório sobre as atividades relacionadas à
pesca através de um Conselho Deliberativo (SNUC, 2000). De acordo com a FAO (2013),
as RESEX-Mar são exemplos de estratégias de manejo pesqueiro relacionadas ao Direito
de Uso Territorial (Territorial Use Rights in Fisheries - TURF), especificamente
caraterizadas

como

Direitos Territoriais Comunais (Territorial Communal Rights)

(Orensanz & Seijo, 2013).

19

Capítulo 1: Mudanças Temporais em um Sistema Pesqueiro de Pequena
Escala Inserido em uma Região Metropolitana Tropical.

Introdução

Os impactos de múltiplas atividades humanas que têm como consequências a
poluição, disputa por espaço e recursos com outros setores produtivos como a pesca
industrial e recreativa, indústria do petróleo e turismo, além da sobrepesca são
frequentemente reconhecidos como fatores que provocam modificações nos sistemas de
pesca de pequena escala (SPPE) (e.g., Jackson et al., 2001; Lotze et al., 2006; Harnik et
al., 2012). Mais recentemente, alguns autores (Sumaila et al., 2007; Lam et al., 2012)
sugerem ainda que as mudanças climáticas globais podem representar a curto e médio
prazo, um novo fator potencialmente desestruturador das pescarias de pequena escala,
especialmente em países tropicais, aumentando ainda mais as incertezas sobre a sua
manutenção.
As informações oficiais mais recentes indicam que a pesca de pequena escala no
Brasil é responsável por 65,0% da produção nacional (IBAMA, 2007), emprega
aproximadamente 957.000 pessoas (corresponde a 99,2% dos pescadores profissionais
oficialmente inscritos) mostrando uma relevância econômica e social considerável (MPA,
2011). No entanto, a notada dificuldade dos órgãos oficiais ligados à gestão pesqueira em
acompanhar a sua dinâmica, coloca os SPPE brasileiros em uma condição negligenciada,
dificultando a avaliação de impactos internos e externos, o que também parece ser uma
tendência mundial para SPPEs (Hinrichsen, 1996; Chuenpagdee et al., 2006, 2011; Zeller,
Booth & Pauly, 2006; Salas et al., 2004; Kronen et al., 2010). Apesar disso, o
direcionamento das políticas públicas voltadas para o setor de pesca de pequena escala no
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Brasil, nas últimas duas décadas, inclui o estabelecimento de áreas exclusivas de captura
destinadas

a

comunidades

tradicionais

de pescadores,

denominadas de Reservas

Extrativistas Marinhas (RESEX-Mar), representando um modelo de área protegida
manejada com a comunidade, ou seja, um sistema de co-manejo entre o estado e a
comunidade onde os recursos naturais passam a ser utilizados de forma sustentável. Tal
iniciativa, ganhou espaço no Brasil em 1992 com o estabelecimento da primeira reserva
extrativista marinha em Pirajubaé (SC), e posteriormente em 1997 em Arraial do Cabo
(RJ) (Lobão, 2010a; Orensanz & Seijo, 2013; Santos & Schiavetti, 2013). Atualmente
existem 18 unidades de conservação deste tipo no Brasil, segundo o Cadastro Nacional de
Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017).
A ocupação do espaço público, antigamente de uso quase exclusivo por pescadores
artesanais, aliada às demandas econômicas e ao avanço tecnológico tem influenciado as
pescarias artesanais, provocando adaptações nos sistemas pesqueiros, principalmente na
produção pesqueira, os tipos de pescarias e a utilização dos locais tradicionais de captura.
Diante deste cenário complexo e dinâmico, o objetivo principal do estudo é
identificar as mudanças ocorridas ao longo de quatro décadas em um SPPE, inserido em
uma região metropolitana em constante crescimento, e analisar a capacidade de adaptação
deste sistema diante dos distúrbios causados pela expansão urbana da metrópole.

Materiais e Métodos

Dados atuais de composição das capturas e produção pesqueira foram obtidos a
partir do programa de monitoramento diário dos desembarques desenvolvido pela
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ) entre janeiro a
dezembro de 2013. Durante o referido período foram registradas as informações: data do
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desembarque, modalidade de pesca, localização da captura, composição e produção
específica (kg) da captura. As espécies foram identificadas previamente pela FIPERJ com
base na literatura pertinente (Figueiredo, 1977; Figueiredo & Menezes, 1978, 1980;
Menezes & Figueiredo, 1980, 1985, 2000; Carvalho-Filho, 1999). O rendimento pesqueiro
(CPUE) foi calculado, considerando o número de viagens de pesca como a unidade de
esforço. Informações relativas as características de cada modalidade de pesca, petrechos
empregados e embarcações em atividade foram obtidas a partir de entrevistas
semiestruturadas, realizadas com os pescadores entre março de 2013 e fevereiro de 2016.
O consentimento de participação dos pescadores e do uso do material proveniente das
entrevistas foi formalizado através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Resolução do Conselho Nacional de Saúde N° 466 de 12/12/2012).
A fim de identificar os padrões espaciais das capturas realizadas com redes de
emalhe e linha de mão, os locais de pesca informados pelos pescadores foram
georreferenciados em quadrantes de 2 por 2 milhas náuticas e plotadas em mapas. As
informações apresentadas referem-se ao rendimento (CPUE) por quadrante, calculada pelo
somatório da captura dividido pelo número total de viagens realizadas em cada quadrante.
Com o objetivo de identificar mudanças nas pescarias ao longo das últimas quatro
décadas, informações geradas por outros autores em períodos anteriores foram compiladas
e usadas como referência para os seguintes parâmetros: (i) composição das capturas, (ii)
produção e (iii) rendimento pesqueiro, (iv) características gerais das modalidades de pesca
e (v) das embarcações empregadas na produção. As principais fontes de dados pretéritos se
referem a estudos desenvolvidos na década de 1970 por Lima & Pereira (1997), Pessanha
(2003) a partir de abordagens de caráter antropológicos, na década de 2000 produzido por
Tubino et al. (2007) com uma análise de dinâmica pesqueira e Tubino et al. (2014) em
uma abordagem multidisciplinar. A fim de reconhecer os principais vetores de modificação
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das pescarias ao longo do tempo, informações históricas relevantes relacionadas a evolução
do sistema pesqueiro local também foram sistematizadas cronologicamente a partir da
literatura disponível de forma a permitir a sua reconstrução.
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Resultados
A Pesca na Atualidade

A produção total desembarcada durante os 12 meses de monitoramento em 2013 foi
proveniente de 2.793 viagens, totalizando 108.400 kg (CPUE=38,8 kg/desembarque).
Deste total, 88,0% dos desembarques tiveram sua composição de espécies registradas e as
modalidades de pesca identificadas individualmente, representando uma produção de
90.775 kg (36,9 kg/desembarque) (Tabela 1). Entre peixes ósseos, cartilaginosos,
crustáceos e moluscos, foram registradas 94 espécies ou categorias de pescado. Quatro
espécies foram responsáveis por mais da metade da produção total desembarcada (77,0%),
participando além de 5,0% individualmente. A corvina, (Micropogonias furnieri) foi a
principal espécie desembarcada (37,3% da captura identificada), tendo sido capturada
essencialmente pelas redes de emalhe tipo corvineira (98,4%). O olho-de-cão (Priacanthus
arenatus) contribuiu com 20,6% e a espada (Trichiurus lepturus) com 11,6%, cujas
capturas por linha de mão foram responsáveis por 86,2% e 86,9%, respectivamente. Em
seguida, a cavalinha (Thyrsitops lepidopoides) representou 7,4% da captura identificada,
sendo capturada em sua maior parte pelo arrasto de praia (70,5%). Outras espécies que
merecem destaque incluem o peixe-vagalume (Porichthys porosissimus) com 3,0%, sendo
99,3% da produção proveniente da rede de emalhe tipo corvineira, a lula (Doryteuthis
spp.), capturada principalmente na modalidade de pesca de tipo zangareio, e a anchova
(Pomatomus saltatrix) com 1,4%, sendo capturada em 53,8% pela rede de emalhe tipo
corvineira (Tabela 1.1).
A modalidade de pesca que apresentou maior participação nas capturas totais
identificadas foi a de rede de emalhe tipo corvineira, contribuindo com 52,4% da captura
total e um rendimento de 30,9 kg/desembarque. As principais espécies capturadas foram
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M. furnieri, P. porosissimus, T.lepidopoides, Trichiurus lepturus, P. saltatrix e P.
arenatus. A modalidade de pesca com linha de mão foi a segunda arte de pesca mais
importante

em volume

kg/desembarque),

desembarcado

e

participou com 32,0% do

total (52,6

capturando principalmente P. arenatus, T. lepturus, pescadinhas

(Cynoscion spp.) e o pampo (Trachinotus carolinus). A modalidade de pesca tipo arrasto
de praia foi responsável por 10,0% e apresentou o maior rendimento entre todas as
modalidades de pesca (103,3 kg/desembarque), capturando uma grande variedade de
espécies, principalmente Cynoscion spp., carapicus (Eucinostomus spp.), Doryteuthis spp.,
galo (Selene spp), M. furnieri e P. arenatus. As capturas da rede de emalhe tipo rede alta
contribuíram com 3,7% (25,6 kg/desembarque) e as principais espécies capturadas foram:
P. arenatus, P. saltatrix, T. lepidopoides, T. lepturus, serra (Auxis thazard) e robalo
(Centropomus spp.). A modalidade de pesca tipo zangareio contribuiu com 1,6% (11,4
kg/desembarque) e teve como espécies-alvo as lulas (Doryteuthis spp.). A modalidade de
pesca tipo mergulho, rede de emalhe tipo linguadeira e puçá participaram com menos de
1,0% da produção total desembarcada (Tabela 1.1).

Tabela 1.1 Composição total da captura desembarcada em Itaipu durante 2013. Nome comum e
cientifico das espécies, valores de captura (kg) e CPUE total (kg/desembarque) por modalidade de
pesca.
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Arrasto de praia
Nome comum

TELEOSTEOS
Corvina
Olho de cão
Peixe-espada
Cavalinha
Mistura
Vagalume

Nome cientifico

Micropogonias furnieri
Priacanthus arenatus
Trichiurus lepturus
Thyrsitops lepidopoides

Cynoscion leiarchus (64,8%); pescadas não
identificadas (31,8%); C. jamaicensis (1,8%);
C. striatus (1,4%); C. acoupa (0,1%)

Anchova
Pampo
Carapicu
Xerelete
Garoupa
Peixe-galo
Bagre
Robalo

Pomatomus saltatrix
Trachinotus carolinus
Eucinostomus spp.
Caranx crysos
Epinephelus marginatus
Selene setapinnis
Genidens spp.
Centropomus spp.

Sardinhas

Sardinella brasiliensis (65,1%);
Brevoortia aurea (33,5%); Opisthonema
oglinum (0,9%); Harengula clupeola (0,5%)
Haemulon plumieri; Boridia grossidens;
Orthopristis ruber
Auxis thazard
Sarda sarda
Lutjanus analis
Sphyraena spp.
Urophycis brasiliensis
Stephanolepis hispidus
Mugil liza
Chaetodipterus faber
Scomberomorus cavala
Diplodus argenteus argenteus
Percophis brasiliensis
Pagrus pagrus
Oligoplites saurus
Chloroscombrus chrysurus

Cocorocas
Bonito
Serra
Vermelho-caranho
Bicuda
Abrótea
Peixe porco
Tainha
Enchada
Cavala
Marimbá
Tira-vira
Pargo-rosa
Guaivira
Palombeta

CPUE
CPUE
(kg*desembarque- Captura (kg) (kg*desembarque1)
1)

Captura
(kg)

Linguados

Citharichthys arenaceus; Syacium papillosum;
Achirus lineatus; Bothus ocellatus

Carapeba
Badejo
Xaréu
Bonito-listrado
Piraúna
Tamboril
Moreias

Diapterus rhombeus
Mycteroperca spp.
Caranx hippos
Katsuwonus pelamis
Pogonias cromis
Lophius gastrophysus
Gymnothorax spp.

Otros (< 0,1% da captura total)
Total
ELASMOBRANQUIOS
Raias

Raias não identificadas (38,0%); Dasyatis spp.
(31.9%); Pseudobatos spp., Zapteryx
brevirostris (30,0%)

Tubarões

Tubarões não identificados (48,4%); Squatina
spp. (25,8%); Sphyrna lewini (19,4%); Isurus
oxyrhincus (6,5%)

33365
684
987
1568
3376
3233

21,65
0,44
0,64
1,02
2,19
2,10

34
1501
170
200
170
23

0,26
11,46
1,30
1,53
1,30
0,18

16

0,18

756

0,49

5

107
3
620
1

1,22
0,03
7,05
0,01

301

3,42

8

0,09

693
188
10
235
14
35
265
150

0,45
0,12
0,01
0,15
0,01
0,02
0,17
0,10

195

2,22

10

0,01

204
1

0,01

30
11

0,34
0,13

3
2
122
5

0,03
0,02
1,39
0,06

67
12
83
15
154
128
22
17
87
42
84
66
91
69

Callinectes spp., Arenaeus cribarius
Scyllaridae
Panulirus spp.

Total

1,25

273
34
2
50
6
1
51
153

2,08
0,26
0,02
0,38
0,05
0,01
0,39
1,17

214
589

0,39
1,07

178
310
1
22
2

0,32
0,56
< 0,01
0,04
< 0,01

13

0,10

0,13

4

0,03

3

0,04
0,01
0,05
0,01
0,10
0,08
0,01
0,01
0,06
0,03
0,05
0,04
0,06
0,04

127
182
41
1

0,97
1,39
0,31
0,01

2
9
127

0,02
0,23

10
121

0,08
0,92

6
4

0,01
0,01

42
25
3

0,32
0,19
0,02

2
12

0,02
0,09

0,02

71

0,05

0,35

37
46
10
20
47
50

0,02
0,03
0,01
0,01
0,03
0,03

5
10
21
30

0,04
0,08
0,16
0,23

0,02
0,01

37
8413

0,42
95,60

31

0,35

177
47168

0,11

31

0,24

30,61

3353

25,60

264

0,17

61

0,04

1

0,01

325

0,21

1

0,01

0,04
0,01
< 0,01
0,05

31

0,352272727
7,32

10

0,01

1
645

0,01
7,329545455

5
15

< 0,01
0,01

2
2

0,02
0,02

Captura total (kg)

9089

103,3

47591

30,9

3356

25,6

88

1541

4

131

0,80

2
57
21
38
3
1
2

644

Desembarques
Modalidades de pesca não identificadas

688

Doryteuthis spp.
Perna perna
Octopus vulgaris
Total

Modalidades de pesca identificadas

0,04

61
16
6
83

Total
MOLUSCOS
Lula
Mexilhão
Polvo

0,17
29,18
16,63
0,38
1,79

2

1

Zangareio

TOTAL

20
112

0,16
0,88

2

0,02

13,80
7,60
4,30
2,74
2,38
1,33

1465

1,6

0,60

1287
833
632
468
341
338
338
313

1,4
0,9
0,7
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3

0,52
0,34
0,26
0,19
0,14
0,14
0,14
0,13

218

0,2

0,09

0,01

211

0,2

0,09

< 0,01

197
194
163
154
154
153
149
141
136
124
108
104
96
82

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03

75

0,1

0,03

73
64
54
51
50
50
47

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

6

15

18

0,14

4

0,03

1

0,01

3,00

1,50

1

0,10

11

1,10

1

0,10

2

0,20

4

2,00

< 0,01
0,10
0,04
0,07
0,01
< 0,01

0,40

7
23
1
1

0,01
0,04
< 0,01
< 0,01

46

0,08

77

0,14

1

0,10

2

0,20

33

3,30

324

0,4

0,13

88148

97,1

35,88

0,07

313

0,3

0,13

62

0,1

0,03

0,07

375

0,4

0,15

92
16
6
114

0,1
0,0
0,0
0,1

0,04
0,01
< 0,01
0,05

1951
130
57
2138

2,1
0,1
0,1
2,4

0,70
0,05
0,02
0,87

90775

100

36,9

29008

52,55

9

1,80

40

9

1,80

40

3,0

157

1,23

1297

10,13

5
5

0,01
0,01

1
1298

0,01
10,140625

130
43
173

13,00
4,30
17,3

29053

52,6

1455

11,4

206

20,6

552

CPUE
Captura (%) (Kg*desembarque1)
37,3
20,6
11,6
7,4
6,4
3,6

1,20

5

Puçá

33898
18677
10557
6724
5849
3256

6

15

Mergulho

CPUE
CPUE
CPUE
CPUE
Captura
(kg*desembarque- Captura (kg) (kg*desembarque- Captura (kg) (kg*desembarque- Captura (kg) (kg*desembarque(kg)
1)
1)
1)
1)

93
16106
9179
212
986

31

Total
CRUSTACEOS
Siris
Lagosta-sapateira
Lobster

Captura
(kg)

4,39
3,05
2,51
53,84
14,80

2

Linha de mão

Linguadeira

CPUE
CPUE
Captura
(kg*desembarque- Captura (kg) (kg*desembarque(kg)
1)
1)

386
268
221
4738
1302

Porichthys porosissimus

Pescadas

Rede de emalhe
Rede Alta

Corvineira

128

10

10

10
2

5,00

5,0

2457

Captura total (kg)

17625

52,5

Desembarques
Captura total (kg)
Desembarques

336
108400
2793

38,8
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A distribuição espacial das capturas praticadas com redes de emalhe (corvineira,
rede alta e linguadeira) indica que a área de pesca abrange o polígono formado pela região
adjacente à entrada da Baía de Guanabara, mais próximo à costa da cidade do Rio de
Janeiro, até a região costeira de Maricá, no sentido latitudinal, e no limite longitudinal, por
fora da Ilha Rasa, próximo à isóbata de 50 m de profundidade (Figura 1.2A). Os
rendimentos obtidos por quadrante demonstram que as áreas de maiores rendimentos
foram no entorno da Ilha Rasa. As operações efetuadas nas proximidades de Itaipu até uma
profundidade aproximada de 30 m, também foram bastante produtivas. Com relação ao
número de operações por quadrante, observa-se que a área da RESEX Itaipu constitui a
principal área de pesca de rede de emalhe.
Para a modalidade de pesca de linha de mão (Figura 1.2B) observa-se que a área de
abrangência ocorreu no polígono formado pela região adjacente à entrada da Baía de
Guanabara, mais próximo à costa da cidade do Rio de Janeiro, até a região costeira e Ilha
de Maricá, no sentido latitudinal, e no limite longitudinal, por fora da Ilha Rasa e da Ilha
Redonda, próximo à isóbara de 50 m de profundidade. Os maiores rendimentos foram
registrados nas proximidades da Ilha Redonda, na região costeira de Maricá e nas
proximidades da enseada de Itaipu. Entretanto, os rendimentos obtidos dentro da área da
RESEX Itaipu foram considerados expressivos.
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Figura 1.2. Distribuição espacial do rendimento (Kg/viagem) das pescarias de emalhe (A)
e linha de mão (B) realizadas no ano de 2013. Área hachurada corresponde à RESEX Itaipu. Os
números dentro dos quadrantes correspondem a quantidade de viagens realizadas.

Mudanças nas Pescarias nas Últimas Décadas
A comparação entre os diferentes períodos de estudos (década de 1970, 2000 e
atual) com relação a produção pesqueira, composição das capturas e rendimentos (CPUE)
(Tabela 1.2) permitiu observar uma diminuição gradual da produção total anual, de
aproximadamente 30.000 kg entre os períodos, o que equivale a um declínio na ordem de
33,3% durante todo o período (0,5% ao ano). A drástica queda nos valores de rendimento
total (CPUE) observada entre a década de 1970 e os períodos posteriores é seguida por
uma estabilidade relativa e torno de 35 a 39 kg/desembarque nas décadas de 2000 e 2010.
Nota-se ainda, uma pequena elevação no rendimento total atual com relação ao período
anterior.
As composições das capturas nos diferentes períodos considerados, também
indicam mudanças importantes ao longo do tempo (Tabela 1.2). Na década de 1970, a
produção desembarcada era eminentemente dominada por espécies pelágicas formadoras
de cardumes como tainha e paratis (Mugil spp.), xerelete (Caranx spp.), Selene spp., T.
lepturus e atuns (Scombridae), capturadas essencialmente pelas modalidades de cerco com
vigia e arrastos de praia, praticados em épocas do ano específicas. Notadamente estas
espécies diminuíram drasticamente nos períodos seguintes. Nas últimas décadas (2000 e
2010) M. furnieri assumiu a principal posição em volume desembarcado, participando com
mais de 30,0% do total em ambos os períodos, provenientes principalmente de capturas
efetuadas com redes de emalhe. Além de M. furnieri, T. lepturus, e mais recentemente, o P.
arenatus adquiriram importância em volume desembarcado, capturados principalmente
pela linha de mão.

29
As espécies que registraram diminuição na participação relativa da produção no
período mais recente foram as sardinhas (Clupeiformes), Doryteuthis spp., tubarões,
carapicu (Eucinostomus spp.) e pescadinhas (Cynoscion spp.). Vale ressaltar ainda o
registro de capturas de espécies de pouco interesse comercial no passado como P.
porosissimus e baiacu-arara (Lagocephalus laevigatus) (Tabela 1.2).
Tabela 1.2. Produção anual (kg) e participação relativa das principais espécies capturadas entre os
períodos 1974-75, 2001-03 e 2013, variação da participação relativa entre 1974-75 e 2013 e
tendência da variação em proporção da produção total.
Especies ou categoria comercial
Nome comum

Nome cientifico

Produção anual
Período 1
Kg

Período 2
%

Período 3

Kg

%

Kg

%

Mudanças na
Tendencia da variação
abundância percentual
em proporção (%) da
entre os periodos 1 e
produção total
3

Tainha

Mugil liza

33840

20,8

1044

0,8

149

0,2

-20,7

Xareu

Caranx sp.

20,3

1044

1,8

149

0,6

-19,7

Peixe galo

Selene setapinnis

33000
25785

15,9

1638

1,2

338

0,4

-15,5

Bonitos
Sardinhas

*a
*b

18600

11,4

38

0,03

0,6

-10,8

3300

2,0

7070

5,2

578
218

0,2

-1,8

Peixe porco

Stephanolepis hispidus

3000

1,8

19

0,01

0,2

-1,7

Espada

Trichiurus lepturus

20067

12,3

25992

19,0

153
10557

11,6

-0,7

Cavalinha
Tubarões

Thyrsitops lepidopoides
*c

12570

7,7

7,4

-0,3

210

0,1

3019

2,2

6724
62

0,1

-0,1

Baiacu-arara

Lagocephalus laevigatus

1494

1,1

Carapicu

Eucinostomus spp.
Doryteuthis spp.

6707

4,9

632

0,7

0,7

2,1

0,9

1,4

1,2

Lula
Anchova

Pomatomus saltatrix

0,0

2085

1,3

8439

6,2

292

0,2

145

0,1

1951
1287

5726

4,2

1465

1,6

1,6

8

0,01

3256

3,6

3,6
3,8

Pescadinhas

Cynoscion spp.

Vagalume
Outros

Porichthys porosissimus
*e

1844

1,1

15000

11,0

4459

4,9

Mistura

*d

4200

2,6

6520

4,8

5849

6,4

3,9

Olho de cão

Priacanthus arenatus

3480

2,1

94

0,1

18677

20,6

18,4

Corvina

Micropogonias furnieri

37,3

37,2

Total (Kg)
CPUE (Kg*desembarque-1)

270

0,2

51309

37,5

162543

100,0

136687

100,0

286,1

33898
90775**

35,0

100,0

38,8***

*a - Auxis thazard; Sarda sarda; Scomberomorus cavalla; Katsuwonus pelamis.
*b - Sardinella brasiliensis; Brevoortia aurea; Opisthonema oglinum; Harengula clupeola.
*c - Squatina spp.; Sphyrna lewini; Isurus oxyrhincus; unidentified shark.
*d - < 1,0% do total da captura.
*e - variedade de especies não comerciais
** - Valor relativo somente à produção dos desembarques de modalidades de pesca identificadas.
*** - Valor del total da produção desembarcada (modalidades de pesca identificadas e não identificadas).

Mudanças nas Modalidades de Pesca e na Frota
As metodologias e modalidades de pesca praticadas atualmente são as mesmas
registradas anteriormente por Tubino et al. (2007) no início da década de 2000, a saber:
arrasto de praia, redes de emalhe tipo corvineira, rede alta e linguadeira, linha de mão,
mergulho e puçá. Entretanto, quando comparamos estes dois períodos com o conjunto de

30
modalidades de pesca praticadas na década de 1970, verifica-se mudanças representativas
especialmente quanto a ausência de modalidades de pesca de cerco de tainha e paratis.
Com relação a quantidade de modalidades de pesca e as características dos petrechos de
pesca nos diferentes períodos (Tabela 1.3) é possível verificar mudanças representativas
que incluem a extinção das modalidades mais tradicionais, dedicadas a recursos pelágicos
específicos como o cerco com vigia de tainha e paratis (redes específicas) e a drástica
diminuição da modalidade tipo arrasto de praia (sem vigia) (diminuição de mais de
50,0%).
Por outro lado, o aumento na quantidade de redes de emalhe entre a década de 1970
e os períodos mais recentes é representativo, na ordem de duas ou três vezes. A mesma
situação é verificada para a linha de mão. A análise comparativa das informações
referentes ao comprimento e malhas das redes de emalhe e arrastos de praia, indica um
aumento gradual no comprimento das redes de arrasto e uma considerável diferença no
comprimento das redes de emalhe tipo corvineira usadas nos períodos mais recentes com
relação a década de 1970, apesar da manutenção da amplitude de malha utilizada (Tabela
1.3). É importante ressaltar ainda, que no período do estudo a rede de emalhe tipo
corvineira foi a mais utilizada, sendo registrada em 54,1% do total de unidades produtivas
que utilizaram rede de emalhe, seguida pela rede alta (35,1%) e a rede linguadeira (10,8%).
Tabela 1.3 Quantidade de unidades produtivas por modalidade de pesca em operação nos
diferentes períodos de estudo. Comprimento e tamanho de malha de redes de emalhe, cerco e
arrasto de praia. Valores de rendimento (CPUE) por modalidade de pesca (ND = No Data).
Modalidades de
pesca

Em
operação

Cerco de Parati
Cerco de Tainha
Arrasto de praia
Rede Corvineira
Rede Alta

3
8
8
ND
ND

Rede Linguadeira

ND

Total rede de emalhe
Linha de mão
Espinel
Zangareio
Puçá
Mergulho
Total

12
ND
1
ND
2
1

1974-1975
Tamanho
CPUE
Comprime
de malha (kg*desemb
nto (m)
(mm)
arque-1)
200
20
ND
320
45-50
ND
120
40-45
ND
330
45-60
ND
660
45-60
ND
ND
-

Em
operação
0
0
6
ND
ND

ND

ND

ND

-

ND
ND
ND
ND
ND
ND
286,2

51
15
0
20
1
5

Período
2001-2003
Tamanho
CPUE
Comprime
Em
de malha (kg*desemb
nto (m)
operação
(mm)
arque-1)
0
0
200
18-32
109,0
3
1031
45-70
25,0
20
600
40-55
10,0
13
556
-

100-120
-

7,0
21,0
3,0
11,0
4
35,0

4
37
17
0
43
2
4

2013-2016
Tamanho
CPUE
Comprime
de malha (kg*desemb
nto (m)
(mm)
arque-1)
250
18-45
103,3
500-1600 45-70
30,9
200-1000 40-55
25,6
230-1000 100-110
-

-

3,0
52,6
11,4
5,0
20,6
38,8
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Comparando os dados obtidos sobre a composição da frota pesqueira em operação
por tipo de embarcação, métodos de pesca e modo de propulsão, com dados registrados nos
períodos anteriores por outros autores, verifica-se um aumento significativo do número de
embarcações tipo baleeira e lancha, empregadas principalmente nas modalidades de pesca
tipo rede de emalhe e linha, respectivamente (Tabela 1.4). É possível ainda verificar um
forte declínio (cerca de seis vezes) na frota de canoas usadas principalmente no arrasto de
praia.
Atualmente, praticamente todas as embarcações são motorizadas. O uso do remo
como propulsão é restrito para a maior parte dos caicos e canoas de arrasto de praia. A
potência dos motores também apresentou modificações, registrando-se em lanchas motores
de 40 HP, sendo dois registros para pesca de rede de emalhe e três para pesca de linha,
embora o mais comum sejam os motores de 25 HP. A potência dos motores de canoas
somente temos dados do período 2001-2003 e 2013-2016, sendo de 12 HP em ambos
períodos. Foram registrados caicos com motores somente no período de 2013-2016 sendo a
potência de 3,3 HP. As traineiras utilizaram motores de 33 HP no período de 2001-2003 e
de 18 HP no período de 2013-2016.
Tabela 1.4. Composição da frota de pesca em operação em cada período de estudo, tipo e
quantidade de embarcações, comprimento médio, modo de propulsão e modalidades de pesca em
que são usadas (as modalidades mais comuns utilizadas se indicam em negrita).
Tipo de embarcação
Canoa
Caico
Baleeira
Lancha
Traineira

Modalidades de pesca
Arrasto e rede de emalhe
Mergulho, puçá, linha
Emalhe, linha
Linha, emalhe
Emalhe, linha

Comprimento
medio (m)
7,4
3,6
5,3
5,3
9

Período
1975-1976
2001-2003
2013-2016
Em operção
Propulsão
Em operção
Propulsão
Em operção
Propulsão
18
Remo
9
Remo e motor
3
Remo e motor
2
Remo
8
Remo
6
Remo e motor
9
Motor
17
Motor
2
Motor
21
Motor
3
Motor
2
Motor

A compilação de informações pretéritas relacionadas ao sistema pesqueiro local, permitiu a
reconstrução da sua história evolutiva e o reconhecimento de eventos determinantes para as
mudanças ao longo do tempo (Tabela 1.5). Os principais eventos identificados como
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vetores capazes de promover mudanças representativas, refletiram a expansão urbana
crescente a partir da década de 1950, provocando mudanças no espaço de pesca, incluindo
restrições ao uso da praia e ao acesso a pontos de pesca. Ao mesmo tempo, o declínio da
abundância de recursos de peixe pelágico como tainha, paratis e xerelete, que conduziu ao
desaparecimento da modalidade de pesca de cerco com vigia, e a expansão da rede de
emalhe. A introdução de filamento de nylon na década de 1970 reduziu os custos do
material de pesca de rede de emalhe. Portanto, muitos pescadores tornaram-se proprietários
de suas próprias artes de pesca (a rede de emalhe), em oposição à unidade produtiva de
cerco com vigia, a "companha" (Sensu Lima e Pereira, 1997). Mais recentemente, a maior
facilidade na aquisição dos petrechos de pesca e de embarcações com mais potência
resultou

em um aumento

dessas unidades produtivas de propriedade individual,

especialmente dentro das modalidades de pesca de linha de mão e rede de emalhe (SEA /
INEA, 2013) (Tabela 5).

Tabela 1.5. Principais eventos que influenciaram nas mudanças e adaptações do sistema de pesca
de pequena escala em Itaipu.
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Eventos

Décadas
1920-1930

1940-1950

Mudanças no sistema pesqueiro

Características do sistema
pesqueiro

Reconhecimento formal do território ocupado pelos
Criação da Colônia de Pescadores (atual Colônia
pescadores.
Z7) (Pessanha, 2003)
Início da expansão urbana na região.
Itaipu é incorporado ao Município de Niterói.
Loteamento Cidade Balnearia de Itaipu pela
Companhia de Desenvolvimento Territorial (Lima &
Pereira, 1997).
Abertura permanente do canal de Itaipu pela
companhia VEPLAN. (Lima & Pereira, 1997).

Predomínio de
modalidades de pesca tipo
Alteração no ecossistema Lagoa/mar. Expropriação cerco com vigia e arrasto
de residências de pescadores da beira do mar em
de praia
Camboinhas. Poucas famílias de pescadores
residentes no Canto de Itaipu.

Introdução do nylon nas redes de emalhar.
Expansão do uso das redes de emalhar.
(Pessanha, 2003).

Mudança nas regras de uso do espaço/tempo das
modalidades de pesca (redes de emalhe usadas dia
e noite vs. cerco com vigía usado no dia).

Construção da Ponte Rio-Niterói.

1960-1970

Aumento da expansão urbana.

Declaração da Vila dos Pescadores em Itaipu como Reconhecimento da área tradicional de pesca
patrimônio cultural pelo INEPAC (Instituto Estadual Canto de Itaipu.
de Patrimônio Cultural) (SEA/INEA, 2013).
Promoção da pesca industrial através de subsídios
1980-1990 federais (Giuletti e Assumpção, 1995).

Redução de recursos pesqueiros. Adaptações nas
artes e recursos de pesca.

Aumento do turismo e especulação imobiliária
(FGV, 2011).

Aumento de construções destinadas a turismo
(restaurantes, pousadas).

Aumento da indústria naval e do petróleo (FGV,
2011).
Maiores facilidades financeiras para a aquisição de
equipamentos de pesca e embarcações (The World
Bank, 2017).

Perda de espaços de pesca.

Dragagem para despoluição da Baía de Guanabara
(SUPMAM, 2008).

Aumento de registros de resíduos sólidos nas redes
de pesca.

Criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu
(SEA/INEA, 2013).

Reconhecimento de uma área marinha para uso
exclusivo da pesca artesanal tradicional.

Predomínio de
modalidades de pesca tipo
rede de emalhe e linha de
Aumento de pescadores de linha de mão, aumento
mão.
do comprimento das redes de emalhe, e de lanchas
de alumínio com motores de maior potência que
substituem os barcos tradicionais.

2000-2013

Discussão
Os padrões de composição e abundância de espécies identificados nas capturas
atuais reforçam o caráter multiespecífico típico registrado em sistemas de pesca de
pequena escala em outras partes do mundo, especialmente em regiões tropicais (e.g. Salas
et al., 2011; Pennino et al., 2016; Saldaña et al., 2016). A disponibilidade de diferentes
ambientes como as lagoas e ilhas costeiras, além da proximidade com a Baía de Guanabara
favorecem a ocorrência de diferentes espécies e estratos populacionais, passíveis de
captura pelas diferentes modalidades de pesca praticadas em Itaipu (Monteiro-Neto et al.
2008).
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Apesar das diferenças observadas na composição das capturas poderem ser
atribuídas a diversos fatores isoladamente como o tipo de petrecho empregado, a área de
captura e época do ano, a integração destes fatores com a disponibilidade das espécies
parece ser mais importante na determinação dos padrões encontrados. Estudando três
comunidades pesqueiras na península de Yucatan-México, Salas et al. (2004), verificaram
que os pescadores não operam de forma aleatória, mas consideram informações sobre a
disponibilidade de recursos e as geradas em viagens anteriores antes de selecionar ou
mudar o alvo das suas capturas.
A comparação entre os dados atuais sobre a atividade pesqueira em Itaipu e os
estudos realizados anteriormente na região sugerem que mudanças na abundância dos
recursos alvo, a disponibilidade de novas tecnologias de pesca e interferências no espaço
de pesca podem ter influenciado de modo relevante a dinâmica histórica da pesca (Lima &
Pereira, 1997; Pessanha, 2003; Tubino et al., 2014). Entre as modalidades de pesca
identificadas na década de 1970 por Lima & Pereira (1997) e Pessanha (2003) como as
mais tradicionais estão o cerco e arrasto de praia com vigia, não somente pela
ancestralidade, mas também porque em torno das suas atividades se definiu a identidade
dos pescadores artesanais de Itaipu. Este foi apontado como o principal método de pesca
de costeira realizado por pescadores artesanais em praias abrigadas da costa do Rio de
Janeiro no passado (Bernardes & Bernardes, 1950). Ainda hoje há registros da sua prática
em diversos pontos da costa sudeste do Brasil (Duarte, 1999), entretanto, é clara a redução
no número de pescadores envolvidos e, até o seu desaparecimento em diversas localidades.
Os pescadores tradicionais de pesca de cerco com vigia e arrasto de praia, possuem
um conhecimento naturalístico complexo que lhes permite fazer prognósticos sobre os
tipos de peixes que esperam chegar junto a praia, direcionando as capturas. Este
conhecimento se refere às condições do mar (estado do mar, temperatura da água e
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visibilidade), tipo de fundo e ventos e fase da lua. No final da década de 1970 eram
registradas 18 unidades produtivas engajadas na pesca de cerco com vigia e arrasto de
praia, respeitando um complexo sistema de direito a pesca, denominado “direito à vez”
(Lima & Pereira, 1997). Os estudos mais recentes mostram uma diminuição constante do
número de unidades produtivas deste método de captura, passando de 18 ao final da década
de 1970 a somente três no último período, dedicadas exclusivamente ao arrasto de praia,
além do desaparecimento das modalidades de cerco com vigia direcionados as capturas de
espécies pelágicas. Estas mudanças ocorreram devido ao desaparecimento de cardumes de
tainha e paratis (Mugil spp.) na enseada de Itaipu, principal recurso da pescaria tradicional
de cerco com vigia (Lima & Pereira, 1997; Pesanha, 2003), levando ao aumento de outras
pescarias como as redes de emalhe e a linha de mão (Monteiro-Neto et al., 2011;
SEA/INEA, 2013; Tubino et al., 2014).
A partir da análise da produção pesqueira atual e aquelas geradas para períodos
anteriores, podemos inferir sobre mudanças nos recursos. A drástica diminuição do
rendimento (CPUE) estimado para a década de 1970, em relação aos períodos
subsequentes, na ordem do 33% em 40 anos, pode ter relação com o forte declínio na
abundância de espécies que chegavam à enseada de Itaipu em grandes cardumes no
passado (Pesanha, 2003, Tubino et al., 2007), em especial, peixes pelágicos como tainhas,
paratis, xerelete, galo e atuns e afins. Considerando os últimos dois períodos registrados,
observa-se um aumento da CPUE na década de 2013, possivelmente explicado pela maior
disponibilidade de recursos não tradicionais, de comportamento gregário, bom valor
comercial e fácil captura, como P. arenatus. Apesar da atividade pesqueira desenvolvida
atualmente capturar uma grande variedade de espécies, apenas M. furnieri, T. lepturus e P.
arenatus foram responsáveis por mais da metade da produção total (58,2%), sugerindo
uma concentração da produção em um número menor de espécies. A dominância de M.

36
furnieri e T. lepturus não representa uma novidade em capturas artesanais costeiras no
Brasil (Martins & Haimovici, 1997; Vasconcellos et al., 2011; Amorim & Monteiro-Neto,
2016).
Por outro lado, o aumento na importância de algumas espécies de baixa relevância
no passado como P. arenatus e P. porosissimus nas capturas recentes, chama atenção. A
ampliação das capturas com linha de mão, a escassez de outros recursos e o valor de
mercado estão relacionados a este fato. Além disso, recursos que apresentam fortes
flutuações interanuais como lulas e P. arenatus, também podem representar oportunidades
para o sistema como um todo, fornecendo ganhos extras que podem contribuir para uma
estabilização do sistema frente a diminuição de outros recursos mais tradicionais. Saldaña
et al. (2016) também verificaram substituição de espécies alvo motivadas pelo valor de
comercialização. Tubino et al. (2014), verificaram, a partir de um trabalho voltado para a
reconstrução das pescarias e a perda de referencial dos pescadores locais que algumas
espécies consideradas como de baixo interesse ou “ruins” no passado (Pessanha, 2003), se
tornaram emergentes nas décadas mais recentes, em especial o P. arenatus, P.
porosissimus e L. laevigatus.
Alguns aspectos relacionados às características biológicas próprias das espécies,
podem ajudar o entendimento do aumento na disponibilidade para as pescarias locais. De
acordo com Randall (1978) e Hureau (1990), águas rasas costeiras (10 a 150 m) e fundos
rochosos ou coralíneos são ambientes típicos onde se formam agregações de P. arenatus
junto ao fundo. Além disso, a excelente qualidade para consumo e elevado valor de
mercado (Cervigón et al., 1992; Sumaila, 2007; Carvalho, Fonteles Filho & Paiva, 2009)
fazem do olho de cão um recurso interessante para comercialização. A elevada
participação desta espécie na produção total atual pode ser explicada em função da
presença de agregações junto às ilhas, facilitando a sua captura, especialmente pelas
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pescarias de linha de mão. O caráter sazonal ligado ao comportamento gregário junto a
áreas costeiras rasas pode estar ligado a condições oceanográficas cíclicas específicas
como a presença de águas mais claras e quentes. Amorim & Monteiro-Neto (2016),
estudando os padrões de capturas artesanais praticadas na zona costeira adjacente a baía de
Guanabara por uma comunidade pesqueira próxima a Itaipu, registraram maiores volumes
desta espécie durante a primavera e o verão.
O recente estabelecimento da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu reconhece
áreas de pesca efetivamente utilizadas pelo SPPE local a partir da solicitação dos
pescadores tradicionais de Itaipu (Costa, 2011; SEA/INEA, 2013). Considerando o
contexto espacial das capturas atuais, o presente estudo verificou que são obtidos
rendimentos significativos dentro da área da RESEX Itaipu, onde grande parte do esforço
de pesca é concentrado. No entanto, rendimentos excepcionais são eventualmente obtidos
em áreas mais distantes, onde são praticadas pescarias de linha de mão e de rede de emalhe
tipo corvineira para a captura de indivíduos maiores de M. furnieri no inverno e de P.
saltatrix por redes de emalhe tipo alta durante o verão. A procura por áreas de pesca mais
distantes pode representar um comportamento exploratório de busca por maiores lucros.
Neste sentido, os dados atuais demonstram uma expansão da área de pesca em relação aos
estudos produzidos anteriormente por Lima & Pereira (1997) e Pessanha (2003) na década
de 1970, e Begossi (2006) e Tubino et al. (2007) para a década de 2000 e podem ser
explicados também, pelo aumento da quantidade de embarcações mais rápidas (lanchas e
motores com maior potência) que permitem explorar de forma mais eficiente áreas mais
distantes e produtivas. Mudanças nos padrões de captura em função de adaptações na frota
pesqueira foram registrados em outros sistemas pesqueiros costeiros. Pennino et al. (2016)
estudando um sistema de pesca de pequena escala desenvolvida na costa nordeste do Brasil
verificaram que as embarcações motorizadas mostraram uma composição de espécies
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fortemente estruturadas espacialmente em comparação com a composição das capturas
efetuadas com canoas.
Relacionando os principais eventos que influenciaram as mudanças e adaptações no
SPPE de Itaipu (Tabela 1.5), observa-se inicialmente um tipo de sistema pesqueiro com
predomínio de pescarias realizadas com base em um sistema cooperativo e com forte
caráter hierárquico de divisão de trabalho e lucros entre, pelo menos, oito pessoas (cerco
com vigia e arrasto de praia). Já nos últimos registros se observa um sistema pesqueiro
predominado por pescarias dependentes ou em parceria entre, pelo menos, duas pessoas
(rede de emalhe e linha de mão). Tais adaptações respondem às mudanças ocasionadas
pelos eventos acontecidos nas últimas quatro décadas, o que evidencia a capacidade
adaptativa do sistema pesqueiro de pequena escala estudado.
O recente processo de criação da RESEX Itaipu, representa um novo momento para
o sistema pesqueiro local, podendo representar um vetor de mudanças a curto, médio e
longo prazo. De Freitas et al. (2017) produziram um estudo com base em uma análise
institucional integrada de Áreas Marinhas Protegidas no Brasil, incluindo a RESEX Itaipu,
considerando os princípios propostos por Ostrom (1990) e Cox et al. (2010), a situação da
pesca nas AMPs e as demandas dos pescadores em relação às mudanças institucionais.
Estes autores reconhecem que o aumento na participação real dos usuários poderia
representar um caminho alternativo para a melhoria do desempenho dos sistemas sócioecológicos nos locais estudados. Nos casos analisados, foram empregados esforços para
criação de arranjos institucionais, delimitação de fronteiras entre os usuários e o
estabelecimento de arranjos de escolha coletiva e regras congruentes com as condições
locais.
A fragilidade dos arranjos institucionais, revelada pela instabilidade política e pela
inconstância dos programas de monitoramento e pesquisa, dificulta o gerenciamento em
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tempo real dos processos dinâmicos inerentes à pesca. Desta forma, o sistema está imerso
em desconfiança nas regras estabelecidas e incertezas sobre o futuro desta atividade,
desencadeando, em todos os evolvidos, ações que visam o curto prazo. Frente a este
cenário nacional, a RESEX Itaipu e sua estrutura de gestão se torna uma oportunidade para
colocar em prática os princípios da pesca sustentável e da gestão de territórios tradicionais.
A análise das características de gestão de uma Reserva Extrativista Marinha, e em especial
da RESEX Itaipu, será abordada no próximo capitulo.

Conclusão
O estudo mostrou a capacidade do sistema pesqueiro de se adaptar ao longo do tempo
diante perturbações múltiplas. As perturbações mais representativas estiveram relacionadas
à ocupação dos espaços de moradia e trabalho dos pescadores provocado pelo aumento
demográfico e especulação imobiliária, introdução do náilon e expansão das redes de
emalhar, bem como mudanças na abundância e composição dos recursos alvo tradicionais.
Estas mudanças são reconhecidas nas modalidades de pesca e petrechos, embarcações e
potência de propulsão. Por outro lado, os locais de pesca mais utilizados e de bom
rendimento se encontram dentro dos limites da RESEX Itaipu, embora sejam registrados
locais bem mais afastados e com rendimentos significativos, mas de utilização sazonal. Isto
reflete a estabilidade histórica do território de pesca utilizado e a pertinência da definição
desta área para implementação da RESEX Itaipu, conforme indicado pelos pescadores que
participaram do processo de criação. Estes resultados pretendem aportar para um manejo
mais efetivo deste sistema pesqueiro com vistas a subsidiar a elaboração do Plano de
manejo desta Unidade de Conservação de Uso Sustentável pelos próprios usuários,
aumentando a probabilidade do cumprimento das regras de uso desta área. Baseado em
dados atuais, e respeitando a identidade histórica do local e a dinâmica natural da atividade
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pesqueira, este seria o instrumento que possibilitaria a administração dos conflitos e a
manutenção em médio e longo prazo do equilíbrio entre este complexo ecossistema, a
atividade pesqueira e outros usos múltiplos da área, como recreacional e empresarial.
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Capitulo 2: A teoria na prática: Conflitos e Oportunidades na
Implantação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu – RJ.

Introdução
A pesca costeira de pequena escala é uma atividade fundamental para as economias
locais, aliviando a pobreza e promovendo a segurança alimentar de milhões de pessoas em
todo o mundo (Béné, 2006, Chuenpagdee et al., 2016). Embora produzam a maior parte
das capturas de peixes para o consumo humano diretamente, pescadores de pequena escala
(ou

pescadores

artesanais)

têm sido

mundialmente

marginalizados

pelas

políticas

governamentais que tendem a favorecer as pescarias industriais ou de grande escala
orientadas ao comércio mundial (Berkes, 2008). Além disso, a pesca de pequena escala é
geralmente impactada pela sobrepesca (Jackson et al., 2001), práticas de pesca destrutivas
(Wallner-Hahn et al., 2016), degradação ambiental (Pandolfi et al., 2003) e interações com
outros setores produtivos (Izquierdo-Gomez e Sanchez-Jerez, 2016) podendo afetar a
reprodução social das comunidades locais, bem como a saúde dos ecossistemas marinhos.
Em pescarias tropicais, a grande diversidade da composição das capturas dificulta o
estabelecimento de estratégias de manejo efetivas, somente com base nos métodos
tradicionais da ciência pesqueira. Diversas espécies são capturadas praticamente ao mesmo
tempo, apresentando ciclos de vida intrincados e sobrepostos, com épocas reprodutivas
mais longas ou parceladas (King, 2013). Paralelamente, tais mecanismos, focando
predominantemente nos aspectos biológicos das espécies alvo das capturas, não são
estruturados para acomodar a complexidade de relações existentes nas dimensões,
ecológicas, econômicas e sociais (Berkes, 2003).
Segundo Orensanz (2003), o uso dos métodos tradicionais para o manejo das
pescarias de pequena escala tem sido prejudicada devido às seguintes características
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inerentes ao setor: (a) o número de embarcações em uma pescaria de pequena escala
excede grandemente aos de uma pescaria industrial; (b) as embarcações diferem muito em
suas características de tamanho e propulsão (poder de pesca); (c) capturam uma grande
diversidade de recursos utilizando diferentes métodos e aparelhos de pesca; (d) estão
associadas a pequenas comunidades que desembarcam suas capturas em diversos pontos
do

litoral,

muitas vezes distantes dos grandes centros de comercialização. Tais

características dificultam a obtenção de informações pesqueiras confiáveis para o manejo.
Estudos recentes têm demonstrado que as novas formas de gestão e manejo
pesqueiro devem focar no reconhecimento da pesca como um fenômeno humano,
integrando

aspectos

biológicos,

culturais,

sociais,

tecnológicos

e

econômicos,

proporcionando uma visão integrada e ecossistêmica das pescarias (Weeratunge et al.
2014; Fabinyi et al. 2015). Diversos estudos têm apontado para a necessidade de que
algum tipo de direito de uso exclusivo seja adotado para o manejo efetivo das pescarias,
principalmente aquelas de pequena escala (Ostrom, 1999, Johannes, 2000; Christy, 2000;
Berkes et al., 2001; Prince, 2003; Hilborn et al., 2005; Orensanz & Seijo, 2013). Ao
mesmo tempo, deve-se considerar a necessidade de que os processos de gestão sejam
participativos (“manejo baseado na comunidade” e “co-manejo”), onde o conhecimento e a
voz dos usuários adquiram peso igual ou maior ao conhecimento científico (Cinti, 2006).
Segundo Orensanz (2003), os direitos de uso podem ser classificados em três
categorias:
•

Direito sobre uma parte da quota total de captura – com base na captura total
permitida para um determinado recurso pesqueiro, pescadores recebem quotas
individuais que podem ser transferíveis para terceiros (“Individual Transferable
Quotas” ou ITQs).
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•

Direito sobre uma parte do esforço total permitido - com base no esforço total
permitido para uma determinada arte de pesca e recurso pesqueiro, pescadores
recebem quotas individuais de esforço de pesca que podem ser transferíveis para
terceiros (“Gear Use Rights”).

•

Direito de uso territorial na pesca (DUT) – (“Territorial Use Rights in Fisheries” ou
TURF) onde os indivíduos ou um grupo coletivo de pescadores têm acesso
exclusivo aos recursos pesqueiros dentro de uma área geograficamente definida.
O modelo de direito de uso territorial na pesca não é uma novidade e vem sendo

utilizado há muitos anos no Japão e em algumas ilhas da Oceania (Johannes, 1978, 2002;
Ruddle & Akimichi, 1984; Ruddle et al., 1992). Esses direitos podem variar desde a
existência de privilégios de acesso aos recursos em áreas arrendadas do governo, até a
propriedade total sobre os recursos dentro de uma área determinada (Afflerbach et al.
2014). No Chile, este modelo foi implantado através da criação das Áreas de Manejo e
Exploração de Recursos Bentônicos – AMERB, que são sistemas de gestão de unidades de
conservação de recursos naturais, baseiam-se na outorga de direitos de uso territorial a
organizações formais de pescadores artesanais (Lobão & Loto, 2012). O Governo outorga
ao grupo de pescadores solicitante, o uso exclusivo dos recursos bentônicos presentes em
áreas marinhas definidas. Ao mesmo tempo, este grupo tem a obrigação de formular um
Plano de Manejo que permita a exploração sustentável dos recursos bentônicos (Cinti,
2006). O Plano de Manejo é um documento técnico que deve ser elaborado por uma
universidade ou consultores privados criados para tal caso (Loto, 2012).
No Brasil, o manejo pesqueiro baseado no direito de uso territorial na pesca (DUT),
internacionalmente enquadrado como Direito Comunal Territorial por Orensanz e Seijo
(2013), são as Reservas Extrativistas Marinhas. É uma categoria de unidade de
conservação prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). São áreas
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públicas, nas quais é concedida a exclusividade de acesso aos recursos naturais renováveis
mediante o compromisso de garantir a sustentabilidade destes e a conservação ambiental
da unidade. De acordo com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (art. 18), a
Reserva Extrativista é “uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais (...) e
tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade”.
As primeiras Reservas Extrativistas Marinhas no Brasil foram a de Pirajubaé (1992)
e Arraial do Cabo (1997). O modelo inspirou-se nas reservas extrativistas florestais, que
surgiram a partir da movimentação dos seringueiros do Acre, no final dos anos 1980
(Lobão, 2010a). Os seringueiros, depois de intensos conflitos frente às pressões da
Reforma Agrária, chegaram a um consenso com o Governo Federal de estabelecer uma
área que conservasse a capacidade produtiva da floresta e assegurasse a permanência das
famílias em suas colocações (Rueda, 1999 apud Lobão, 2010a). Os seringueiros se
reconheceram como extrativistas, e observaram que tal conceito abrangia outras formas de
extrativismo (Lobão, 2010a), como por exemplo os pescadores artesanais, que atuam em
suas áreas tradicionais de pesca.
Em 30 de setembro de 2013 o Governo do Estado do Rio de Janeiro, decretou a
criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Decreto Nº: 44.417), após um longo
processo de discussão. Para tal fim elaborou-se um documento técnico a partir de estudos
antropológicos (Lobão, 2000a; Mibielli, 2004), ambientais (Marques, 2009; Alves et al.,
2006), de ecologia pesqueira (Mendonça-Neto et al., 2008; Monteiro-Neto et al., 2008). Os
objetivos da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu são de proteger os meios de vida da
população de pescadores artesanais tradicionais da região e garantir a exploração
sustentável dos recursos naturais dentro da área de abrangência da reserva. A pesca
tradicional em Itaipu e seus saberes naturalísticos tem sido amplamente documentada,
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revelando que o sistema de pesca local, com mais de 200 anos de existência, apresenta
regras nem sempre formalizadas,

em uma escala e diversidade de propriedade

surpreendentes (Lima & Pereira, 1997, Pessanha, 2003).
Com a implantação da reserva extrativista de Itaipu, o grande desafio tem sido o
desenvolvimento do plano de manejo, ou seja, um “documento técnico mediante o qual,
com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”
(SNUC, art. 2º, XVII). O plano de manejo de uma reserva extrativista deve ser elaborado e
aprovado pelo Conselho Deliberativo, agregando as informações técnicas oriundas de
estudos e diagnósticos do meio físico, biológico e social, assim como as regras tradicionais
dos pescadores artesanais locais, visando o uso sustentável dos recursos naturais na área
definida.
A recente criação e implantação da RESEX Itaipu permite uma análise crítica de
aspectos muito importantes para uma unidade de conservação: o processo de criação do
conselho, as discussões relacionadas aos conflitos de uso por diferentes usuários, a
incorporação dos saberes tradicionais na regulamentação e, principalmente a mobilização
dos pescadores artesanais em torno da RESEX. Ao mesmo tempo, tal oportunidade permite
também analisar a efetividade dos limites da RESEX em relação a distribuição dos
rendimentos de pesca para uma das artes de pesca emergentes nos últimos anos, dentro e
fora dos limites estabelecidos. Neste contexto, é possível acompanhar se o modelo de
Reserva Extrativista Marinha realmente incorpora as organizações informais e ações
coletivas dos pescadores, e compreender os principais desafios para a sua implantação. O
objetivo deste capítulo é caracterizar a organização do sistema de pesca, tendo como
cenário o processo de implantação da Reserva Extrativista Marinha em Itaipu. Assim,
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pretende-se identificar conflitos e oportunidades para a gestão sustentável dos recursos
pesqueiros dentro da unidade de conservação.

Materiais e Métodos
Para a descrição da organização no sistema de pesca de Itaipu, RJ, foram
acompanhadas as atividades dos pescadores, entre uma a três vezes por semana, de março
de 2013 a julho de 2016. Adotou-se o método de observação participante proposto por
Malinowski (1984) onde o levantamento de informações que pressupõe convívio,
compartilhamento de uma base comum de comunicação e intercâmbio de experiências
entre o pesquisador, os sujeitos observados e o contexto dinâmico de relações no qual os
sujeitos vivem e que é por todos construído e reconstruído a cada momento.
As informações sobre o número de pescadores em atividade, formalizados,
associados, idades, anos de pesca, etc., foram obtidas a partir de 81 entrevistas estruturadas
(Anexo 1) conduzidas entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016. O consentimento de
participação dos pescadores e do uso do material proveniente das entrevistas foi
formalizado através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Resolução do
Conselho Nacional de Saúde N° 466 de 12/12/2012).
Para descrever o processo de implantação da RESEX Itaipu, entre março e
setembro de 2013 foram acompanhadas as reuniões que precederam o Decreto Estadual
que instituiu a RESEX Itaipu. Após sua constituição foram acompanhadas as reuniões do
Conselho Deliberativo (CD), bem como reuniões de grupos de trabalhos e pescadores
locais (GT). Entre junho de 2014 e fevereiro de 2016 se acompanhou em total 12 reuniões
do CD, e entre abril de 2015 e outubro de 2015 se acompanhou em total 25 reuniões do
GT.
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A fim de compreender a distribuição da produção pesqueira em relação a área
demarcada para a RESEX Itaipu, foram acompanhadas 87 operações de pesca com rede de
emalhe tipo corvineira entre novembro de 2013 e março de 2015. A pesca com rede
corvineira é a pescaria mais representativa atualmente. Em todas as operações monitoradas
registrou-se a posição geográfica de localização das redes utilizando um GPS Garmin
(GPS MAP 76CSX) (ilustrações da amostragem em Anexo 2). A produção de cada
pescaria foi registrada em kg, e para o cálculo do rendimento (captura por unidade de
esforço - CPUE) utilizou-se como unidade de esforço a área da rede (m2 ). Os dados de
rendimento foram consolidados em mapas por cada estação do ano (primavera – outubro,
novembro e dezembro; verão – janeiro, fevereiro e março, outono – abril, maio e junho,
inverno – julho, agosto e setembro) utilizando-se o software ArcGis.

Resultados

Caracterização dos Pescadores
Foram entrevistados 81 pescadores que representaram 74% de um total de
aproximadamente 110 pescadores em atividade no período estudado. A maior proporção de
pescadores foi registrada nas modalidades de pesca de rede de emalhe e linha
respetivamente,

seguidas

pelas

modalidades

de

pesca

de

arrasto

de

praia,

mergulho/mariscagem, tarrafa e puçá. Se contabilizou um total de 103 pescadores
envolvidos nas diferentes modalidades, maior do que o número total de pescadores
entrevistados, devido a que alguns deles atuam em mais de uma modalidade de pesca
(Figura 2.1). Desse universo apenas três (2,7%) são mulheres pescadoras (duas na pesca de
linha e uma na mariscagem).
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Figura 2.1 Números de pescadores atuando nas diferentes modalidades de pesca entre outubro de
2015 e fevereiro de 2016.

Do total de pescadores entrevistados, 52,4% afirmaram ser filhos ou netos de
pescadores locais, 85% estavam formalmente afiliados à Colônia de pescadores Z7 e 72%
portavam carteira profissional de pescador artesanal atualizada. Somente 16% do total de
pescadores entrevistados eram associados à Associação Livre de Pescadores e Amigos da
Praia de Itaipu (ALPAPI).
Em relação à idade, do total dos entrevistados que declararam a idade (78) a
maioria dos pescadores se encontram nas classes dos 41-50 anos e 51-60 anos de idade. A
participação de pescadores mais jovens é menor, inclusive à participação de idosos (Figura
2.2).
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Figura 2.2. Distribuição do número de pescadores por classe etária, no período entre
outubro de 2015 e fevereiro de 2016.

A Criação e Implementação da RESEX Itaipu
A elaboração dos estudos técnicos para a criação da Reserva Extrativista Marinha
de Itaipu, na esfera estadual iniciou em 2013. O documento foi coordenado por técnicos da
Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e
contou com a colaboração de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Durante
este ano várias reuniões e seminários foram promovidos pelo INEA, visando esclarecer os
pescadores, tanto os locais quanto de outras comunidades (ex.: Jurujuba, Maricá), sobre as
características de uma reserva extrativista e os direitos e deveres de seus usuários. As
reuniões foram marcadas por uma significativa participação dos pescadores de Itaipu,
aderindo à criação da reserva, mas também por interesses contrários à sua criação.
Após essas reuniões preparatórias, um relatório, agregando os estudos técnicos e
um relato das discussões desencadeadas no processo de consultas, foi elaborado e
encaminhado ao Governo de Estado do Rio de Janeiro para apreciação (SEA/INEA 2013).
Em 30 de setembro de 2013 foi decretada a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu
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(Decreto nº 44.417) pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A área marinha
compreendida é de aproximadamente 3943,28 hectares, abrangendo as praias de Itaipu,
Itacoatiara, Camboinha e Piratininga, e a Lagoa de Itaipu. A RESEX Itaipu articula-se com
outras unidades de conservação locais (ex.: Parque Estadual Serra da Tiririca - PESET)
formando um gradiente de proteção ambiental na região (Figura 2.3).

Figura 2.3. Área determinada para a implantação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu.
Observa-se no mapa a relação da RESEX com outra Unidade de Conservação, o Parque Estadual
da Serra da Tiririca. Fonte: Decreto 44.417/2013

Depois de decretada a RESEX Itaipu, começaram as reuniões para a formação do
Conselho Deliberativo (CD), conforme estabelecido no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). De acordo com a legislação, o conselho deliberativo deve ser
presidido pelo órgão responsável por sua administração, no caso, o INEA. Os demais
membros foram divididos entre as seguintes representações: (a) 50% do conselho formado
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por representantes de pescadores; (b) 25% por membros do poder público, incluindo as
instituições de ensino e pesquisa; (c) 25% representando membros da sociedade civil
organizada.
No dia 26 de março de 2014 foi publicada a portaria INEA/DIBAP nº 42
homologando o Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, o qual
tomou posse no dia 12 de abril de 2014 no Museu de Arqueologia de Itaipu.
A primeira reunião do CD ocorreu no dia 3 de junho de 2014, apresentando os
conselheiros e definindo a elaboração do Regimento Interno (RI) como pauta. Durante um
período de aproximadamente um ano, as reuniões do CD se concentraram nas discussões
do RI, provocando um esvaziamento na participação dos pescadores, já que estes não viam
uma relação direta entre as discussões do RI e os conflitos diários observados nas áreas de
pesca inseridas na RESEX Itaipu (Ilustrações das reuniões do CD no Anexo 4).
Em 26/02/2015 o RI foi aprovado e assinado pelo INEA. Na reunião do CD que
seguiu a aprovação do RI, os pescadores demandaram ao gestor da RESEX Itaipu, a
fiscalização pelo INEA, uma demanda antiga para coibir atividades que prejudicavam a
pesca artesanal local, dentro dos limites da RESEX Itaipu. Dentre essas atividades eram
listadas a pesca com traineiras, a pesca amadora, a frequência de embarcações de turismo e
recreio, o fundeio de plataformas de petróleo e suas embarcações de apoio. Foi criado um
grupo de trabalho (GT) para elaborar um documento colocando as demandas dos
pescadores a serem aprovadas no CD e sancionadas pelo INEA. Só então a fiscalização
estaria autorizada.
Inicialmente o GT focou em “regulamentar” os artigos 3° e 4° do Decreto, visando
definir e diferenciar “pescador tradicional” e “pesca industrial” para estabelecer um
“Acordo de Gestão” entre as partes, definindo quem pode e como pode ou não usufruir da
RESEX Itaipu. No entanto, as discussões se prolongaram em diversas reuniões sem um
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resultado objetivo. Na reunião do GT do dia 05-05-2015 pesquisadores do NUPIJ-UFF,
propuseram fazer o caminho inverso, ou seja, definir o que não seria permitido dentro da
Reserva Extrativista, argumentando que definir “quem e como pode” seria muito mais
complexo e demandaria mais tempo para a elaboração. Assim o GT passou a trabalhar nos
temas indicados pelos pescadores, que representavam conflitos para suas atividades de
pesca, prejudicando o acesso aos recursos.
No dia 14/05/2015 foi apresentada pelos pesquisadores do NUPIJ uma minuta do
documento numa reunião com pescadores tradicionais na praia, os 10 pescadores presentes
aprovaram os pontos levantados, mas sugeriram evitar o termo “proibido” para minimizar
conflitos com outros pescadores artesanais não pertencentes à RESEX Itaipu. Os
pescadores sugeriram ainda discutir como as atividades conflitantes poderiam funcionar
dentro da RESEX Itaipu. A minuta do documento final (Anexo 3) foi levada e debatida no
GT nas reuniões posteriores.
Em abril de 2015, o gestor da RESEX Itaipu foi substituído e um novo gestor foi
designado em junho do mesmo ano. Enquanto isso, as reuniões do GT continuavam
acontecendo todas as semanas. Ao retomar as discussões com presença do gestor, se
acrescentou ao Acordo de Gestão até então elaborado, alguns tópicos inspirados no modelo
em vigor na RESEX de Arraial do Cabo. No dia 24 de fevereiro de 2016, a última minuta
do acordo é apresentada na primeira reunião ordinária do CD, informando que o
documento se encontrava na procuradoria do INEA para consulta previa das pertinências
legais, mas não ainda para aprovação. Não foi possível detalhar neste trabalho os tópicos
da minuta final do Acordo de Gestão, já que tanto o gestor e integrantes do GT solicitaram
para que o documento, ainda em elaboração, não fosse publicado antes de sua aprovação
pelo CD. Apesar disso, a Tabela 2.1 resume alguns tópicos do documento elaborado pela
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universidade a partir da reunião com os pescadores, e entregue ao GT (Anexo 3), e as
coincidências, ou não, que surgiram durante a reunião de apresentação do acordo.
Tabela 2.1. Resumo de alguns tópicos do documento de Acordo de Gestão elaborado em maio de
2015, comparando com a última versão apresentada no CD em fevereiro de 2016. Se indicam os
tópicos que não coincidem, que coincidem e os que coincidem parcialmente.

Acordo de Gestão
A pesca de arrasto de praia deve ser respeitada,
liberada e incentivada. A captura de espécies de
peixes de tamanho mínimo estabelecidos pela
legislação vigente será tolerada nos limites da
Resex.
Fica proibida a pesca industrial e utilização de rede
traineira.
O peso mínimo para a captura de polvo é de 1 kg
por indivíduo.
A pesca amadora de linha deverá permanecer a 200
metros das ilhas, encostas e praias. Também é
proibida a 100 mts entorno à laje de Itaipu. Máxima
captura por pessoa: 5 kg.
Na pesca amadora de mergulho será permitido
certos petrechos, e não permitido a respiração
artificial.
Prioridade da pesca artesanal frente às práticas
esportivas, entre 4 e 9 hs da manhã.
Autorização da RESEX para os eventos esportivos
que utilizarem a área.
Regulamentação da utilização das áreas de fundeio
às empresas, a través de um detalhado protocolo.
Proibida a captura de lagosta com uso de
compressor.

Coincidência
Não. Se propõe a discussão
sobre o tamanho de malha da
rede de arrasto de praia e
rede de emalhe, de acordo
com a lei vigente.
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim

Parcialmente.
Se propõe
estender a proibição do
compressor para qualquer
espécie
Proibido o descarte de conchas de marisco dentro do Parcialmente.
Se propõe
espaço da Resex.
tamanho mínimo para coleta
de mexilhão
Permitida a pesca subaquática amadora a praticantes Parcialmente.
Se propõe
documentados. Proibido o mergulho noturno.
definir sobre o direito de
chegada e horários para o
mergulho
de
qualquer
modalidade
O turismo de pesca amadora deverá ser feito por
Parcialmente. Se propõe que
pessoas legalizadas e autorizados pela Resex.
a atividade de turismo
embarcado seja permitida
somente
à
população
tradicional cadastrada
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Uns dos pontos de maior conflito dessa minuta foi colocar a legislação sobre a
restrição do tamanho de malha permitida para as redes, em confronto com os tamanhos de
malha utilizada na pesca de arrasto de praia, a arte de pesca mais tradicional em Itaipu, e
na pesca de rede de emalhe, a arte mais representativa no último período. A discussão
deste tópico na reunião gerou muitos debates e conflitos entre os pescadores, sinalizando
que a proposta da última versão do documento não coincidia com o proposto nas versões
anteriores.
Porém, a maioria dos tópicos foram coincidentes entre as duas versões, e quatro
deles parcialmente coincidentes. Ao analisar as duas versões se observa que em relação ao
mergulho com compressor e amador, à coleta de mexilhão e ao turismo de pesca amadora,
a ideia de ordenamento coincide, mas com objetivos bem diferentes.
Dois tópicos não foram incluídos na última versão apresentada ao CD:
- Proibida a captura de organismos com fins ornamentais.
- Proibido o descarte de efluentes, lixo, etc. dentro da Resex, e áreas de risco por
correntes fora da Resex.
O trabalho de campo da tese finalizou em março de 2016 e até aquele momento o
Acordo de Gestão continuava em discussão. Os seguintes pontos ainda seriam discutidos e
incorporados para a aprovação do documento final:
- Cadastro da população tradicional beneficiária.
- Definição sobre tratamento de “redes fantasmas” e sinalização de redes de espera.
- Atividade de aquicultura somente permitida à população tradicional cadastrada.
- Possibilidade de suspensão das modalidades de pesca de acordo com resultados de
trabalho de pesquisa e programas de monitoramento.
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Distribuição da CPUE com rede de emalhe

A distribuição das modalidades de pesca no sistema pesqueiro de Itaipu é feita com
base no conhecimento local dos pesqueiros, sem a utilização de aparelhos de navegação
como GPS ou eco-sonda. Os locais de pesca são identificados pelo conhecimento
tradicional dos pescadores que ao longo dos anos registraram pedras, lajes, fundos de lama
e areia, propícios ou não às diferentes modalidades. Ao mesmo tempo, esses locais são
posicionados através da triangulação com marcações geográficas em terra (morros,
encostas, dunas, etc.). Assim, em cada marcação geográfica, duas referências devem estar
alinhadas (ex.: “a ponta do morro com a ponta leste da ilha”). Quando as linhas traçadas a
partir das marcações geográficas se encontram, mantendo as respectivas referências
alinhadas, foi encontrado o local de pesca, seja ele uma pedra, uma laje, areia, inclusive um
“pegador” (tipo de fundo aonde os petrechos ficam presos).
A figura 2.4 apresenta a distribuição geográfica da CPUE das redes de emalhe tipo
corvineira monitoradas em 87 operações de pesca, conduzidas entre novembro de 2013 e
março e 2015. O posicionamento dos aparelhos de pesca seguiu o método tradicional,
sendo posteriormente georeferenciado com GPS para apresentação neste trabalho.
Observa-se que as maiores CPUEs foram obtidas dentro da área delimitada da RESEX
Itaipu (entre 0,09 e 0,13 kg/m2 ).
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Figura 2.4. Distribuição da CPUE das redes corvineira monitoradas em 87 operações de pesca na
RESEX Itaipu e áreas adjacentes.

Em relação as épocas do ano, na primavera e no verão as operações de pesca
concentraram-se predominantemente nos limites da RESEX Itaipu, com apenas dois
pontos de pesca fora desses limites no verão. As CPUEs variaram entre 0,0003 e 0,06
kg/m2 na primavera, e entre 0,0004 e 0,10 kg/m2 no verão (Figuras 2.5 e 2.6).
No outono e inverno as operações de pesca extrapolaram os limites da RESEX
Itaipu, fato que ocorreu de forma mais evidente durante o inverno. As CPUEs variaram
entre 0,01 e 0,13 kg/m2 no outono, e entre 0,001 e 0,087 kg/m2 no inverno (Figuras 2.7 e
2.8).
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Figura 2.5. Distribuição da CPUE das redes corvineira monitoradas na RESEX Itaipu e áreas
adjacentes na primavera (outubro, novembro e dezembro).
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Figura 2.6. Distribuição da CPUE das redes corvineira monitoradas na RESEX Itaipu e áreas
adjacentes no verão (janeiro, fevereiro e março).

Figura 2.7. Distribuição da CPUE das redes corvineira monitoradas na RESEX Itaipu e áreas
adjacentes no outono (abril, maio e junho).
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Figura 2.8: Distribuição da CPUE das redes corvineira monitoradas na RESEX Itaipu e áreas
adjacentes no inverno (julho, agosto e setembro).

Discussão
Caracterização dos Pescadores
Os resultados mostram que as modalidades de pesca com rede de emalhe e linha
representam as pescarias emergentes no cenário atual, diferindo bastante dos resultados
previamente reportados para as pescarias locais (Lima & Pereira, 1997; Tubino et al.,
2014). A modalidade de rede de emalhe se caracteriza por ter uma estrutura mais fluida,
com pescadores utilizando outras modalidades, em função da disponibilidade dos recursos.
A modalidade de linha abrange pescadores que dificilmente utilizem outras modalidades
de pesca, e muitos que pescam sazonalmente, caracterizando-se por uma estrutura mais
aberta permitindo a entrada da pesca amadora.
Ficou evidente a escassa participação das mulheres nas atividades de pesca. Tal fato
já havia sido evidenciado na década de 1970, quando a participação das mulheres na
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confecção de redes de pesca entrou em declínio (Lima & Pereira, 1997). Atualmente, a
participação das mulheres tem sido mais prejudicada devido ao afastamento da grande
maioria das famílias de pescadores da praia de Itaipu (ver Capítulo 1).
A grande maioria (87%) dos pescadores está filiada a Colônia de pescadores Z-7
(antigamente Colônia Z-10, criada na década de 1920), permitindo assim que estes
exerçam a atividade profissional da pesca (Lobão, 2010b), e tenham acesso aos direitos e
benefícios como o seguro defeso e ajuda econômica em caso de doença. Paralelamente, a
Associação Livre dos Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu – ALPAPI, congrega
atualmente uma pequena parte (16%) de pescadores de Itaipu. No entanto, nem colônia ou
a associação fazem um ordenamento das atividades de pesca em Itaipu, sendo que o
mesmo dependente dos acordos informais estabelecidos há muito tempo entre os
pescadores de Itaipu, resultante do conhecimento tradicional local, e novos acordos
resultantes das adaptações às mudanças do sistema.
Registros anteriores do número de pescadores ativos em Itaipu indicaram em torno
de 200 pescadores na década de 1970 (Pessanha, 2003). Em 1996, o Conselho Nacional de
Populações Tradicionais (CNPT/IBAMA) registrou aproximadamente entre 100 e 150
pescadores ativos, enquanto que o grupo de pesquisadores do Núcleo Fluminense de
Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense (NUFEP/UFF) registraram 98
pescadores em 2010 (SEA/INEA, 2013). É possível que a escassez dos recursos
pesqueiros, aliada a novas possibilidades de emprego e renda decorrentes da expansão
urbana local, tenham contribuído para essa redução ao longo de várias décadas. Essa
migração da pesca para outros setores produtivos como o turismo, foi observada em
Salinópolis (PA), onde as famílias de pescadores artesanais têm abandonado a pesca
tradicional, partindo em busca de outras atividades voltadas para o comércio balnear
(trabalho no comércio e como caseiros de segunda residência), na expectativa de melhorar
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de vida (Adrião, 2006). O mesmo tem sido observado em comunidades costeiras de Santa
Catarina (Capellesso & Cazella, 2011). No presente estudo, o número reduzido de
pescadores jovens participando do sistema pesqueiro vem reforçar o fato que o
recrutamento de novas gerações é possivelmente desestimulado. Lima & Pereira (1997)
descreveram na década de 1970 um grande contingente de “jovens de Itaipu”, que
atualmente estariam na classe etária de 51-60 anos (Figura 2.2). Pescadores artesanais da
Ilha do Mel relataram que a exposição às condições do tempo (estado do mar e condições
climáticas), coloca em risco a vida e a saúde do pescador (Fuzetti & Corrêa, 2009). É
possível que pescadores mais experientes venham estimulando as novas gerações a
buscarem outras atividades econômicas de menor risco.
Embora não se tenha estudos anteriores para comparar sobre faixa etária, números
de pescadores formalizados, nem proporção de pescadores de origem tradicional, pode-se
inferir que o núcleo dos usuários ainda mantém a coesão do sistema pesqueiro de pequena
escala em Itaipu ao longo do tempo. Esta tendência também se observa em núcleos de
pesca de pequena escala adjacentes ao sistema estudado, como por exemplo Copacabana
(Amorim & Monteiro-Neto, 2016).

A Criação e Implementação da RESEX Itaipu

A demanda dos pescadores artesanais da região de Itaipu pela implantação de uma
RESEX marinha teve início em 1996, em paralelo ao processo de criação da Reserva
Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Os conflitos que justificavam esta demanda
incluíam a expansão urbana e imobiliária na região, a pesca industrial e a poluição das
águas marinhas que têm contribuído para a degradação ambiental, com forte impacto na
pesca, como a redução drástica dos estoques de tainha e cavala, e o desaparecimento do
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xaréu e do camarão na lagoa de Itaipu (SEA/INEA, 2013, p. 5). Pesquisadores do Núcleo
Fluminense de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense (NUFEP/UFF),
que participavam do processo em Arraial do Cabo, também apoiaram a elaboração dos
estudos prévios para a criação da RESEX Itaipu (SEA/INEA, 2013, p. 16). Todas as
tentativas a partir dessa época, resultaram em conflitos entre as pessoas e instituições que
se manifestavam a favor (pescadores, ALPAPI) e contra (Colônia de pescadores Z-7,
alguns pescadores de Itaipu e de locais adjacentes), de forma a frustrar os objetivos de
criação da RESEX Itaipu.
Iniciado em 1996 pelo CNPT (IBAMA), este processo foi encaminhado pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ao Instituto Estadual
do Ambiente (INEA) em 2010, considerando que a proposta se adequava melhor à esfera
estadual (SEA/INEA, 2013). Sob a responsabilidade do INEA e da Secretaria Estadual do
Ambiente (SEA), mais uma vez as instituições e pessoas interessadas passaram a discutir a
proposta, contando com maior adesão dos pescadores locais (Mibielli, 2014).
A área para a implantação da Reserva Extrativista foi definida pelos pescadores
através de mapas mentais, baseando-se na distribuição dos diferentes tipos de pescarias,
reconhecendo como a principal atividade a pesca de arrasto de praia. Esta iniciativa sugere
que, pelo menos em um momento inicial, havia um maior reconhecimento e incorporação
de algumas formas de organização dos pescadores, como os diferentes tipos de pescarias e
os locais de pesca tradicionais, considerado indispensáveis para uma intervenção exitosa
no local (McConney & Medeiros, 2014).
Também, a constituição do Conselho Deliberativo com uma participação de 50% de
representantes dos pescadores reforça esta conclusão. No entanto, durante o processo de
consolidação da RESEX Itaipu, as discussões do regimento interno no âmbito do CD
causaram um esvaziamento dos pescadores nas reuniões, já que, eles não conseguiam
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relacionar os assuntos tratados nas reuniões com os problemas e conflitos que estavam
ocorrendo dentro da área da reserva. Tal fato ficou mais explicito a partir da criação do
grupo de trabalho para elaborar o documento de Acordo de Gestão, composto por alguns
representantes de pescadores, e majoritariamente por representantes de outras instituições
(INEA, Fundação Instituto de Pesca do Estado de Rio de Janeiro - FIPERJ, Prefeitura de
Niterói, universidades, e esporadicamente Marinha do Brasil e associações de esportes,
entre outros). A elaboração do documento tardou um ano até ser apresentado para
discussão no CD, incorporando tópicos além dos solicitados pelos pescadores para o
urgente ordenamento de algumas atividades dentro da RESEX. As discussões no GT se
estenderam uma vez que as instituições interessadas se posicionavam para obter um
consenso sobre cada tópico, à vez que se questionaram sobre a legalidade dos petrechos de
pesca das artes mais tradicionais e relevantes da pesca artesanal de Itaipu. Novamente as
demandas de urgência dos pescadores não foram atendidas, e as práticas tradicionais
colocadas em questão, provocando mais afastamento dos pescadores das discussões no
processo de construção do Acordo de Gestão.
Para compreender este tipo de conflito é preciso compreender a trajetória das
Reservas Extrativistas, em especial as reservas marinhas, desde a promulgação da Lei do
SNUC em 2000. A construção da Reserva Extrativista Marinha tem sua origem em outra
área social, a partir da movimentação dos seringueiros do Acre, no final dos anos 1980.
Este movimento começou quando os trabalhadores que recolhiam borracha das árvores de
seringa na floresta amazônica, ante a pressão da Reforma Agrária, chegaram a um
consenso com o Governo ao estabelecer uma área que conservasse a capacidade produtiva
da floresta e assegurasse a permanência das famílias em suas colocações (Rueda, 1999
apud Lobão, 2010a, p 43). Este modelo foi visto como positivo porque tinha o mesmo
objetivo que a Reforma Agrária, isto é, que a terra cumprisse uma função social. Ademais,
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estava também incluído no conceito da atividade ecologicamente sustentável, recentemente
adotado na comunidade científica. Os seringueiros reconheceram-se como extrativistas,
além de terem compreendido que tal conceito abrangia outras formas de extrativismo
(Lobão, 2010a).
De acordo com o decreto 98.897/1990, no quadro institucional de avaliação do
projeto de uma reserva extrativista destacavam-se os seguintes elementos, entre outros: (a)
a necessidade de se estabelecer uma aliança entre o governo e a sociedade para a
conservação de recursos naturais; (b) essa aliança deveria ocorrer através da organização
dos grupos locais; (c) a resposta da sociedade civil seria melhor quando ela estivesse
capacitada. Assim o modelo das reservas extrativistas não poderia prescindir do potencial
de gestão das comunidades, dos negócios e do espaço.
A primeira condição “indispensável” para a criação de uma reserva era que os
moradores quisessem “trabalhar em grupo, em associação”. Assim, se não existisse uma
associação de moradores, ela deveria ser criada e todos deveriam “fortalecer esta
associação e trabalhar para que haja compreensão, harmonia e mútua colaboração”. O
IBAMA indicaria um funcionário para que fosse o diretor da RESEX e, junto com a
associação, seriam os responsáveis pela sua co-gestão.
As etapas da criação da reserva eram: cadastramento dos moradores na associação,
a qual seria a representante da comunidade na RESEX; elaboração de um Plano de
Utilização, que era um documento administrativo aprovado em assembleia da associação e
posteriormente aprovado pelo IBAMA através dos agentes do CNPT; e, por fim, assinatura
de um Contrato de Cessão de Direito Real de Uso (CCDRU) celebrado entre o IBAMA e a
associação da RESEX, e que seria implementado quando a gestão local funcionasse com
certo grau de autonomia (Maranhão, 2012). Tal etapa corresponderia a um estágio de
maturidade do grupo local, quando ele passaria a prescindir do poder público federal –
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representado pelo IBAMA – tendo construído relações estáveis com os poderes públicos
locais para a gestão da Reserva.
Em 2000, entrou em vigor a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
– SNUC, que modificou substancialmente o modelo de Reservas Extrativistas, sobretudo
as

marinhas.

Esta

modificação

é

discutida

no

livro

“Cosmologias Políticas do

Neocolonialismo” de Ronaldo Lobão (2010a), de onde recolho os elementos que se
seguem:
Antes do SNUC, as principais linhas de ação para o estabelecimento das reservas
extrativistas foram:
1. Regularização fundiária;
2.

Melhoria da infra-estrutura local e incremento da auto-estima, visando

desenvolver o potencial dos extrativistas para a autogestão das reservas;
3. Incremento da capacidade produtiva e comercial, visando à melhoria da
qualidade de vida das populações locais;
4. Conservação da biodiversidade e aprimoramento do manejo dos recursos
naturais, com a participação dos moradores.
As populações tradicionais passaram a ser “beneficiarias” da Reserva Extrativista.
Criou-se o Conselho Deliberativo para ocupar o lugar da parceria entre o órgão estatal e a
associação local na co-gestão da Resex; o Conselho seria formado por representantes do
poder público, da sociedade civil organizada e das populações tradicionais, ou seja, todas
as entidades que tivessem algum interesse na utilização da área. No Conselho se aprovaria
o Plano de Manejo (em vez de Plano de Utilização), e determinaria o Contrato de Cessão
de Direito Real de Uso (CCDRU) com a Associação da reserva. O Plano de Manejo é um
documento técnico definido como:
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“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos
gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à
gestão da unidade” (lei nº 9985/2000, art. 2º, XVII) (Maranhão, 2012).

Em 2004, o IBAMA publicou o documento “Roteiros Metodológicos. Plano de
Manejo de Uso Múltiplo das Reservas Extrativistas Federais”, que consiste em dois
roteiros metodológicos para a construção das RESEXs: um para as reservas extrativistas de
recursos florestais; outro voltado para as reservas extrativistas de recursos pesqueiros.
O Plano de Manejo de recursos florestais trata, no primeiro volume, da Gestão da
Reserva; no segundo, da potencialidade econômica; no terceiro, da geração de renda; e no
quarto, do prognóstico e da validade do Plano de Manejo. Para os recursos pesqueiros o
roteiro é mais detalhado:
- o primeiro é ecossistêmico, e promove a conservação da diversidade
marinha.
- o segundo é da precaução, que tem sua fonte identificada na ECO 92, o
resultado prático deste princípio recai sobre o comportamento da
população tradicional.
- o terceiro corresponde à adoção do conceito de manejo adaptativo “que
se adapta ás necessidades das comunidades”.
- o quarto princípio diz respeito ao manejo em situação de carência de
informações, o conhecimento tradicional dos pescadores pode ser um
ponto de partida de informação para o manejo.
- o quinto princípio visa a identificação de áreas de exclusão, fruto de um
programa de ordenamento da exploração de recursos naturais.
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- o último princípio trata da participação dos atores sociais e dos regimes
de governabilidade. Este regime deve levar em consideração entre outras
coisas os níveis de organização e a capacidade de adaptação a mudanças
dos grupos locais. (Lobão, 2010a passim).

Em 2007, com a criação do ICMBio e o estabelecimento da sua estrutura interna,
foi aprovada a “Instrução Normativa Nº 2”, que disciplina as diretrizes, normas e
procedimentos para formação e funcionamento do Conselho Deliberativo de uma Reserva
Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Nesse documento estão descritas a
formação e composição, objetivos, funcionamento, competências, a seguir:
I - promover a conservação da biodiversidade e a qualidade de vida das
populações tradicionais da Unidade;
II - demandar e propor, aos órgãos competentes, políticas públicas que
promovam a qualidade de vida das populações tradicionais da Unidade;
III - demandar e propor, aos órgãos e entidades de pesquisa, pesquisas e
tecnologias que visem a sustentabilidade socioambiental, integrando o
conhecimento técnico-científico e o etnoconhecimento;
IV - deliberar sobre propostas de pesquisa e projetos de intervenção na
Unidade, adotando medidas para que os conhecimentos e benefícios
gerados sejam repartidos com as populações tradicionais da Unidade;
V - promover ampla discussão sobre o papel da Unidade e a sua gestão;
VI - estimular e apoiar a criação ou o fortalecimento e formalização das
organizações das populações tradicionais da Unidade, possibilitando a
autonomia e o protagonismo dessas populações no seu processo de
gestão;
VII - definir mecanismos de tomada de decisão que assegurem a efetiva
participação das populações tradicionais na gestão da Unidade;
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VIII - formalizar suas deliberações por meio de resoluções assinadas pelo
Presidente do Conselho Deliberativo e respaldadas por ata da reunião
correspondente, conforme modelo contido no Anexo I;
IX -

indicar representantes para acompanhar a elaboração e

implementação do Plano de Manejo Participativo da Unidade;
X - consultar previamente as populações tradicionais da Unidade quando
se tratar de contratação e dos dispositivos do termo de parceria com
OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da Unidade;
XI - consultar previamente as populações tradicionais da Unidade sobre
autorização de exploração de produtos ou serviços potencialmente
causadores de impacto ambiental ou que acarretem ônus financeiro para
as comunidades tradicionais ou suas entidades organizativas;
XII - criar instâncias consultivas para a análise de especificidades da
Unidade.

Neste contexto pode-se perguntar se o modelo de Reserva Extrativista Marinha
mantém esses atributos, que inclusive são reconhecidos a nível mundial, como uma forma
de manejo baseado na comunidade ou co-manejo, unidade de conservação de tipo bottomup (Gerhardinger et al. 2009; Gasalla, 2011; Orensanz & Seijo, 2013). Será possível que a
Reserva Extrativista Marinha de Itaipu volte novamente a ser guiada pelos interesses dos
pescadores que integram o Sistema Pesqueiro de Pequena Escala? Será possível que no
documento de “acordo de gestão” sejam incorporadas as formas de organização refletidas
nos acordos informais de direito à vez, uso dos locais de pesca entre diferentes tipos de
artes de pesca, uso do espaço da praia para organização das embarcações e comercialização
a turistas?
A importância das organizações informais e do conhecimento ecológico tradicional
no manejo de pescarias de pequena escala é amplamente discutido e apresentado como um
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requisito fundamental para assegurar a sustentabilidade deste tipo de pescarias (Ostrom,
1990; Pomeroy & Berkes, 1997; Johannes et al., 2000; Berkes et al., 2001; Prince, 2003;
Berkes, 2008), desta forma é um desafio para a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu
incorporar estes conhecimento para que as seguintes passos para sua implementação seja
exitoso.
Por último se coloca outros desafios que deverão ser abordados no processo de
consolidação da RESEX Itaipu:
- É a primeira Reserva Extrativista do Estado de Rio de Janeiro, e ao ser estadual o
órgão definido para a gestão é o INEA. A trajetória e experiências dos gestores do INEA
em unidades de conservação são de unidades de tipo integral, onde existe um Conselho
Consultivo, sendo o gestor quem determina o rumo da unidade, pouca experiência se tem
na gestão de uma unidade de conservação de uso sustentável, aonde o rumo da unidade é
definido pelo Conselho Deliberativo, neste caso constituído por 50% por pescadores
artesanais.
- Ao ser uma Reserva Extrativista Marinha de tipo estadual, a área marinha
compreendida deve ser cedida pela Secretaria do Patrimônio da União ao Estado de Rio de
Janeiro, para que se delegue a administração do espaço público, o mar, ao organismo
ambiental estadual. Note-se que no Artigo nº 2 do Decreto que criou a Reserva Extrativista
Marinha de Itaipu se indica a exploração e conservação dos recursos, não mencionando a
administração do espelho de água:
Art. 2º - A criação da RESEX Itaipu tem como objetivo
proteger os meios de vida da população de pescadores
artesanais tradicionais da região de Itaipu e garantir a
exploração sustentável e a conservação dos recursos
naturais renováveis em sua área de abrangência.
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De alguma forma o espaço de mar ocupado pela reserva teria que ter um documento
oficial que incorpore as regras informais de utilização dos locais de pesca, elaboradas pelos
próprios pescadores de Itaipu, para assegurar um manejo sustentável no tempo.
- O mesmo acontece com a CCDRU. Este direito na criação de uma reserva
extrativista florestal, é, para efeitos legais, vinculada à categoria “local” (Lobão, 2010a
pag. 54). O problema de uma reserva extrativista marinha é que corresponde a um pedaço
de mar, um bem de uso comum do povo, e não um bem ou território. Assim para definir
um CCDRU tem que se precisar primeiro “direito de quem?” (Lobão, 2010a). Assim, o
próximo movimento neste sentido deveria ser o reconhecimento de uma população
beneficiária definida pelos mesmos pescadores atualmente ativos, para garantir desta forma
a aceitação dos acordos de pesca que irão assurgir a partir da discussão e elaboração entre a
população beneficiária.

Distribuição da CPUE com rede de emalhe
As mudanças nas artes de pesca observadas ao longo de várias décadas (ver
Capítulo 1) tiveram efeitos sobre o conhecimento naturalístico dos pescadores de Itaipu.
Regras previamente estabelecidas (Lima & Pereira, 1997) caíram em desuso ou foram
atualizadas seguindo as mudanças das artes de pesca e das suas respectivas espécies alvo.
Na década de 1970, os pescadores de Itaipu esperavam os cardumes de tainha, xaréu e
parati, dentre outros, chegarem na enseada para serem capturados principalmente pelo
arrasto de praia, arte de pesca predominante da época (Lima & Pereira, 1997; Mibielli,
2004). Assim, todo o conhecimento naturalístico era sintetizado nas condições ambientais
e do mar que melhor se correlacionavam à chegada dos cardumes. Com a ascensão das
artes de pesca com rede de emalhe, necessitou-se de um maior conhecimento sobre as
características do fundo da enseada, ou seja, presença de rochas e lajes, áreas mais
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propícias ou não à pesca, etc. Também o posicionamento dos pesqueiros, através do
método visual e triangulação por alvos em terra teve de ser aprimorado. Desta forma, pelo
menos parte do conhecimento ecológico tradicional sofreu mudanças e adaptações, o
anterior ficou vigente apenas na arte de pesca de arrasto de praia, e outros se formaram
para dar conta de novos deslocamentos dos pescadores mais afastados da enseada de
Itaipu.
A CPUE registrada para a arte de pesca com rede de emalhe tipo corvineira indicou
os maiores rendimentos dentro dos limites da RESEX Itaipu, reafirmando como o
observado no capitulo 1, que os limites estabelecidos estão em congruência com a
distribuição das pescarias, inclusive aquelas emergentes entre os pescadores artesanais. A
teoria do forrageamento pode ser aplicada ao comportamento dos pescadores na
exploração dos recursos pesqueiros. A teoria propõe que os pescadores (forrageadores)
visam maximizar a produção minimizando o esforço das capturas. Assim, a escolha das
áreas de pesca está associada, por exemplo, ao tempo de deslocamento até os pesqueiros e,
também, às possibilidades do retorno produtivo dos referidos pesqueiros (Begossi, 1992;
Aswani, 1998). A interpretação das pescarias com rede corvineira, à luz do forrageamento
ótimo, sugere que a área da RESEX Itaipu proporciona bons rendimentos sem a
necessidade de grandes deslocamentos. As áreas de pesca que extrapolam a RESEX seriam
vantajosas sazonalmente, talvez pela presença de peixes de maior tamanho, porém em
menor quantidade, mas que teriam maiores vantagens financeiras no mercado. Estas áreas
podem ser consideradas como locais de pesca exploratória, onde os pescadores se arriscam
mais para obter maiores lucros.

Conclusão
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O processo inicial de criação e implantação da RESEX Itaipu tem sido marcado por
acordos e conflitos. A pluralidade de usos da região por várias atividades econômicas, é
um dos fatores causadores de interferência na atividade pesqueira. A falta de objetividade
nas discussões, não atacando os problemas da pesca e da fiscalização de forma direta e
eficiente, tem desestimulado a participação dos representantes dos pescadores nas reuniões
do Conselho Deliberativo. Assim, o protagonismo dos pescadores na definição das
prioridades do CD tem sido, muitas vezes, sobrepujado pelos interesses de outras
instituições participantes do CD.
Apesar disso, os dados de captura e CPUE sugerem uma boa adequação dos limites
da unidade de conservação às atividades dos pescadores, mesmo para pescarias emergentes
como as praticadas com redes de emalhe tipo corvineira, constituindo uma oportunidade
para conciliar objetivos de pesca diversos para a manutenção da atividade pesqueira local,
dentro dos mecanismos de gestão acessíveis ao modelo de reserva extrativista. A
importância das organizações informais e do conhecimento ecológico tradicional no
manejo de pescarias de pequena escala é um requisito fundamental para assegurar a
sustentabilidade deste tipo de pescarias.
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Capítulo 3: Saber Naturalístico e Sistemas Adaptativos Complexos: Um
Modelo Interpretativo para as Pescarias Artesanais Tradicionais de
Itaipu e Arraial do Cabo (Rio de Janeiro, Brasil).

Introdução

O Saber Naturalístico (Traditional Ecological Knowledge – TEK, em inglês) foi
identificado nos últimos anos como um sistema que pode contribuir para a conservação de
áreas protegidas (Johannes, 1998) e a sustentabilidade de recursos renováveis (Berkes,
2012). O Saber Naturalístico pode ser interpretado como um modelo de Manejo
Adaptativo porque responde e maneja processos e funções de um sistema complexo
(Berkes, 2000).
Neste estudo se pretende aplicar o conceito de Sistema Adaptativo Complexo
(SAC), segundo a teoria de John H. Holland (1995), para a interpretação de um particular
saber naturalístico: o Saber Naturalístico dos pescadores artesanais (Fishers Ecological
Knowledge – FEK, em inglês). Na primeira parte deste trabalho será descrito em que
consiste o saber naturalístico dos pescadores artesanais e sua importância na conformação
da estrutura social destes grupos. Para tanto, serão utilizados trabalhos antropológicos
publicados na década de 1990 sobre a região de Arraial do Cabo (Britto, 1999) e Itaipu
(Lima & Pereira, 1997) (Figura 3.1). Na segunda parte a estrutura do SAC (Holland, 1995,
1999) será descrita nas suas características, componentes, propriedades e mecanismos. Na
terceira parte será proposta a interpretação e estruturação do SN como um tipo de SAC.
Por último será discutida a pertinência epistemológica desta operação de síntese.
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Figura 3.1. Mapa do Brasil indicando a localização geográfica (▲) de Itaipu e Arraial do Cabo, no
estado do Rio de Janeiro.

O saber naturalístico (SN) de pescadores artesanais de Arraial do Cabo e Itaipu
(Rio

de

Janeiro,

Brasil)

sistematiza conhecimentos que compreendem desde os

comportamentos migratórios de uma grande diversidade de peixes até variáveis climáticas
e oceanográficas relacionadas ao aparecimento dos cardumes destas espécies nas áreas de
pesca. Além disso, incorpora uma linguagem complexa de senhas e sinais para
comunicação entre os pescadores durante a atividade de pesca, especialmente nas pescarias
de cerco. O SN é construído através da observação empírica, tentativas e erros, atravessa as
gerações de forma oral e é atualizado constantemente pela experiência (Lima & Pereira,
1997; Britto, 1999). Neste sentido, o SN pode se enquadrar na definição de um SAC.
A teoria de Sistema Adaptativo Complexo foi desenvolvida por Holland (1995,
1999) como um modelo matemático. Um SAC se define como complexo porque é formado
por diversos elementos com naturezas distintas, e adaptativo porque tem a capacidade de
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mudar e aprender com a experiência. Neste trabalho, a proposta é avaliar a possibilidade de
interpretar e estruturar o SN dos pescadores de Arraial do Cabo e Itaipu como um SAC, e
consequentemente utilizar estudos antropológicos produzidos a partir deste conhecimento
para organizar o SN dos pescadores em uma estrutura de SAC.
Defende-se

que a utilização

desta abordagem pode contribuir para uma

horizontalidade nas relações entre ciência formal e SN, além de facilitar a comunicação e
integração de áreas distintas das ciências formais interessadas no estudo do ambiente
marinho e costeiro como a antropologia, a biologia marinha e a oceanografia, entre outras.
Neste sentido, a proposta principal deste trabalho é a busca de uma via metodológica que
proporcione a interdisciplinaridade no estudo de problemas relacionados à ecologia da
pesca e sustentabilidade.
Se a estrutura SAC, por um lado, pode ajudar na superação de problemas de
incomensurabilidade entre diferentes ciências e saberes (Kuhn, 1998), por outro lado, é
necessário ter claro que esta estrutura foi criada com objetivos heurísticos associados à
modelagem matemática (Holland, 1995), os quais não seriam adequados, em princípio, ao
conhecimento naturalístico. Deste modo, neste trabalho, a estrutura SAC será usada como
uma metáfora estruturante. A utilização de metáforas já foi indicada como um problema
para a prática da ciência (Cardoso, 1985), desta forma serão discutidos os inconvenientes
do uso das metáforas em ciência usando, para tanto, a epistemologia de Gaston Bachelard
(2000).

Saber Naturalístico (SN)
Nas localidades de Arraial do Cabo (22º58’17,76’’S, 42º01’48’’W) e Itaipu
(22º53’14”S, 43º22’48”W), ambas no estado do Rio de Janeiro (Figura 3.1), existe um tipo
de pesca artesanal caracterizado por ser de pescadores que “esperam o peixe chegar”.
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Trata-se de uma pescaria de peixes pelágicos, migratórios, que se aproximam às praias em
cardumes. Esta pesca se organizou em canoas grandes com redes de arrasto de praia. Nesta
atividade participam entre 6 e 7 pescadores fixos no momento de cercar os cardumes. No
momento da puxada da rede na praia mais pescadores e outras pessoas são incorporadas a
atividade. Os tipos de pesca com canoa grande são dois: “de cerco com vigia”, no qual se
identifica a espécie que integra o cardume e se realiza a estratégia de pesca apropriada; e a
de “lance à fortuna” no qual não se conhece as espécies que serão capturadas (Britto, 1999;
Lima & Pereira, 1997). Sendo o “de cerco” o mais tradicional e que reúne a maior
complexidade de organização. A unidade produtiva deste tipo de atividade é denominada
“companha” e as responsabilidades de seus componentes podem ser definidas como se
segue:
Vigia: sua função é esperar, no topo do morro, a chegada dos cardumes dentro de
uma determinada área de pesca, reconhecer seu tipo (espécie predominante) e dimensão. O
vigia

ainda

define

a

direção

de

deslocamento

do

cardume,

as

características

comportamentais de cada espécie e estabelece a forma de como jogar a rede, utilizando
variáveis ambientais como as correntes, o vento. Por fim ele dirige a operação de pesca
definindo como fechar o cerco e puxar a rede na praia sem, no entanto, ser obrigado a
puxar a rede. A maioria dos vigias usa um rádio para avisar à companha da chegada do
cardume, contudo, os sinais ainda são feitos com um pano branco como no passado
anterior à tecnologia de radio-comunicação. O vigia categoriza o número de peixes como
magote (até 100 peixes), cardume (entre 100 e 500 peixes) e manta (mais de 500 peixes).
Mestre: interpreta os sinais do vigia e orienta os remeiros quanto à velocidade que
deve ser impressa a canoa e, aos demais a bordo, quanto ao momento de jogar a rede. Ele
manobra a canoa com o remo de popa (menor) em função do vento e das correntes, joga o
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cabo de uma das extremidades da rede para o cabeiro em terra e, ainda, comanda os
remeiros nas manobras de colocar e tirar a canoa do mar.
Remeiros: são quatro, atentos aos sinais do vigia e as ordens do mestre. Eles
mantêm o rumo desejado manejando os remos, ora somente a bombordo, ora somente a
boreste, remando forte ou fraco, conforme as determinações do mestre.
Chumbereiro e Corticeiro: dominam a técnica de jogar a rede ao mar. Eles
controlam como a rede vai à água, mantendo sua posição e tensão correta em função da
velocidade da canoa. Embora o chumbeiro e o corticeiro saibam interpretar os sinais do
vigia, eles atendem apenas às ordens do mestre.
Cabeiro: Fica na praia à espera do cabo que lhe será lançado pelo mestre. Sua
posição é intermediária entre a praia e a canoa. Ao receber o cabo em água, no início da
atividade, nada até a praia e espera o sinal do mestre para começar o processo de puxar a
rede juntamente com as outras pessoas de terra (Figura 3.2).

Figura 3.2. Componentes e atividades da unidade produtiva denominado “companha” como
registrado em estudos antropológicos. Fotos: Luciana Loto
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O sucesso da pescaria depende de uma série de saberes que permitem prognósticos
sobre o aparecimento de grandes cardumes, cuja importância é definida, geralmente, por
seu valor no mercado. Estudos antropológicos registraram a sistematização destes saberes
em diagramas chamados “rodas” (Britto, 1999). Estas “rodas” representam a combinação
de fatores biológicos e ambientais que organizam a produção social da pesca. Foi possível
definir para as pescarias de Arraial do Cabo, na década de 1980, quatro “rodas”:
“Roda” dos peixes: Define duas grandes categorias temporais: tempo quente (de
outubro a março) e tempo frio (de abril a setembro). Desta forma xaréu (Caranx spp),
bonito (Auxis thazard) e lula (Doryteuthis sp.) aparecem em tempo quente entre metade de
novembro até março. Tainha (Mugil liza) e anchova pequena (Pomatomus saltatrix)
aparecem em tempo frio desde abril até metade de agosto. A anchova grande aparece no
final do tempo frio (metade de agosto) e se mantém na área até início do tempo quente
(metade de novembro) (Figura 3.3).

Figura 3.3. “Roda” dos peixes que define épocas de pescaria de rede segundo as principais
espécies de peixes. Fonte: Adaptado de Britto (1999)
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“Roda” da lua: Construída com informações relativas às condições ambientais
sistematizadas pelos pescadores e atualizada permanentemente pela observação. As
informações na “roda” da lua dizem respeito à intensidade e direção do vento, influência
da lua sobre as condições do mar e sobre os níveis das marés. Assim, dependendo do
quadrante da lua, são definidos momentos de marés fracas e fortes, mar calmo ou mar alto
(Figura 3.4).

Figura 3.4. “Roda da lua” que define as condições do mar em função da influência do ciclo lunar.
Fonte: Adaptado de Britto (1999)

“Roda” do mar: Define as condições do mar incluindo temperatura da água e estado
do mar em função da direção dos ventos, indica as condições de mar favoráveis e
desfavoráveis para pescaria (Figura 3.5). A “roda” do mar foi construída para as
localidades específicas de “Praia Grande” e as “praias do norte” em Arraial do Cabo.
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Figura 3.5. “Roda” do mar que define as condições de mar favoráveis e desfavoráveis para
pescaria em função da direção dos ventos. Fonte: Adaptado de Britto (1999)

O sucesso da pescaria depende, portanto, de uma estrutura hierárquica baseada em
conhecimentos técnicos (“companha”), uma linguagem própria para comunicação entre os
membros da companha e, ainda, de uma série de conhecimentos que permitem predições
sobre o aparecimento dos peixes (SN). Munidos de todos estes elementos, os pescadores
são capazes de realizar capturas muito bem-sucedidas, além de uma série de previsões
razoavelmente confiáveis sobre as condições naturais que interferem na realização das
pescarias. Os pescadores têm claro, no entanto, que essa “ciência do concreto” tem uma
validade restrita ao local e contexto social, não comportando, portanto, generalizações. Em
relação a limitação das suas práticas, os pescadores afirmam que “não é possível saber
como é o mar” (Britto, 1999). Desta forma, o SN dos pescadores de beira de praia é
baseado em uma gama de saberes e práticas e apresenta, também, grande lucidez
epistemológica.
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Sistema Adaptativo Complexo (SAC)

Um sistema adaptativo complexo é um sistema complexo com capacidade de
mudar e aprender com a experiência (Holland, 1995). O conceito foi produzido
originalmente com a finalidade de compreender e modelar matematicamente problemas
que incluem aspectos da biologia como a origem da vida, a evolução das espécies, o
funcionamento do sistema imunológico e do sistema nervoso central. No âmbito das
ciências sociais o conceito de SAC tem sido usado para modelagem matemática de
problemas relacionados à economia como, por exemplo, o comportamento de mercados.
Na Figura 3.6 é esquematizado o comportamento que define um SAC.

Figura 3.6. Mudanças do SAC no tempo (sistema dinâmico) em função da experiência
(adaptação). Neste sentido são sistemas com a capacidade de evoluir.

Segundo Holland (1999) existem sete características básicas de um SAC, podendo
elas ser classificadas em quatro propriedades (diversidade, agregação, fluxo e não
linearidade) e três mecanismos (rotulagem, blocos de construção e modelos internos).
A diversidade, ou seja, a presença de elementos diferentes, é a característica básica
de qualquer sistema complexo. Estes elementos estão em constante interação, podendo,
neste sentido, serem mais bem definidos como agentes (elementos que exercem ação entre
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si). Neste processo de ação recíproca, modificações podem ser produzidas conduzindo a
uma adaptação dos agentes no sistema. As mudanças e as adaptações dos agentes fazem
melhorar as suas situações dentro do sistema. Entretanto, uma variedade de objetos pode
funcionar como um agregado apresentando uma identidade única. Esta situação de
agregação é mediada pelo mecanismo de rotulagem que permite a identificação de
afinidades entre agentes. A vantagem do comportamento agregado é uma maior
possibilidade de antecipação frente a uma situação nova devido à simultaneidade de ações
dos agentes que podem agir em interações aditivas, multiplicativas ou sinergéticas.
O desafio, no caso do comportamento agregado, é entender qual é a relação entre a
ação individual de cada agente e a atividade coletiva (emergente). Esta compreensão pode
ser especialmente difícil, uma vez que o resultado da interação é, geralmente, não-linear.
Isto é, o conhecimento das atividades de cada agente não conduz ao conhecimento direto
da atividade agregada. Independente disto, as propriedades e mecanismos descritos até
aqui conduzem a compreensão intuitiva de outra propriedade que caracteriza um SAC: os
fluxos, que podem ser tanto de recursos quanto de informações. Estes fluxos produzem
efeitos inesperados tais quais a reciclagem e efeitos multiplicativos.
A descrição dos SAC oferecida até agora é, basicamente, estrutural e estática e
muito pouco dinâmica, embora, a grande novidade dos SAC seja a sua capacidade de
adaptação. Contudo, o esquema estrutural descrito, posto a operar no tempo, cria a
possibilidade de que diferentes recortes possam ser efetuados no sistema em função das
suas partes (porções maiores ou menores) ou do seu funcionamento (efeitos emergentes).
Desta forma, a partir destes diferentes recortes pode ser identificada uma grande variedade
de estruturas que, por sua vez, podem ser re-organizadas em outros sistemas. Este
mecanismo é reconhecido como blocos de construção. A operação de todo este sistema, no
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tempo, produz o aspecto mais intrigante de um SAC que é o modelo interno, um conjunto
de regras que permite ao sistema, como um todo, fazer predições.
Um sistema adaptativo complexo produz escolhas dentre um conjunto de
possibilidades. Um extremo deste processo é o aproveitamento, que é como opera um
sistema quando supõe que todas as suas regras são corretas e as emprega de todas as
maneiras possíveis. Outro extremo do processo é a pesquisa exploratória, que é quando o
sistema procura novas regras todo o tempo, sem jamais testa-las, ou seja, nunca aproveita
as informações bem-sucedidas do sistema. O Sistema Adaptativo Complexo situa-se entre
esses dois extremos. Neste processo, um SAC pode oscilar entre ordem e caos. A ordem é
a evolução inteiramente previsível do sistema e o caos a mudança constante.
A grande novidade dos modelos com estrutura de SAC é a questão do tempo, uma
vez que a adaptação só é obtida a partir de mudanças que o sistema sofre no tempo por
influência das condições. Ou seja, um processo de aprendizado que produz uma
antecipação. Contudo, é importante ter claro que a adaptação não é um processo de
otimização. Muito pelo contrário, o processo produz apenas o melhor resultado possível na
circunstância em função dos recursos disponíveis. Assim, em um SAC não existe um
estado ótimo, o sistema está em contínua evolução (a novidade é perpetua qualquer que
seja a escala de tempo em que o sistema esteja operando). A capacidade de antecipação
advém do sistema de regras que foi selecionado porque o resultado garantiu o sucesso
evolutivo do sistema até aquele momento.

Saber Naturalístico como um Sistema Adaptativo

O saber naturalístico dos pescadores artesanais na região de Arraial do Cabo e
Itaipu vêm sofrendo uma série de mudanças no sentido de acompanhar as transformações
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que aconteceram na região, tais como aumento demográfico, alterações dos espaços físicos
de pesca e da praia (Lima & Pereira, 1997; Britto, 1999; Loto, 2012; Mibielli, 2014),
diminuição da chegada dos cardumes aos locais de pesca tradicionais (Tubino et al, 2014),
e a criação de uma reserva extrativista marinha, uma unidade de conservação de uso
sustentável segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) do Brasil
(Lobão, 2010a; Orensanz & Seijo, 2013). As mudanças sofridas pelo SN incluem a
reordenação do número de companhas em atuação, mobilização dos integrantes entre
companhas e adoptar maiormente outras modalidades de pesca que não as “de cerco com
vigia” (para a chegada de cardumes específicos), como o “lance à fortuna” (para pesca sem
cardumes específicos). Assim, existe uma constante adaptação do SN baseada no
aprendizado. O sistema seleciona regras que correspondem às expectativas do próprio
sistema em determinada circunstância.
As mudanças sofridas não descaracterizaram o SN que continua, ainda hoje,
vigente no grupo social de pescadores artesanais mantendo sua identidade (hierarquia entre
os integrantes das companhas, linguagem de sinais e utilização do sistema de prognóstico).
Estas mudanças no saber naturalístico simplesmente o caracterizam como um sistema
dinâmico em contínua evolução. Assim, é possível identificar no sistema tanto a mudança
quanto a permanência. Desta forma, na sua configuração geral, o SN apresenta as
características e propriedades de um Sistema Adaptativo Complexo: um sistema dinâmico
em evolução adaptativa. A partir deste ponto será discutida a pertinência desta
interpretação em relação às propriedades e mecanismos relacionados aos SACs.
Em relação às sete características básicas, o mecanismo blocos de construção é
aquele que apresenta o paralelismo mais interessante uma vez que, a partir dos agentes
(pescadores) é possível identificar no SN outras unidades tais quais as funções (vigia,
mestre, remeiro, cortiçeiro, chumbereiro e cabeiro) ou as próprias companhas. Do mesmo
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modo, as propriedades de diversidade e agregação são evidentes a partir da descrição
realizada para os blocos de construção. O mecanismo de rotulagem é exercido a partir da
identidade local e tradição, uma vez que definem a identidade no grupo. No caso de Arraial
do Cabo, por exemplo, “nem todos pescadores em Arraial do Cabo são pescadores de
Arraial do Cabo” (Britto, 1999). Ou seja, somente são considerados pescadores de Arraial
do Cabo aqueles que detêm o complexo de conhecimentos naturalísticos e de sinais.
A não-linearidade é uma propriedade da atividade coletiva dos agentes do SN nos
seus diferentes blocos de construção (pescadores, funções, companhas). Mais que isso, é
epistemologicamente requerida nos limites das predições produzidas a partir da série de
saberes descritos anteriormente nos três diagramas de “roda”. A compreensão deste
processo de antecipação é possível pela análise e identificação do modelo interno do SN.
A última propriedade é a dos fluxos dentro do sistema. Em Arraial do Cabo e Itaipu
existe um fluxo de conhecimentos naturalísticos e técnicas de uma geração a outra.
Contudo, há cada vez mais uma limitação espacial dos elementos em que estes fluxos se
dão, uma vez que ele é local. Por isso, o saber naturalístico de Arraial do Cabo é inútil em
Itaipu, mesmo que se desenvolvam em ecossistemas marinhos análogos.
Assim, o SN pode ser rapidamente adaptado em função dos contextos locais. Por
exemplo, na pesca tradicional de lula feita à noite, o sistema passou de um estado de
aproveitamento à pesquisa exploratória. Os pescadores começaram a utilizar a lâmpada fria
modificando completamente a forma da pesca tradicional que era feita com lâmpada a
querosene (Lobão, 2010b). Com relação ao sistema de prognóstico, ele opera a partir de
elementos de mudança que orientam as passagens de um indicador a outro. Um vigia de
cerco de praia em Arraial do Cabo busca mudanças no céu (gaivotas, por exemplo) para
identificar a chegada de um cardume no mar. Deste modo, com poucos elementos (vento,
mar, fundo) o SN produz prognósticos bastante sofisticados.
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O SN sistematiza conhecimentos de origem ancestral, atravessando as gerações de
forma oral e sendo atualizado constantemente. Estes conhecimentos envolvem como
“matar” os peixes no momento em que se aproximam da praia, decisões tomadas com base
nos conhecimentos sobre comportamento dos cardumes, estado do mar, ventos e corrente e
o êxito das pescarias anteriores. Tradição e inovação, mudança e permanência, experiência
e adaptação, constituem a evolução dos Sistemas Adaptativos Complexos. Em relação ao
Saber Naturalístico a estrutura SAC parece ser uma metáfora adequada para facilitar a
comunicação entre áreas distintas das ciências formais, bem como para proporcionar uma
maior horizontalidade nas relações entre ciência formal e SN.
Na Figura 3.7 se resume a estrutura SAC com suas sete características básicas e
realizado um paralelismo com as características do SN, entendido como a própria pescaria
artesanal, seus saberes e práticas. A dinâmica do sistema só pode ser imaginada a partir da
inclusão do tempo abaixo do esquema estrutural apresentado.
Propriedades de um SAC

Propriedades de um SN
Nem todos pescadores em Itaipu, são pescadores de
Itaipu. No entanto, a identidade local é o que os agrega.

A simples ordenação estrutural dos elementos que
compõe os saberes, técnicas e práticas ligadas ao SN
não produz capturas bem-sucedidas. As pescarias
artesanais são uma emergência bem-sucedida da
integração não linear destes elementos.
Os fluxos podem ser entendidos tanto no âmbito da
comunicação para captura quanto do saber no tempo.
No primeiro caso, o efeito multiplicativo se dá na
medida em que a informação do vigia perpassa todo o
corpo da “companha”, determinando sua ação. No
segundo caso, a introdução da lâmpada fria na pescaria
de lula em Arraial do Cabo, por exemplo, demonstra a
capacidade de reciclagem de práticas antigas a partir da
introdução de elementos novos.
A companha (ver Figura 2) é composta de elementos e
funções diversas.
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Mecanismos de um SAC

Mecanismos de um SN
As afinidades usadas na identificação entre agentes se
dão na definição do que é local e, portanto, deve ser
integrado. Esta definição é complexa, sendo muitas
vezes definida na base no domínio de conhecimentos e
não no fato do indivíduo ter nascido no local.
Comparado com o número de variáveis disponíveis, o
SN se utiliza de um número relativamente pequeno de
blocos de construção para produzir uma diversidade de
saberes, técnicas e práticas. Por exemplo, na construção
das “rodas” são usados elementos como vento, ciclo
lunar e temperatura da água.
O modelo interno no caso do SN pode ser assumido
como sendo a tradição. Nela estão compostos saberes,
técnicas e práticas, amalgamadas pela experiência de
muitas gerações. Ela inclui tanto o conservadorismo
(supor as regras corretas, empregando-as em todas as
situações) quanto a pesquisa exploratória mediada pela
autoridade (capaz de introduzir novidades).

Figura 3.7. As sete características básicas de um SAC e seu paralelismo com o SN.

SAC como uma metáfora estruturante do SN
O Sistema Adaptativo Complexo foi proposto originalmente como um algoritmo
genético e um modelo para estudar as dinâmicas desses sistemas. Desta forma, o SAC é
utilizado, fundamentalmente, no esforço de modelagem matemática de sistemas que
incluem aspectos da biologia e economia (Holland, 1995, 1999).
Os modelos matemáticos apresentam aspectos úteis do ponto de vista cientifico
como uma linguagem concisa que permite sua manipulação e o poder de testar hipóteses e
contradições entre dados obtidos e/ou hipóteses formuladas. Por outro lado, quanto maior a
demanda de realismo do modelo, maior sua complexidade, aumentando exponencialmente
o número de parâmetros. A consequência imediata desta complexidade é a dificuldade de
obtenção de dados para alimentação do modelo, bem como a interpretação dos resultados.
Assim, no desenvolvimento de um modelo matemático é necessária a busca de um ponto
ótimo entre a representação da realidade e a complexidade do modelo.
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Ao analisar o SN dos pescadores de Arraial do Cabo como um SAC, não se
pretendeu a redução deste objeto antropológico às demandas da modelagem matemática. A
proposta foi a utilização da estrutura SAC como uma metáfora organizadora para operação
de análise-síntese no arco indução-dedução. Contudo, o termo metáfora enfrenta algumas
restrições epistemológicas.
Segundo Bachelard (2000), as metáforas seriam um “obstáculo epistemológico”
para o progresso do pensamento cientifico: “O progresso do pensamento científico se fez
graças á transposição de tais obstáculos e a pratica de atos epistemológicos”. Ele
diferencia assim um espírito pré-cientifico de um cientifico, sendo o caráter cientifico do
espírito obtido a partir da superação de tais obstáculos epistemológicos. Ainda, segundo
ele, é quando se investiga as condições psicológicas do progresso da ciência que se chega
rapidamente à convicção de que se tem que colocar o problema do conhecimento cientifico
em termos de obstáculos: “...é no ato mesmo de conhecer, intimamente, onde aparecem,
por uma espécie de necessidade funcional, os entorpecimentos e as confusões”.
Para um espírito pré-cientifico, uma única palavra pode se converter em uma
explicação suficiente. É neste sentido que as metáforas representam um obstáculo à
construção de explicações. Elas são imagens que se tornam resistentes, impedindo o operar
da razão. Elas passam a dirigir o pensamento, tendem a se completar e terminar no reino
das imagens impedindo o pensamento autônomo (Bachelard, 2000).
Neste trabalho, contudo, a metáfora SAC não opera como uma imagem, mas como
uma estrutura organizativa. Neste caso, a estrutura SAC pretende cumprir duas funções.
Primeiro, organiza o objeto antropológico (SN) de modo a facilitar a discussão entre
diferentes áreas das ciências formais sobre ele. Ou seja, pretende promover a discussão
interdisciplinar. Segundo, uma vez estruturado o objeto, abre-se a possibilidade da
comunicação entre saberes de diferentes naturezas como, por exemplo, entre ciência
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formal e SN. Desta forma, o que está sendo proposto aqui é um conceito de metáfora que
pretende romper com o papel obstaculizam-te e estabelecer a vantagem ímpar de facilitar a
comunicação entre áreas distintas das ciências e entre saberes de natureza distinta. Neste
sentido, a metáfora associada ao adjetivo estruturante se pretende uma ponte sobre o
abismo da incomensurabilidade (Kuhn, 1998).
Bachelard (2000) afirma que “o pensamento empírico é claro, imediato, quando foi
montado no aparelho das razões. Ao voltar sobre um passado de erros, se encontra a
verdade em um estado de arrependimento intelectual. Em efeito, se reconhece ‘em contra’
de um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal adquiridos ou superando
aqueles que, no espírito mesmo, obstaculiza à espiritualização”. É com base nesta posição
que este trabalho se insere, buscando uma aproximação entre o conhecimento empírico e o
cientifico, no momento que se está abordando um sistema de pesca artesanal onde ambos
conhecimentos estão presentes.
Lobão (2010b) observou que ambos os conhecimentos transitam na esfera dos
prognósticos. Ambos estão vinculados à demonstração empírica, porém, em polos
temporais distintos: O Saber Naturalístico dos pescadores tradicionais de Arraial do Cabo
se apoia no passado, o presente é uma externalidade e o futuro é um prognóstico ou uma
indeterminação, dependendo da escala temporal. O conhecimento cientifico se apoia no
presente: o passado é uma externalidade e o futuro é um cenário a ser antecipado no
presente. Baseado nesta interpretação, o autor propõe a utilização do modelo de SAC como
uma possibilidade de fusão dos horizontes entre ciência e tradição, com o objetivo de
contribuir a um manejo “sustentável” dos sistemas pesqueiros artesanais.
Bachelard (1972) propõe, ainda, que é necessário usar todas as filosofias para
termos o espectro nocional completo de um conhecimento particular: “Uma só filosofia é,
pois, insuficiente para dar conta de um conhecimento preciso. Se então se quiser fazer, a
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diferentes espíritos, exatamente a mesma pergunta a propósito de um conhecimento, verse-á aumentar singularmente o pluralismo filosófico da noção”. Neste sentido, “cada
filosofia fornece apenas uma banda do espectro nocional” (Bachelard, 1972). Assim, neste
trabalho, a proposta foi utilizar o modelo do Sistema Adaptativo Complexo como uma
metáfora estruturante. O objetivo principal foi propiciar o diálogo entre o que se poderiam
pensar como duas filosofias, a ciência e a tradição. Portanto, o conceito de metáfora
estruturante sai do lugar de obstáculo epistemológico e assume o papel de alternativa para
interdisciplinaridade.

Discussão
Neste trabalho a proposta de Lobão (2010b) foi implementada utilizando-se o
conceito de metáfora estruturante. Ou seja, a estrutura SAC foi usada para organizar o
objeto antropológico das pescarias artesanais e SN nela envolvido. Contudo, as metáforas
estão associadas a obstáculos ao conhecimento objetivo na epistemologia de Bachelard
(2000). Assim, as noções de metáfora e obstáculos epistemológicos foram discutidas na
tentativa de demonstrar que o conceito de metáfora estruturante assume o papel de
facilitador do diálogo entre conhecimentos e saberes.
As ideias desenvolvidas aqui são o segundo passo em um projeto cientificoepistemológico
científicas

de

quanto

facilitar
entre

a

interdisciplinaridade

saberes

de

diferentes

tanto

entre diferentes disciplinas

naturezas.

Para

além do

passo

organizativo/estruturante desenvolvido aqui, é importante tarefa o estudo da dinâmica
deste sistema (SN) e o desvelamento dos modelos internos em operação. Tarefas que serão
enfrentadas em próximas contribuições ao tema.
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Discussão final e considerações

O Sistema Pesqueiro de Pequena Escala de Itaipu demostrou capacidade de
mudanças e adaptações ao longo do tempo diante de significativas perturbações como
mudanças no espaço e nos recursos, assim como o surgimento de novas tecnologias. Se
identificaram padrões de mudanças nas últimas décadas em resposta às perturbações,
permitindo ao sistema se adaptar e manter a atividade. A principal mudança se observou na
modalidade de pesca mais tradicional, o arrasto de praia com vigia, que na década de 1970
registrava 18 unidades produtivas relacionadas e atualmente não é mais registrada.
Somente persiste o arrasto de praia “à fortuna”. Isto se reflete na drástica diminuição na
produtividade (CPUE) desde a década de 1970 e nos últimos períodos (33%) devido ao
declínio na abundância de espécies pelágicas que chegavam em grandes cardumes à
enseada de Itaipu. Em quanto isso, se registrou um aumento significativo na quantidade de
unidades produtivas dedicadas às modalidades de pesca rede de emalhe e linha de mão,
aumento do tamanho das redes de emalhe e ampliação nas áreas de pesca. Este fato pode
ser favorecido com o acesso a novas tecnologias como embarcações mais rápidas e
motores de maiores potências. O sistema pesqueiro de Itaipu, ao igual que a maioria dos
sistemas pesqueiro de pequena escala, é multiespecífico, embora a diversidade de espécies
é grande, no período de estudo apenas três espécies foram responsáveis do 58% da captura
total: corvina, espada e olho de cão. A corvina é capturada principalmente com rede de
emalhe, e espada e olho de cão principalmente com linha de mão. O olho de cão, ao igual
que o vagalume, são espécies que antigamente não possuíam valor comercial, e atualmente
formam parte da captura de forma significativa, isto se reflete na maior CPUE registrada
em 2001-2003 em comparação à registrada em 2013. Também as fortes flutuações
estacionais dos recursos, como lula, olho de cão e espada, que aparecem no verão em
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abundância e forma gregária, permitem ao sistema aumentar a captura e se estabilizar
frente à escassez de outros recursos. Com a variabilidade dos recursos os pescadores estão
preparados para mudar de petrechos e modalidades de pesca dependendo qual esteja
disponível no momento, demostrando uma capacidade adaptativa do sistema.
A complexidade dos sistemas pesqueiros de pequena escala é um desafio no
momento de propor a gestão através de unidades de conservação. Ao serem sistemas
complexos, por estar composto de um sistema ecológico e social complexo, é que se
propõe formas de gestão que reconheça a pesca como um fenómeno humano, integrando
aspectos biológicos, culturais, sociais, tecnológicos e econômicos, proporcionando uma
visão integrada e ecossistêmica das pescarias, e integrar o conhecimento ecológico
tradicional no manejo. Os modelos de co-manejo e manejo baseado na comunidade são
pensados seguindo essas ideias. O modelo de Reserva Extrativista Marinha do Brasil é um
modelo de co-manejo, e no caso especial de Itaipu, ela foi implementada através de um
longo processo que integrou diferentes disciplinas como a ecologia pesqueira e a
antropologia, em um processo participativo com ampla presencia e atuação dos pescadores.
Na implementação também se incorporaram os conhecimentos dos pescadores sobre as
áreas de pesca mais importantes a serem protegidas, definindo a área da unidade de
conservação. Embora a maior produtividade (CPUE) se concentra dentro da área definida,
a utilização de áreas mais afastadas responde à capacidade exploratória do sistema, a partir
do desenvolvimento de outros tipos de conhecimentos, como as características do fundo
marinho e localização a partir de triangulações, e propiciados com a aquisição de
embarcações e motores mais potentes. As características adaptativas do sistema deveriam
ser mais estudadas e incorporadas no manejo da unidade de conservação. Durante o
período de estudo se observou que, depois da criação da RESEX Itaipu, as ações de
implementação se colocaram em conflito com os próprios pescadores. Pode ser a causa de
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falta de experiência no manejo de uma unidade de conservação de uso sustentável, por
parte do órgão oficial responsável da unidade, INEA, como por parte dos próprios
pescadores que apoiaram a implementação da RESEX Itaipu. O desafio principal no
momento é amadurecer a forma de manejo de maneira que integre com maior
profundidade os conhecimentos das diferentes disciplinas interessadas na gestão da
unidade, e os conhecimentos naturalístico dos pescadores utilizados nas atividades de
pesca.
Neste sentido se propõe utilizar um tipo de modelo de sistema adaptativo complexo
como uma metáfora estruturante para interpretar o saber naturalístico, tentando explicar a
sua capacidade adaptativa. Embora o estudo esteja incompleto, faltando aprofundamento
sobre a dinâmica do sistema e os modelos internos, o SAC parece ser uma boa ferramenta
para permitir o diálogo interdisciplinar entre duas disciplinas científicas interessadas nos
sistemas pesqueiros de pequena escala: a antropologia e a ecologia pesqueira. Também
mostra a capacidade de facilitar o diálogo entre dos saberes de diferente natureza: o saber
naturalístico e o saber científico. É um modelo que merece ser explorado em maior
profundidade, podendo ser utilizado para descrever e caracterizar um sistema pesqueiro de
pequena escala, e permitir a comparação com outros sistemas pesqueiros, contribuindo
para o melhor conhecimento destes sistemas. Assim, da mesma forma que se aplicou um
modelo

interpretativo (SAC) a outro tipo de modelo interpretativo, a descrição

antropológica do Saber Naturalístico, podemos pensar em aplicar o SAC à descrição feita
nesta tese sobre o Sistema Pesqueiro de Pequena Escala de Itaipu.
Temos evidencias da capacidade adaptativa do sistema ao longo do tempo, e
facilmente poderíamos reconhecer as propriedades do modelo em algumas caraterísticas do
mesmo:
- Agregação: em diferentes modalidades de pesca
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- Não linearidade: diferentes estratégias de pesca: tradicional e exploratória
- Diversidade: adopção de diferentes modalidades de pesca dependendo dos
recursos.
- Fluxo: de conhecimentos ecológicos e tradicionais entre os pescadores
Em referência aos mecanismos, podemos identificar blocos de construção nas
diferentes modalidades de pesca onde os pescadores se organizam, utilizando como
rotulagem afinidades e conhecimentos, como também na construção do Conselho
Deliberativo no qual os pescadores elegeram representantes para as diferentes modalidades
de pesca.
Por último podemos identificar alguns mecanismos internos:
- Capacidade de mudar de modalidades de pesca e petrechos dependendo dos
recursos disponíveis.
- Capacidade de agência no território, como a implementação da RESEX Itaipu na
parte marinha, e o uso do espaço da praia para organização das embarcações e
comercialização a turistas.
- Capacidade de renovar o conhecimento ecológico tradicional frente às mudanças
externas.
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ANEXO
Anexo 1: Planilha utilizada nas entrevistas estruturadas

Levantamento socio-econômico e atualização das modalidades de pesca
Ficha preenchida em ___/___/___
Edade: ______________________________
Masc.:  Fem.: 

Sexo:

Possui Carteira de Pescador: Não  Sim  Emissor: ____________ Emissão :
___/___/______
Filiado Colônia: Sim  Não 

Outra Associação: Não  Sim  Qual:

________________________________

Recebe Defeso: Não  Sim 

Qual(is):
________________________________________________________________

Estado Civil: Solteiro  Casado  Separado  Outro  _________
Escolaridade - Primeiro Grau: até 2ª Série 
Completo 

Até 4ª Série 

Até 6ª Série 

Segundo Grau: 1ª Série 

2ª Série 

Completo 

Terceiro Grau: Incompleto 

Completo  -

Formação :

__________________________

Modalidade(s) de Pesca: Arrastão de Praia  Rede de Malha  Linha  Mariscagem 
Mergulho  Puçá 
Tarrafa 

Outra(s): __________________________________________________________

Áreas de Pesca:
___________________________________________ ________________________________
_

Espécies Principais: Verão:
_____________________________________________________________
Inverno:
____________________________________________________________________
________
Dono da pescaría?: Sim 

Não 

Somente aos donos:
Redes (descrição dos petrechos: comprimento, altura, malhas):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________
Linha: (descrição dos petrechos: anzois, formas de pesca, nº de linhas por pescador,
iscas):
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________
Mariscagem (descrição dos petrechos):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________
Mergulho: (descrição dos petrechos):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________
Puçá – tarrafa (descrição dos petrechos):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________
Aonde vende a captura?:
______________________________________________________________
Que especies são mais valorizadas:
_____________________________________________________
O preço da venda de que depende:
______________________________________________________
Embarcação Canoa  Caíco  Baleeira  Lancha 

Bote 

Outra :

___________________________________

Anos da embarcação:
_________________________________________________________________
Material: Madeira 

Fibra 

Alumínio 

Comprimento: ____________

Motor: Não  Sim 

Marca: _________________ Potência: ____________ Combustível:

___________________

Embarcação Registrada: Não  Sim 

Onde :
__________________________________________________________
Nº pescadores: ________________Trabalha em parceria ou
empregados?_________________________________
Pesca é atividade principal? Sim  Não 

Já foi? Sim  Não  Há quanto tempo?

___________________

Qual outra(s) atividade(s) remunerada(s) exerce?
_____________________________________________________

Pescou em outras localidades?:Sim  Não 

Onde?:

_________________________________________________

Horas de trabalho: inverno ____ No verão ____ Dias por semana que pesca – inverno:
____ verão: ____
Filho de Pescador? Sim  Não 

Idade que começou a pescar: ________

Contribui Previdencia Social? Não  Sim  Como: Assalariado  Autônomo 
Especial 
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Filhos? Não  Sim  Quantos - Mulheres: _____ Homens: _____
__________________________

Idades:

Filhos dependentes economicamente?: Sim  Não 
Quantos?:____________________________________________________
Frequentam ensino

Publico 

Casa Própria? Sim  Não 
de cômodos: _____

Privado 
quantas : _____Tem escritura? Sim 

Não 

Número

Carro Própio? Sim  Não 
Quantos?:_____________________________________________________________
A familia tem outra renda fixa aparte da pesca? Sim  Não 
Qual(is)?:____________________________________________________________________________
_________________

Renda da Pesca no Inverno: Até 1 SM 
 Acima 5 SM 

Até 2 SM 

Renda da Pesca no Verão:
 Acima 5 SM 

Até 2 SM  Até 3 SM  Até 4 SM  Até 5 SM

Até 1 SM 

Até 3 SM 

Até 4 SM 

Até 5 SM

Distribuição dos ganhos na pescaria (porcentagem):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________Despesas da
atividade_____________________________________________________________
___
Em que proporção a pesca artesanal aporta à economia familiar?
(porcentagem) :______________________
Observações:
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Anexo 2: Ilustrações das amostragens
Amostragem da modalidade de pesca de rede de emalhe tipo corvineira. Registro do peso
das espécies capturadas e posição da rede com GPS. Fotos: Luciana Loto
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Anexo 3: Proposta para o GT Monitoramento Resex Itaipú GIPED-NUPIJUFF - MINUTA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

RESOLUÇÃO INEA Nº __ DE __ DE ________ DE 2015

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO USO DE
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS NA RESERVA
EXTRATIVISTA MARINHA DE ITAIPU E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas na Lei Estadual Nº 5.101, de 04 de outubro de 2007 e Decreto
Estadual Nº 44.417, de 30 de setembro de 2013 e,
Considerando o Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil em que
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”;
Considerando a Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º,
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e em seu artigo 18 define a Reserva extrativista como uma
unidade de conservação com os objetivos de “proteger os meios de vida e cultura dessas
populações [tradicionais], e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade;
Considerando que o parágrafo primeiro deste artigo da referida lei concede o uso dos
recursos naturais da unidade de conservação às populações extrativistas tradicionais;
Considerando que o parágrafo sexto do mesmo artigo proíbe a caça amadorística;
Considerando que o artigo 23 da Lei 9.985/2000, em seu parágrafo segundo impõe que o
uso dos recursos naturais pelas populações tradicionais obedeça as seguintes normas:
§ 2o O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às
seguintes normas:
I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que
danifiquem os seus habitats;
Considerando a Lei Nº 11.959, de 29 de junho de 2009 que dispõe sobre a Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e revoga o Decreto-
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Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, antigo Código da Pesca, que em seu artigo oitavo
define que
Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:
I – comercial:
b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores
profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando
embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial;
Considerando a Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro que em seu artigo
257 define que:
Art. 257 - O Estado elaborará política específica para o setor pesqueiro, enfatizando sua
função de abastecimento alimentar, promovendo o seu desenvolvimento e ordenamento,
incentivando a pesca artesanal e a aquicultura através de programas específicos de crédito,
rede pública de entrepostos, pesquisa, assistência técnica e extensão pesqueira e
estimulando a comercialização direta aos consumidores.
§ 1º - Na elaboração da política pesqueira, o Estado garantirá a efetiva participação dos
pequenos piscicultores e pescadores artesanais ou profissionais, através de suas
representações sindicais, cooperativas e organizações similares.
§ 2º - Entende-se por pesca artesanal a exercida por pescador que tire da pesca o seu
sustento, segundo a classificação do órgão competente.
§ 3º - Incumbe ao Estado criar mecanismos de proteção e preservação das áreas ocupadas
por comunidades de pescadores
Considerando o DECRETO ESTADUAL Nº 44.417 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013,
que criou a reserva extrativista marinha de Itaipu (RESEX) no município de Niterói;
Considerando que a Reserva Extrativista Marinha tem como objetivo básico proteger os
meios de vida e a cultura das populações extrativistas, e assegurar o uso sustentável dos
recursos naturais da unidade esta resolução visa regulamentar o acesso aos recursos
marinhos renováveis e a utilização do espaço dentro dos limites da RESEX para a prática
de atividades esportivas e afins;
Considerando que as práticas de “arrasto de praia” e “rede de espera” são as modalidades
mais representativas das artes de pesca tradicionais de Itaipu como consta na portaria
INEA/DIBAP Nº 42 de 17 de Março de 2014 que estabelece a composição do conselho
deliberativo e elenca as práticas de pesca no interior da RESEX:
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RESOLVE:
Artigo 1º: As atividades de Surf, Canoagem, Kayak, Stand-Up Padle, Remo e demais
atividades esportivas que envolvam a utilização do espelho d’água dentro da Resex-Mar
deverão respeitar e dar prioridade as atividades de pesca artesanal tradicional a saber:
Arrasto de Praia - desde o lanço da rede até a o recolhimento de rede -; A pesca de Linha;
A pesca de Rede de Malha; A pesca Subaquática e Mariscagem. E por fim, respeitar e dar
prioridade ao embarque e desembarque de embarcações de pesca artesanal tradicional.
Parágrafo 1°: Os espaços marítimos dentro da Resex-Mar: Porto Pequeno, Porto Grande,
Volta, Prainha de Piratininga e Praião de Piratininga, deverão ser evitados pelos praticantes
dos esportes supracitados, tendo em vista que a faina da pesca tradicional de Arrasto de
Praia utiliza preferencialmente estes espaços. Os horários principais para a faina são entre
as quatro horas (4h) e nove horas (9h) da manhã.
Parágrafo 2º: A utilização do Jet Ski deverá ser feita a menos de 200 metros das praias,
costas e ilhas dentro Resex-Mar, com exceção do uso para práticas de tow in no apoio do
surf e situações de resgate. A utilização para fins recreativos de Jet Ski deverá respeitar e
dar prioridade às atividades de pesca artesanal tradicional mencionados anteriormente.
Artigo 2°: Os eventos esportivos que utilizem a área da Resex-Mar ficam condicionados ao
“nada opor” emitido pelo gestor da unidade após consulta à Câmara Temática que será
definida pelo Conselho Deliverativo para tal fim, desde que o referido pedido seja entregue
com 30 dias de antecedência.
Artigo 3º: Fica proibida a pesca industrial no território da Resex-Mar de acordo ao
DECRETO ESTADUAL Nº 44.417 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013, que criou a reserva
extrativista marinha de Itaipu no município de Niterói
Parágrafo único: A Pescaria realizada com embarcação e rede “traineira” também fica
proibida dentro dos limites da Resex-Mar, bem como usar explosivos e substâncias tóxicas,
não importando a arqueação bruta da embarcação.
Artigo 4º: O mergulho direcionado à pesca subaquática amadora fica limitada aos
praticantes devidamente documentado. Essa atividade é permitida apenas no período
compreendido entre 08 e 18 horas.
Parágrafo 1°: A pesca subaquática amadora deverá respeitar e dar prioridade às atividades
de pesca artesanal tradicional citadas no Artigo1°.
Parágrafo 2°: É proibida a captura de lagosta com uso de compressor.
Parágrafo 3°: Após a captura os mergulhadores deverão refazer as tocas dos pesqueiros de
lagostas, polvos e peixes.
Parágrafo 4°: É proibido o mergulho noturno em qualquer modalidade.
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Parágrafo 5°: fica proibido a captura de peixes ornamentais, corais e invertebrados
utilizados para ornamentação.
Parágrafo 6°: Fica estabelecido para a captura de polvo o peso minimo de 1 kg por
individuo, com tolerância de 200 gramas.
Artigo 5º: Fica proibido o descarte de conchas de mariscos dentro do espaço da RESEX.
Artigo 6º: É permitida a prática de turismo de pesca amadora, embarcada ou não, no
interior da Resex-Mar desde que os guias ou conductores e os pescadores amadores sejam
devidamente legalizados e autorizados pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo 1°: o pescador amador deverá respeitar e dar prioridade às atividades de pesca
artesanal tradicional citadas no Artigo 1°.
Parágrafo 2°: As embarcações utilizadas na prática de turismo de pesca amadora
embarcada deverão ter arqueaçãobruta menor a 10 AB.
Parágrafo 3°: As embarcações utilizadas na prática de turismo de pesca amadora
embarcada poderão circular e permanecer a uma distância igual ou superior a 200 metros
das ilhas, costas e praias.
Parágrafo 4°: Os pescadores amadores de qualquer modalidade deverão respeitar o limite
de captura de 5 kg mais uma peça por pessoa.
Parágrafo 5°: Ao pescador amador é permitido somente a utilização dos seguites petrechos
de pesca:
1. Linha de mão;
2. Caniço simples;
3. Caniço com molinete ou carretilha
4. Espingarda de mergulho ou arbaleta com qualquer tipo de propulsão e qualquer tipo
de seta;
5. Bomba de sucção manual para a captura exclusiva de iscas;
6. Puçá de siri.
Parágrafo 6°: é permitido o uso de equipamento de suporte para a contenção do peixe, tais
como bicheiro, alicates e similares desde que não sejam utilizados para pescar.
Parágrafo 7°: O pescador amador não poderá utilizar aparelhos de respiração artificial
durante a pesca.
Parágrafo 8°: As embarcações que apoiam a pesca amadora não poderão portar qualquer
tipo de aparelho de ar comprimido ou outros que permitam a respiração artificial
subaquática, exceto quando exigido pela autoridade marítima.
Parágrafo 9°: a pesca amadora que utilize anzol: como linha de mão, caniço simples,
caniço com molinete ou carretilha, fica proibida a 100 metros entorno a laje de Itaipu,
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visando a preservação de sua utilizacão pelas tartarugas marinhas e da respectiva faixa de
praia pelos banhistas e praticantes de outros esportes.
Artigo 7º: O fundeio realizado no território da Resex-Mar fica condicionado à conservação
socioambiental de modo a minimizar os impactos ao espaço da Unidade.
Parágrafo 1°: A empresa que utilize as áreas de fundeio dentro da Unidade ficam obrigadas
a apresentar previamente ao Conselho Deliberativo o plano de contingência de vazamento
de óleo ou similares, com 30 dias de antecedência.
Parágrafo 2°: Antes e após de realizar o fundeio a empresa responsável pela embarcação
deverá realizar inspeção e gravação do fundo marinho do local e das imediações da área de
fundeio, e análise da qualidade da água.
Parágrafo 3°: A empresa responsável deverá apresentar um relatório ao Conselho
Deliberativo da Resex-Mar, num prazo máximo de 30 dias, contendo informações dos
vídeos produzidos, análise da qualidade da água e georreferencia dos locais amostrados,
bem como eventuais danos causados ao ambiente.
Parágrafo 4°: No caso de impactos socioambientais negativos a empresa responsável fica
susceptível à atuação pela autoridade competente e compensação pelos impactos causados.
Parágrafo 5°: As embarcações de apoio para fundeio não poderão permanecer fundeadas
fora da área estabelecida pela Marinha.
Parágrafo 6°: As embarcações de apoio deverão respeitar as marcações de redes de malha –
boias e/ou bandeiras -, estando a empresa responsável suscetível a autuações pela gestão da
unidade e compensação aos pecadores donos de petrechos que venham a ser prejudicadas
por estas embarcações.
Artigo 8°: A pescaria de Arrasto de Praia deve ser respeitada, sendo sua pratica liberada e
incentivada dentro dos limites da Resex-Mar. Os locais tradicionais do Arrasto de Praia
são: Prainha e Praião de Piratininga, Praia do Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.
Parágrafo 1°: Considerando a modalidade como a mais representativa da pesca artesanal
tradicional da Resex-Mar, considerando que o cerco é feito “à sorte” capturando uma
grande variedade de peixes, considerando que a atividade é realizada a tração humana e
que a rede não danifica o fundo marinho, considerando que os indivíduos de pequeno porte
e não comerciáveis são devolvidos ao mar vivos. A captura de espécies de peixes de
tamanho mínimo estabelecidos pela legislação vigente será tolerada nos limites da ResexMar.
Parágrafo 2°: Fica proibido qualquer outra atividade dentro do cerco no momento da faina
de pesca.
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Artigo 9°: É proibido o descarte de resíduos de dragagem, água de lastro e lixo dentro dos
limites da Resex-Mar, bem como o descarte dos mesmos quando for em áreas de risco de
entrar na Unidade por decorrência de marés e correntes.
Artigo 10: A fiscalização das atividades citadas nos artigos anteriores será realizada pelo
INEA, podendo haver órgãos colaboradores e/ou apoiadores.
Parágrafo 1°: São autoridades competentes para lavrar os autos administrativos pertinentes
à infração ambiental e instaurar processo administrativo os servidores dos órgãos
ambientais estaduais/federais, designados para tal fim, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo 2°: Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá provocar a atuação
das autoridades responsáveis pelo controle e fiscalização ambiental, para efeito do
exercício de seu poder de polícia administrativa.
Parágrafo 3°: O agente de fiscalização requisitará o emprego de força policial sempre que
for necessário para garantir o exercício de sua função.
Artigo 11: As infrações previstas na legislação em vigor serão punidas orientadas pela Lei
Estadual de Infrações Administrativas Ambientais nº 3467 /2000 e demais legislações
pertinentes em vigor.
Artigo 12: Esta resolução entrara em vigor na data de sua publicação.

Niterói, 2015
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Anexo 4: Ilustrações das reuniões
Reunião do Conselho Deliberativo da RESX Itaipu, 19 de fevereiro de 2014. Local: Igreja
de Itaipu. Fotos: Luciana Loto

Reunião do Conselho Deliberativo da RESEX Itaipu, 25 de novembro de 2014. Local:
Museu Arqueológico de Itaipu. Foto: Luciana Loto

