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RESUMO 

Este trabalho analisa aspectos das atividades diária de trabalhadores da pesca artesanal e 
cata de caranguejo da região de Suruí, município de Magé, localizado na Baixada 
Fluminense, estado do Rio de Janeiro. O trabalho também buscou discutir possíveis 
entraves que dificultam a vida do pescador artesanal e catador de caranguejo da região. 
A pesquisa se baseou na aplicação de questionário a um grupo de dez catadores e 
catadoras de caranguejo, abordando o perfil destes trabalhadores, suas atividades, suas 
perspectivas sobre os entraves ao desenvolvimento da atividade na região. A pesquisa foi 
realizada através de visitas diárias e semanais na área do estudo entre novembro de 2018 
a março de 2019, um período de observação e dialogo com pescadores, com 

scadores artesanais e 
catadores de caranguejo em Suruí em relação à atividade pesqueira, especialmente a cata 
de caranguejo, é de que a atividade enfrenta grandes desafios, especialmente por causa da 
desvalorização deste tipo de trabalho por parte do poder público, como também da 
desigualdade social. 

Palavras-chave: trabalho; pesca artesanal; desenvolvimento socioeconômico. 

 



ABSTRATC 

This paper analyzes aspects of the daily activities of artisanal fishery workers and crab 
vines in the Suruí at Magé city, located in Baixada Fluminense, state of Rio de Janeiro. 
The work also discussed possible barriers that make life difficult for the artisanal 
fisherman and crab picker in the region. The research is based on the application of a 
questionnaire to a group of ten crab pickers to address the profile of these workers, their 
activities, their perspectives on the development (and its obstacles) of the activity in the 
region. The research was conducted through daily and weekly visits to the study area from 
November 2018 to March 2019, to observe and dialogue with fishermen, monitoring of 
their activities . The perception of artisanal fishers and crab pickers at Suruí in 
relation to fishing activity, especially crabbing, is that the activity faces major challenges, 
especially because of the devaluation of this type of work by the government, as well as 
social inequality. 

Keywords: job; artisanal fishing; socioeconomic development. 
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INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho apresenta o estudo sobre a pesca artesanal com pescadores e 

catadores de caranguejo em Suruí, Magé, estado do Rio de Janeiro. O enfoque está na 

dinâmica da atividade diária desses trabalhadores na baia de Guanabara, na Baixada 

Fluminense do Rio de Janeiro, abordando questões socioeconômicas e ambientais tais 

como dados demográficos, riscos, renda, competição, degradação e avaliação das 

perspectivas da atividade. A pesca artesanal e o trabalho dos catadores de caranguejo vêm 

enfrentando grandes entraves para o seu desenvolvimento na Baia de Guanabara nas 

últimas décadas. Dessa forma, iniciou-se a pesquisa entrevistando e colhendo 

informações através de relatos dos pescadores e dos catadores de caranguejo como 

também da presidente dos catadores de caranguejo local, dessa forma poder fazer uma 

análise mais detalhada do perfil de cada entrevistado que se dispôs, em relatar 

informações de ordem profissional, econômica e até mesmo pessoal, para contribuir com 

este trabalho. 

Para a realização da pesquisa, incialmente foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o tema proposto por meio de artigos científicos, livros e teses sobre 

questões relacionadas à pesca artesanal. Esta pesquisa compreende um estudo qualitativo, 

direcionada a um grupo específico de pescadores artesanais, os catadores de caranguejo 

da Baia de Guanabara, mais especificamente aqueles localizados em Suruí, Magé, RJ. 

O levantamento de dados ocorreu da seguinte forma: foram entrevistados vários 

pescadores artesanais e catadores de caranguejo; entretanto foram selecionados apenas 

dez desses trabalhadores para apresentação dos dados da pesquisa. Os dados foram 

produzidos por meio de questionário com roteiro  previamente elaborado, com adaptação 

e reformulação de perguntas semiabertas as quais se basearam no roteiro de entrevistas 

da tese de doutorado de Márcia Ferreira Mendes Rosa, intitulada Vulnerabilidade 

socioambiental dos pescadores e catadores de caranguejo da Baía de Guanabara: o 

trabalho e a saúde em um contexto de injustiça ambiental, defendida no Programa de 

Pós-Graduação em Meio Ambiente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (ROSA, 

2012).  

As entrevistas com esses trabalhadores faram realizada em quatro locais distintos 

da localidade de Suruí, Magé, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. São eles: 

Vila Nova, Matinha, Ferro Velho e Vai e Vem. São locais de embarque e desembarque 
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dos pescadores artesanais e catadores de caranguejo e entorno do rio Suruí da baia de 

Guanabara. Nestes locais, a pesquisa permitiu detectar e analisar de forma mais detalhada 

alguns dos entraves vivenciados por esses trabalhadores nas atividades diárias na Baia de 

Guanabara. Além das entrevistas, também foi realizada observação direta das atividades 

dos catadores, o que nos permitiu conhecer e compartilhar os trabalhos realizados 

artesanalmente pelos os pescadores e pescadoras em diversos ângulos, como por 

exemplo, na confecção de alguns apetrechos de pesca, rede/laços e puçá. Também foi 

possível acompanhar a saída e chegada de barcos com pescadores em sua atividade diária, 

incluindo a separação, limpeza e organização/amarração dos caranguejos com barbantes 

formando cachos contendo de oito a doze caranguejos, prontos para comercialização 

pelos próprios pescadores ou por terceiros. Sobre a venda a terceiros, vale acrescentar que 

os pescadores e catadores de caranguejo têm grandes prejuízos, com mais trabalho e 

menos ganhos, porque nesse caso a maior parte do valor das vendas fica com os 

atravessadores.  

Dessa forma, alguns dos pescadores artesanais e catadores de caranguejo preferem 

vender sua produção pesqueira diretamente ao consumidor como: de porta em portas entre 

a comunidade vizinha, em bares, restaurantes e outros, vale ressaltar que, no caso dos 

caranguejos também são vendidos em feiras livres ou até mesmo em beira de estradas. 

Principalmente aqueles pescadores que praticam essa atividade apenas para seu sustento 

e dos seus familiares e não dispõem de muitos recursos para compras de equipamento 

para exercerem sua atividade diária, sendo obrigados a pagar aluguéis de barcos ou dividir 

o lucro da produção com os proprietários desses barcos por isso as venda são realizada 

pelos os próprios pescadores. 

Como se sabe, a pesca artesanal e um a das atividades mais antiga do mundo já 

desenvolviam e praticada pelo homem especialmente por pessoas com baixo poder 

aquisitiva e baixa escolaridade e sem qualificação profissional, os quais buscam nessa 

atividade a única forma de sobrevivência.    

Portanto, compreende-se que muitas pessoas já ouviram falar da pesca artesanal, 

porem não fazem ideia da importância que ela representa para a sociedade em termo geral, 

tanto na alimentação por ser rica em fonte de energia e saúde, ainda tem gerado fonte de 

trabalho e renda para muitos trabalhadores, e assim contribuindo para a economia do país. 

No caso da autora, desde criança esteve em contato com parentes e amigos que praticam 

essa atividade, seja para consumo ou simplesmente como lazer. A pesca compreende 

espécies pequenas, como piaba e acará, entre outras, que são espécies de peixes 
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encontrada em lagos, rios, ou açudes, por ser locais de água doce, as quais são capturados 

através de pequenos apetrechos manuais construído ou adaptados pelos os próprios 

pescadores da região como anzóis, puçá, peneira, entre outros. A atividade também inclui 

a cata de caranguejo, onde os pescadores capturam os animais utilizando as próprias mãos 

e braços nos manguezais, em meio a emaranhados de galhos e lamaçal até alcançar as 

tocas aonde se pode alcançar os caranguejos. 

O fato de ouvir fala de algo ou mesmo presencia-lo não significa que tenhamos 

conhecimento sobre o assunto, por isso é necessário um olhar mais abrangente, uma 

investigação minuciosa da questão para poder conhecer a complexidade e o grau de 

necessidade a ser tratado, de modo a poder contribuir de alguma forma em termo de 

conhecimentos. Por esta razão procurou-se descobrir, reunir fatos sobre a pesca artesanal 

e tornar possível esse trabalho, como por exemplo, os grandes entraves que dificultam 

tanto a vida do trabalhador na atividade diária da pesca artesanal quanto seu 

desenvolvimento e permanência para as gerações futuras. Sendo assim, faz-se necessário 

um olhar mais abrangente voltado para essa atividade, tanto por parte da população, com 

também, mais conscientização em relação ao meio ambiente, como também por parte dos 

governantes com mais politicas públicas, buscando uma forma de garantir e proteger a 

vida do trabalhador artesanal na atividade diária na baia de Guanabara, como também a 

permanência dessa atividade e a  sustentabilidade  do planeta  na terra, objetivo para o 

qual este trabalho pretende contribuir. 

Este trabalho representa uma relevância fundamental, tanto social como também 

cientifica para a região de Magé, mais especialmente Surui, onde foi realizado a pesquisa. 

Segundo pescadores, como também pesquisas bibliográficas para este trabalho, não se 

encontrou estudo voltado para a atividade artesanal especificamente da cata de 

caranguejos em Surui. Apesar de essa região contar com uma ampla diversidade marítima 

e aquática, não existem muito pesquisadores que se interessem em estuda-la, como 

também parece estar meio esquecida pelas autoridades governamentais, principalmente 

em relação às políticas públicas, o que tem causado aos trabalhadores certo 

descontentamento, se sentindo esquecidos. Vale destacar que a atividade artesanal na 

catação de caranguejo não é muito reconhecida, valorizada pela sociedade como uma 

enfrentam todos os tipos dificuldades na Baia de Guanabara em busca de seu próprio 

sustento e dos seus familiares. Ainda existem muitas famílias que vivem da pesca 
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tradicionalmente, dependendo exclusivamente da pesca, de onde tiram a única fonte de 

renda para si e seus familiares.  

Por tanto, através desse estudo foi possível compreender e destacar alguns dos 

entraves que dificultam o desenvolvimento da pesca artesanal na dinâmica da atividade 

diária desses trabalhadores na baia Guanabara em Surui e adjacências, no município de 

Magé, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro.  Foi possível perceber através de 

relatos e falas dos trabalhadores certo descaso por parte do poder público, principalmente 

os catadores e catadoras de caranguejo que se sentem desprotegidos em relação aos 

diretos garantidos por leis que deveriam proteger o trabalhador artesanal. Segundo eles, 

essas leis não são acessíveis para todos, por causa da demanda e a desigualdade social. 

Segundo a pescadora, G, S de Morais, vinte e nove anos de idade, casada, mãe de 

duas filhas, catadora e moradora de Suruí: 

 

tem gente que não gosta, por não ver diferença entre as duas atividades, 

mas para mim não vejo problema nenhum, em ser chamada assim. Sou 

 

 

Vale ressaltar que essa pescadora, apesar de ter apenas o ensino fundamental 

incompleto, é uma pessoa que defende os interesses do seu esposo e de outros pescadores 

que não podem estar presentes em todas as palestra, reuniões e debates que acontecem 

em outro locais sobreas questões relacionadas à pesca artesanal, pois ela ocupa todo o 

tempo, por isso eles não podem defender seus próprios interesses. Essa jovem senhora 

relata que também faz parte de um projeto responsável pela limpeza da baia de 

-RJ.  

Portanto, através dessa pesquisa concluímos que, na maioria das vezes moramos 

em determinadas regiões por décadas, mas não conhecemos a importância da dimensão 

histórica a e complexidade que envolve essa região, por diversos motivos, falta de 

interesse, de oportunidade, entre outros. Entretanto, a maior dificuldade é a falta de 

conhecimento científico, porque sem ele fica impossível buscar elementos para a 

elaboração de qualquer projeto criado pelo o homem. Por esta razão, apesar de todas as 

dificuldades e obstáculos que surgiram, o desejo de contribuir para o conhecimento da 

região permitiu me dedicar a estudar e conseguir executar essa tarefa e poder concluir 

esta Monografia. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O levantamento bibliográfico trata da cadeia produtiva da pesca artesanal e seus 

conflitos como: política de conservação ambiental, preservação de recursos naturais, 

limites nos usos dos territórios, infraestrutura, Educação Ambiental, entre outros. Os 

quais foram abordados por diversos autores, como sendo alguns dos problemas que 

afetam diretamente ou indiretamente o desenvolvimento das atividades na pesca 

artesanal. Que, na visão de diversos autores, tem sido fonte de trabalho e renda para 

muitas famílias que depende dessa atividade como único meio de sobrevivência. Os 

recursos metodológicos foram realizados por meio de levantamentos bibliográficos os 

quais nortearam o desenvolvimento desse trabalho. Desse modo para Behamann (2017, 

p. 261 apud Silva, 2005): 

A compreensão de conceito de cadeia produtiva permite a visualização da 
cadeia de forma integral, a identificação das possibilidades e potencialidades, 
a motivação do estabelecimento de corporação técnica, a identificação dos 
gargalos e elementos faltantes, como também a identificação dos fatores 
condicionantes de competitividade em todos os segmentos. 

 

Sendo assim a atividade da pesca artesanal tem sido apresentada como uma das 

atividades mais antigas do mundo tendo início, antes mesmo da agricultura, a qual 

representa um papel fundamental econômico e social, em vários países, principalmente 

no Brasil. Pois a atividade da pesca artesanal, consiste como posto de trabalho e fonte de 

rendas, para muita comunidade que residem nas zonas costeiras e dependem da pesca 

como única fonte de renda seja pra fins comerciais ou mesmo de subsistência, 

principalmente aquelas pessoas que apresentam baixo poder aquisitivo e pouca 

escolaridades. Vale ressalta que a pesca artesanal ao longo dos anos, tem enfrentando 

sérios problemas em relação ao seu desempenho; entre tantos, destaca a irracionalidade 

humana em explorar cada vez mais o meio ambiente e os recursos naturais. Com grande 

empreendimento imobiliário, industrial ou residencial, assim como também o desrespeito 

pesca predatória e o limite de território por isso tem se tonado cada vez mais difíceis a 

interação entre o homem e a natureza. (SILVA, 2011) 

pescadores artesanais e a políticas de preservação ambiental na BIG em especial, a 

13, p. 161), por se tratar de um local 

de grande complexidades entre uso usuários na Bahia de Ilha Grande, que envolvem 

pescadores artesanais e o órgão de conservações ambientais e as atividades pesqueiras, 
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vale ressaltar que esses conflitos foram construídos dentro de certificações legais 

referentes, tanto aquelas que regulamentam as UCs quanto as atividades pesqueiras. Por 

isso torna se cada vez mais difíceis e conflituosas uma relação amigável entre pescadores 

artesanais e os órgãos responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das áreas 

protegidas. (JOVENTINO et al, 2013) 

Portanto, de acordo com Joventino (2013), segundo os pescadores, devido à crise 

do setor pesqueiro com limites de territórios para  as atividades pesqueiras, salientam a 

necessidade de implantação de novos modelos que possibilitem uma visão mais ampla 

em diversas variáveis relacionadas á pesca artesanal como também ao meio ambiente, 

pois são perceba em discussões decorrente entre pescadores artesanais e gestores públicos 

que existe um consenso entre os atores envolvidos os quais concordam que, além dos 

órgãos ambientais já existentes como, INEIAS-IBAMA E ICMBIO), também há 

necessidade de participação dos ministérios publico na construção dos acordos de pesca 

com mais frequências nas reuniões e discussões, com a presença de todos os agentes 

envolvidos. 

Segundo Pinho et al (2012), a cadeia também apresentou avanços na sua 

organização social, por meio da criação de uma cooperativa (COOPSAF), participação 

com a agência local do Banco do Brasil no Projeto de Desenvolvimento Regional 

Sustentável - DRS, participação no Comité Setorial da Pesca e Aquicultura do Programa 

Territorial da Cidadania do Sertão Central do Ceará. Outra melhoria percebida na cadeia, 

diz respeito a comercialização do pescado para as compras governamentais por meio dos 

projetos como, Programas Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do MEC e programa 

de Aquisição de Alimentos da CONAB. De acordo com Pinho et al (2012), a Lei n11.959, 

de 29 de junho de 2009 permite que a colônia de pescadores garanta a comercialização 

dos seus produtos, tanto dos seus associados diretamente, ou por intermediários da 

cooperativa, ou outras entidades que compreende especificamente os mesmos objetivos.  

Na visão de Silva (2011), no que se refere a legislação, ela é construída de acordo 

com a compressão dos limites da modernização do setor pesqueiro, por isso acaba 

contribuindo para a manutenção da tradição das forças produtivas das técnicas na pesca 

artesanal e nas condições de trabalho do pescador que remete a base mais antiga, pois a 

construção da pesca artesanal e de caráter  familiar. Sendo seus trabalhadores e 

empreendedores, geralmente com baixa escolaridade e baixa renda e vivem em condições 

de vulnerabilidade ambiental e estrutural precárias tanto para as atividades da pesca 

artesanal como para o cotidiano dos moradores local.  
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De acordo com Behrmann (2017), os pescadores não dispõem de infraestrutura 

adequada para dar tratamento ao pescado como processo de limpeza e conservação dos 

mesmos, esses processos são realizados nos fundos dos quintais das residências sem 

higiene nem tratamento algum. 

Ainda nesse contexto denota-se a falta de saneamento básico e infraestrutura 

inadequada, sendo, as ruas são de chão batidos, assim dificultando a vida dos pescadores 

em transportes  seus produtos para comercialização até a cidade mais próxima, no local 

não existe   encanamentos, onde  às forças das  residência são construída em fonema  de 

escavação  no solo  realizado  pelo próprios moradores onde são depositados os dejetos 

sem e os recursos não são   suficientes   para atender as necessidades pesqueira , uma vez 

que não tem como  garantir o armazenamento e conservação do pescado para 

comercialização, dessa forma a produtividade e lucratividade tende a cair cada vez mais 

por falta de recursos. 

Walter et al (2012) enfatizam da seguinte forma dizendo que; obstante o poder 

público se apresenta como um entrave a melhoria das práticas sanitárias para os diversos 

frutos do mar para formalização da cadeia produtiva. 

Como podemos observar de acordo com os autores, a cadeia proativa da pesca 

artesanal envolve diversos fatores como, ambiente, conservação, comercialização, 

atravessadores, cooperação transportes. Infraestrutura adequada entre outros, já citados 

anteriormente, os quais foram apontados como sendo alguns dos entraves que cada vez 

mais o desenvolvimento das atividades pesqueiras em continuar com sua importância que 

segundo estudiosos, além de ser considerada uma das atividades que conserva a tradição 

ainda desempenha um papel importante na economia social, como posto de trabalho e 

renda para muitas comunidades que residem nas zonas costeira, como também para 

muitas  famílias  que depende  da atividade como única fonte de renda para sua 

sobrevivência.  

Entretanto, segundo os autores para que a atividade da pesca artesanal continue 

desempenhado seu papel, torna-se necessário que aja uma conscientização de modo geral, 

tanto da parte dos que exploram os recursos naturais como por parte de políticas públicas. 

Com conhecimento mais abrangente em relação à pesca artesanal e o meio ambiente-a 

qual ela se se desenvolve. Portanto acredite que o desenvolvimento de proposta de 

Educação ambiental na área é importante de forma que possa trazer uma conscientização 

maior e um pensamento crítico sobre as questões ambientais e a sustentabilidade dos 
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escusos naturais, para que possa continuar fornecendo ao homem todos os benefícios já 

citados por meio de uma a interação harmônica entre homem e natureza. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.1 Perfil dos Entrevistados

Nesta seção são apresentados os resultados sobre o perfil demográfico desses 

trabalhadores entrevistado. Os dados fornecidos são sobre a vida pessoal, educacional, 

profissional e social tais como: sexo, local de nascimento, Cor/Raça, grau de 

escolaridades, estado civil e ocupação. O objetivo desta seção é ter uma avaliação geral 

do perfil dos entrevistados. 

Dos dez entrevistados, a maioria é do sexo masculino: sete homens e três 

mulheres, a maioria sendo naturais e moradores de Surui/Magé. Três entrevistados 

caranguejo mudaram para Surui com apenas oito anos de idade, lá vivendo até hoje. 

Quase todos responderam que se identificam como pardos ou amarelos, num total 

de seis. Três se identificaram como pretos, sendo que apenas um se identifica como sendo 

da cor branca.. Quanto à escolaridades, do total de dez entrevistados, quase todos (sete) 

responderam que possuem o ensino fundamental incompleto, sendo que um respondeu 

ter concluído o ensino fundamental completo, um respondeu ter concluído o ensino médio 

completo, enquanto apenas uma das entrevistadas respondeu que sabe apenas assinar o 

seu próprio nome. 

  Segundo esta entrevistada, ela passou por muitas dificuldades financeiras por 

isso tinha que trabalhar para ajudar seus pais. Também não existia escolas perto de onde 

morava, por isso não teve oportunidade de estudar quando era criança. Diz ela:  

caranguejo, como também na lavoura, pra ajudar meus pais. Na época, era comum todas 

as crianças irem para os manguezais catar vanguejo como também para o campo trabalhar 

na lavoura com seus pais ou os mais velhos da família em busca de garantir o sustento da 

família. Sem falar que fui mãe aos meus15 anos de idade, onde sofri preconceitos e 

desigualdade soci  

  Relacionado ao estado civil, a maioria dos entrevistados respondeu ser casados 

ou viver junto com seus cônjuges. De um total dede dez entrevistados, quatro 

s 
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responderam ser solteiros. Apenas um dos entrevistados respondeu que apesar de ter um 

companheiro se considera como viúva.  

Relacionado à ocupação, entre os pescadores entrevistados, quase todos 

responderam que se consideram apenas como catadores de caranguejo. Dos entrevistados, 

seis responderam que se consideram apenas como pescadores amadores, ou seja, 

catadores de caranguejo, enquanto, quatro se consideram pescadores e catador de 

caranguejo. Segundo estes, quase todos os catadores de caranguejo são pescadores, ou 

vice-

na de Guanabara, tem que conhecer, entender alguma  das  pratica  que envolvem, a  

função,  de forma geral, como também, possuir uma certa experiência para desenvolver a  

atividade com responsabilidades e menos riscos, como também garantir a vida do planeta 

 

De um total de dez pescadores entrevistados quase todos são dos sexos masculino: 

sete homens e três mulheres, sendo quase todos naturais e moradores de Suruí/Magé. 

Enquanto caracterização da Cor/Raça, quase todos os entrevistados se consideram como 

amarelo, pardos ou pretos. Em relação à escolaridade, conclui-se que quase todos são 

alfabetizados e possuem pelo menos o ensino fundamental incompleto. Vale ressaltar que 

entre os entrevistados encontra-se um que concluiu o ensino médio completo, outro o 

fundamental completo e apenas uma assina apenas seu próprio nome. Em relação ao 

estado civil; a maioria dos entrevistados se consideram solteiros, juntos/amasiados, 

enquanto quatro são casados, sendo que apenas um entrevistado relata que, apesar de 

morar com um companheiro, se considera como sendo viúva. Em relação à ocupação, a 

maioria dos pescadores entrevistados são pescadores artesanais/catadores de caranguejo. 

 

1.2 Atividades Diárias 

Nesta seção são apresentados os resultados sobre a dinâmica das atividades diária 

desses trabalhadores, com dados relacionados aos seguintes itens: tempo de permanência 

na atividade de cada pescador; quantidades de horas gasta na atividade diária; quanto às 

atividades paralelas dos pescadores e quais são as atividades? 

Sobre o tempo de permanência na atividade, quase todos responderam que se 

encontram na atividade há mais de vinte e um anos. Cinco dos entrevistados responderam 

estarem na atividade entre vinte e cinco e vinte sete anos, enquanto três responderam que 

exercem a atividade entre quinze e vinte um anos. Apenas dois responderam que exercem 

atividade entre trinta e trinta e dois anos. 



 24
 

De um total de dez entrevistados, no que diz respeito ao tempo gasto nas 

atividades, quase todos responderam gastar em média de cinco a dez horas diárias: de dez 

trabalhadores entrevistados, seis responderam que gastam em média entre cinco a dez 

horas diárias e quatro responderam que gastam entre oito e doze horas na atividade diária. 

Um dos pescadores relata que de acordo com a situação, na pesca artesanal leva-se até 

quinze horas diárias ou mais, dependendo do tempo Ou seja, tempo frio/quente ou a 

distância do local de pesca, aonde vai se capturar as espécies. Principalmente no caso das 

atividades na cata de caranguejos, estes são capturados nos manguezais, local de difícil 

acesso e que requer muitas habilidades e paciência. Nas palavras de uma catadora, 

 

De acordo com a resposta dos pescadores em relação a atividades paralelas, de um 

total de dez entrevistados, quase todos responderam que as realizam. Portanto, dos 

trabalhadores entrevistado, seis responderam que exercem outros tipos de atividades 

paralelas para complementarem suas renda, e que são temporárias, ou seja, segundo eles 

seis entrevistados que realizam atividades paralelas, destacam-se dois: um que faz parte 

temporariamente do projeto  exerce 

a função de presidente da associação dos catadores de caranguejos de Surui, sem fins 

lucrativos. Os outros quatros entrevistados responderam que não exercem atividades 

paralelas, portanto vivem exclusivamente da pesca artesanal, cuidando também dos 

afazeres domésticos.  

Perguntados sobre afastamento das atividades na pesca, de um total de dez 

entrevistados, sete responderem que sim, já ficaram afastados da atividade pelo período 

entre seis meses a um ano. A maioria se afastou por algum motivo relacionado à saúde, 

tais como: internação para cirurgia, problema na coluna e outras enfermidades não 

especificadas. Outros motivos de afastamento se relacionaram a escassez e dificuldades 

para e comercializar os caranguejos. Também foi citada a época do vazamento de óleo 

duto da Petrobrás na refinaria de Duque de Caxias. 

Sobre este vazamento, uma das entrevistadas afirmou que foi um período tenso e 

muito difícil para os catadores de caranguejo, os quais tiveram dificuldade em 

comercializar seus produtos. Na maioria das vezes, não ter nenhum cliente, voltando para 

suas casas, com todos os caranguejos, que além de não vendê-los, ainda voltava com peso 
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nas costas e com fome. Diz ela que se ouvia dos clientes como justificativa: 

caranguejos estão contaminados pelo óleo da Petrobras esmo que não estivesse, 

ninguém queria comprar o produto, com isso causou dificuldade das atividades e 

sofrimentos para muitos catadores de caranguejo, inclusive alguns passaram grandes 

necessidades, chegando a passar até fome. Apenas três responderam que nunca ficaram 

afastados da atividade.  

Quanto à renda familiar, de acordo com relato de cada pescador se deu da seguinte 

forma. Do total de dez entrevistados, quase todos responderam ganhar entre 1 e 2 salários 

mínimos mensais. Sete dos entrevistados responderam que ganham este valor e apenas 

três dos entrevistados responderam que ganham um salário mínimo, mensal.  

Em relação ao trabalho, a visão dos pescadores e catadores ocorre da seguinte 

forma. Quase todos responderam que consideram a atividade cansativa: sete dos 

fazer as mesmas coisas. 

Os entrevistados também foram perguntados se outras pessoas da mesma 

residência compartilham as mesmas atividades. Dos dez entrevistados, nove responderam 

que sim, e, além deles, também outra pessoa da casa trabalha na atividade da pesca 

artesanal (esposos, esposas, companheiros, pai, filhos, sogros/sogras, irmãos e cunhados, 

por exemplo). Apenas um respondeu que não tem ninguém em sua residência que exerça 

a atividade da pesca artesanal. Vale ressaltar, segundo esse pescador, que existem 

familiares que praticam a atividade da pesca artesanal, mas não morram na mesma 

residência. 

Em relação aos riscos vivenciados diariamente pelos pescadores, de um total de 

dez pescadores entrevistados, quase todos responderam que existem risco sim na 

atividade da pesca artesanal e catação de caranguejo. Dessa forma, todos responderam 

afogados. Outro risco é picadas de diversos tipos de insetos e ataques de animais, tais 

como cobras, escorpiões e até porcos do mato. Há também o risco de ferimentos causados 

por diversos objetos, tais como pedaços de vidro, ferro e madeira. Por fim, também foi 

citado que em dias chuvosos há o risco de ser atingido por raios. 

Referente à vida profissional desses trabalhadores, os pescadores foram 

perguntados se em algum momento de suas vidas foram vinculados a alguma empresa, 
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ou seja, se já tralharam com carteiras assinadas. As respostas foram da seguinte forma: 

de dez pescadores entrevistados, quase todos responderam que sim. Oito deles 

responderam que já trabalharam em empresas com carteira assinada, em profissões como 

pedreiro, operador de máquinas, ajudante de pedreiro, auxiliar de serviços gerais e 

reflorestamento ambiental. Apenas dois dos entrevistados responderam que nunca 

trabalharam de carteira assinada, ou seja, sempre viveram da pesca ou alguns de biscates 

ou bicos.  

Em relação à utilização dos equipamentos de proteção nas atividades da pesca 

artesanal as respostas foram da seguinte forma: de um total de dez entrevistados, quase 

todos responderam que utilizam algum tipo de equipamento de proteção na atividade 

diária. A maioria os seguintes equipamentos de proteção na atividade da pesca: botas, 

touca, protetor solar, óculo de sol e boné. Apenas um respondeu que utiliza apenas boné 

e roupas.    

Em reação ao gostar do trabalho, ou seja, como os pescadores se sentem em reação 

ao que fazem, a resposta teve os seguintes resultados: de um total de dez entrevistados. 

Quase todos responderam que gosta do que fazem. Porém, seis dos entrevistados 

que gostam da ativida

responderam gostarem da atividade por que, além de estarem acostumados, também por 

tradição familiar.  Ainda segundo relatos dos pescadores, também não existem muitas 

possibilidades para o pescador, já que viveram sempre na atividade da pesca artesanal.

Em ralação aos apetrechos de pesca mais utilizados pelo pescador artesanal e 

catadores de caranguejo, todos responderam que utilizam algum tipo de artes/apetrechos 

na atividade da pesca-artesanal. Dessa forma, sete dos entrevistados responderam que 

utilizam os apetrechos mais utilizados, tais como; redes e laços confeccionados com sacos 

de farinha, os quais tem um material sintético, de nylon, enquanto, dois responderam 

utilizar como apetrechos laços e barcos. Apenas um respondeu que utiliza apenas laço ou 

armadilhas para capturar os caranguejos. 

De acordo com os resultados sobre a dinâmica diária desses trabalhadores, 

conclui-se que dos pescadores entrevistados, relacionado à permanência na atividade, a 

maioria respondeu que se encontra nas atividades entre 20 a 32 anos e a minorias entre 

15 a 20 anos. Relacionado ao tempo gasto na atividade, a maioria respondeu que gasta 
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em média entre 5 a 10 horas, enquanto alguns gastam em média entre 8 a 12 horas, ou até 

mais, de acordo com as condições do tempo.  

Em relação a atividades paralelas, a maioria respondeu que sim, atua em diversas 

funções, tais como; pedreiro, serventes e outros, para complementar a renda familiar. 

Relacionado ao afastamento, a maioria respondeu que sim por motivo de saúde, ou por 

dificuldades ligadas à atividade de forma geral.  

Em relação à renda, a maioria respondeu ganhar entre 1 a 2 salários mínimos 

mensais, enquanto a minoria diz ganhar até um salário mínimo, conforme o tempo de 

pesca ou a quantidade de espécies. Sobre como os trabalhadores se sentem em relação à 

atividade, a maioria considera o trabalho pesado, cansativo e muito perigoso.  

Sobre a participação de outros da residência na atividade, a maioria respondeu que 

pessoas da família que residem na mesma residência atuam na pesca, havendo também 

familiares que o fazem, mas não moram na mesma casa. Em relação aos riscos, todos 

responderam que estão expostos a todos os tipos de riscos, desde pequenos ferimentos até 

afogamento, entre outros.  

Referente à vida profissional vinculado a empresas, a maioria respondeu que já 

atuou em funções variadas, sendo que alguns responderam que não, sempre viveram da 

pesca. Em relação à utilização diária, todos responderam que sempre utilizam algum tipo 

de equipamento, mas, o mais utilizado e o boné e as roupas. Sobre gostar das atividades, 

todo responderam que sim, por ser autônomos, estar acostumados ou por falta de opção.

Denota-se certa dificuldade em optar por outras atividades com carteira assinada, 

principalmente por aqueles que já foram vinculados a alguma empresa e não se 

acostumaram, tendo que voltar para a pesca.  

 

1.3 Perspectivas Gerais 

Esta seção apresenta os resultados sobre a perspectiva geral desses trabalhadores, 

tais como: a mudança das atividades nos últimos anos, a concepção dos pescadores e 

catadores de caranguejos na baia de Guanabara e se acreditam na melhoria da pesca 

artesanal na baia de Guanabara. Essa parte da pesquisa está relacionada às perspectivas 

de futuro da atividade. 

Em relação à mudança na atividade nos últimos anos, a resposta dos entrevistados 

foi da seguinte forma: de um total de dez entrevistados, todos responderam que sim. 

Houve mudança na atividade da pesca artesanal na baia de Guanabara nos últimos anos. 

Nove responderam que essas mudanças envolvem redução de manguezais e escassez das 
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espécies, os quais atribui a mudança a fatores tais como poluição, lixo, contaminação por 

vazamento de óleo, construções indevidas e falta de políticas públicas para a atividade.  

Apenas um respondeu que as mudanças aconteceram por conta de desvio a grandes 

produtores, competição na atividade, por causa do desemprego e falta de opção dos 

trabalhadores, fazendo com que esses recorram à pesca artesanal em busca de recursos 

financeiros, mesmo sem nenhuma experiência na atividade. Dessa forma, além de 

provocar degradação ambiental, deixando todos os tipos de lixo na baia, por falta de 

experiência, ainda prejudicam a atividade daqueles que realmente conhecem e vivem da 

pesca artesanal.   

Perguntados se acreditam na melhoria da pesca na Baia de Guanabara, todos os 

entrevistados responderam que não. Apesar de todos terem respondido que não acreditam, 

as justificativas dos entrevistados foram bastante diversificadas. Dessa forma, sete dos 

entrevistados responderam que não acreditam por causa da poluição ambiental, o governo 

não faz muita coisa pelos pescadores, porque o ganho é muito pouco, faltam políticas 

públicas, entre outros. Dois responderam que não acreditam pela falta de conscientização 

por parte da população, da má distribuição do dinheiro público, como também pela 

ganância do ser humano. Sendo que apenas um dos entrevistados respondeu que não 

acredita na melhoria porque os pescadores e pesca artesanal não estão sendo vistos como 

deveriam por todos, especialmente pelo poder público, pois o   governo não faz muito 

coisa pelos pescadores. 

Perguntados se a pesca pode lhes garantir estabilidade econômica, todos 

responderam que não acreditam nessa estabilidade econômica. Seis dos entrevistados 

principalmente pelo poder público, ou seja, pelos órgãos governamentais. Quatro dos 

entrevistados responderam não acreditam porque os recursos oferecidos pelo poder 

público para a pesca artesanal são poucos. Existe muita competitividade na atividade e 

exploração dos recursos naturais de forma inadequada, além da desigualdade social a qual 

cresce a cada dia. Dessa forma, uma estabilidade econômica definitivamente é 

considerada impossível pelos pescadores e catadores de caranguejo na comunidade 

pesquisada. 

Segundo a fala do pescador e catador de caranguejo, morador de Surui: 

mais pra garantir estabilidade financeira. Talvez isso se aplique a grandes 
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empresários, proprietários de embarcações de grandes portes, que não 

depende da pesca para sobreviver, e Sim na exploração das atividades de  

outros pescadores e catadores de caranguejo, que dependem dele se 

submetendo a  trabalhos escravos  por encontra-se desempregados, ou, 

por falta de opção, pois  se sentem obrigado a se sujeitares  vender suas 

foçar de trabalho, os quais são explorados para fazer crescer cada vez 

 

 

O que remete à argumentação de Karl Marx (2010-

social governada pela propriedade privada, os produtos do trabalho não pertencem ao 

 

De acordo com depoimentos de pescadores e catadores de caranguejo de Suruí, a 

prejuízo tanto para o desenvolvimento da atividade da pesca artesanal, como também para 

o meio ambiente de modo geral. 

desmatamentos, aterros de áreas para construções residenciais ou comerciais, 

provocando a redução de manguezais, extinção de espécies em diversas regiões, 

inclusi  

Como declararam dois pescadores e catadores de caranguejo, com idades de 51 e 

59 anos, expondo a indignação em relação ao descaso com a atividade pesqueira como 

também com o pescador de forma geral:  

catação de caranguejo em Surui 

aconteceu por causa de desmatamento e aterros dos manguezais para construção de 

casas para moradia como também de comerciais no entono do rio Suruí, dessa forma, 

causado a redução de manguezais, extinção de espécies, como também, extinguindo 

 

Dizem eles ainda:  

próprio local (Surui), de onde tirávamos o nosso próprio sustento, e da 

nossa família, isso hoje ficou só na lembrança. Hoje em dia, pra trabalhar 

tem que viajamos três a seis horas para conseguir pescar, que na maioria 

das vezes, no final do dia ou mesmo da semana, não conseguimos alcançar 
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a quantidade de espécies desejada para vender e, suprir pelo menos as 

nossas necessidades básicas do cotidiano. Dessa forma somos obrigados 

a procurar outras atividades paralelas, como; pedreiro, ajudante de 

pedreiro, até mesmo capina em alguns quintais, para ganhamos alguns 

 

 

De acordo com os resultados desta seção, são revelados alguns dos seguintes 

entraves na dinâmica das atividades diária dos trabalhadores da pesca artesanal na baia 

de Guanabara. Denota-se dificuldade para exercer a  atividade  na baia de Guanabara por 

causa da degradação causada por todos tipos de poluição, desde o plástico até 

combustíveis como vazamento dos oleodutos das refinarias, entre outros, que além de 

comprometer a renda familiar e o sustento dos pecadores ainda afeta diretamente o 

desenvolvimento permanência da atividade da pesca artesanal e do catador de caranguejo. 

Nese sentido apresenta um trabalhador desanimado e sem perspectiva de futuro em 

relação a essa atividade. 
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CONLCUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo contribuir para o conhecimento do perfil 

socioeconômico, demográfico e ambiental do pescador artesanal e catador de caranguejo 

da região de Surui, Magé, Estado do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos foram 

identificar e analisar possíveis entraves que dificultam a pesca artesanal, a vida dos 

pescadores artesanais e catadores de caranguejo, a dinâmica da atividade diária desses 

trabalhadores, como também as perspectivas dessa atividade na região estudada.  

A escolha do local da pesquisa (Suruí) se deu pelo fato de ser um local pouco 

estudado do ponto de vista da pesca artesanal, especialmente na catação de caranguejo. 

Apesar desse município ser abrangente em espécies marítimas e aquáticas, a região tem 

sofrido com a perda de espaços geográfico com desmatamentos, aterros para construções, 

desapropriação de moradia e manguezais, para passagens de redes de tubulações 

petroquímicas da Petrobras, causando danos ao meio ambiente com a redução de 

manguezais e extinção de espécies. Mesmo assim, nesta região ainda existem muitos 

pescadores artesanais e catadores de caranguejo que praticam a pesca artesanal como 

fonte de renda. Dessa forma, foi realizada a pesquisa de campo visitando quatro locais 

distintos, são eles: Vila Nova, Matinha, Ferro Velho (nas residências dos próprios 

pescadores e catadores de caranguejo), como também no Vai e Vem, local de embarques 

e desembarques desses trabalhadores. Como já mencionado, os locais citados estão 

localizados em Suruí, Magé, estado do Rio de Janeiro.  

Inicialmente foi realizado um diálogo informal com pescadores e catadores de 

caranguejo, informando-os(as) o objetivo da pesquisa, oportunidade na qual diversos 

pescadores e catadores de caranguejo local se mostraram interessados em participar da 

pesquisa. Para fins deste trabalho, foram selecionados apenas dez desses trabalhadores, 

dos quais a maioria são dos sexos masculino, sendo 7 homens e 3 mulheres todos 

moradores de Surui.  Em seguida foi aplicado um questionário com roteiro previamente 

elaborado e  devidos em três grupos  com  reformulação de perguntas semiaberta as quais 

se baseiam no roteiro de entrevista da tese de Doutorado de Marcia Ferreira Mendes Rosa, 

intitulada Vulnerabilidade socioambiental dos pescadores catadores de caranguejos da 

baia de Guanabara; O trabalho e  a saúde em um contexto  de injustiça ambiental 

defendida  no Programa de  Pôs graduação  em Meio ambiente  da Universidade  do Rio 

de Janeiro (ROSA,2012).Além do questionário, foi utilizado diversos recursos como: 

câmera fotográfica, celulares, blocos, entre outros. Iniciou-se a pesquisa em novembro de 
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2018 e a coleta de dados ocorreu no período de Janeiro de 2019 a Março do decorrente 

ano.  

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário visando obter informações 

sobre os seguintes aspectos: gênero; naturalidade; cor/raça; escolaridade; estado civil; 

ocupação; informações relacionadas à atividade; renda familiar; atividades paralelas; e 

visão dos entrevistados sobre perspectivas gerais sobre a pesca na região. Por meio deste 

questionário, foi possível realizar uma aproximação às atividades dos pescadores e 

catadores de caranguejo na região estudada, com informações sobre o seu perfil 

socioeconômico e sua visão sobre fatores relacionados aos entraves que dificultam à 

pesca artesanal de forma direta ou indiretamente nas atividades diárias desses 

trabalhadores. Através de depoimentos, relatos e experiência dos próprios pescadores e 

catadores de caranguejo, foi possível reunir elementos para identificar e analisar as 

questões mais relevantes que envolvem a vida e o trabalho destes agentes sociais.  

A maioria dos entrevistados é do sexo masculino, são naturais e moradores de 

Suruí, Magé, estado do Rio de Janeiro, identificando-se como pardos/amarelos e, em 

segundo lugar, pretos. Quanto à escolaridade, todos são alfabetizados e possuem pelo 

menos o ensino fundamental incompleto. A maioria se encontra na atividade há quinze a 

vinte anos, gastando até doze horas na atividade. Ressalte-se ainda que a maioria pratica 

outra atividade além da pesca em diversas funções, tais como pedreiro e auxiliar de 

serviços gerais, entre outras, para complementar a renda familiar. A maioria já se afastou 

por motivo de saúde, havendo também relatos de afastamento por dificuldades de 

comercialização dos caranguejos em épocas de vazamento de óleo. Quase todos ganham 

entre um e dois salários mínimos e quase todos consideram a atividade pesada, cansativa 

e muito perigosa. Todos afirma que, sim, estão expostos a todos os  tipos de riscos, desde 

ferimentos ocasionados por objetos depositados na baia de Guanabara, até ataque por 

animais. Sobre a utilização de equipamento de proteção na atividade, todos responderam 

utilizar algum tipo de equipamento, sendo os mais utilizados roupas e boné. Quase todos 

gostam do que fazem, principalmente porque são autônomos, donos do seu próprio tempo 

e não têm patrão. 

 Quando perguntado sobre a mudança nas atividades nos últimos anos; quase  

todos responderam que houve muitas mudanças nos últimos anos, as quais envolvem 

diversos fatores como construções indevida,  redução e, extinção de manguezais, extinção 

das espécies entre outras, as quais são atribuídas a diversos fatores como poluição causada 

por lixo de diversos tipos depositado diretamente na baia de Guanabara, também por 
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contaminação de óleo duto e outros combustíveis petroquímicos os quais vem ocorrendo 

l ( REDC- PETROBRAS  ),em 

Duque de Caxias Rio de janeiro também a falta de politicas publicas, outros atribui as 

mudança  devido a competividade na atividade  por causa do desemprego e falta de opção, 

obrigado a esses indivíduos procurar na pesca  meio de sobrevive mesmo sem experiência 

alguma, dessa forma contribuindo degradação ambiental, por não saber as estratégia que 

envolve a peca artesanal , como também prejudicando a atividades daquele pescadores  

que, realmente conhece vivem da pesca tradicionalmente. 

 Em reação às perspectivas para a atividade, quase todos não acreditam melhoria 

da atividade da pesca artesanal, por diversos fatores que impedem essa melhoria. Os 

entrevistados apontaram questões diversificadas, tais como degradação ambiental e a falta 

de reconhecimento pelos órgãos governamentais. Ao mesmo tempo, os ganhos 

financeiros são pequenos, faltam política públicas de apoio, fazendo-se referência 

também à falta de conscientização, à má distribuição das verbas públicas e, em um sentido 

mais geral, a falta de valorização da pesca artesanal pela sociedade, especialmente pelos 

governantes, em relação aos diretos garantido por lei aos trabalhadores. 

Os resultados da pesquisa revelam que os pescadores e catadores de caranguejo 

desta comunidade vêm enfrentando diversos tipos de dificuldades para exercer suas 

atividades diárias. Diante dessas informações, conclui-se que os entraves e a desigualdade 

social são muito relatados pelos pescadores artesanais, que se sentem marginalizado 

diante da sociedade, especialmente o catador de caranguejo. Apesar da maioria dos 

pescadores artesanais desenvolver a atividade há muitos tempo, alguns há mais de 20 

anos, eles não se sentem protegidos nem seguros pelos órgãos governamentais, com leis 

que dizem proteger os pescadores artesanal e catadores da caranguejos na atividade diária. 

Dessa forma, eles não contam com o apoio das autoridades governamentais em garantir 

o cotidiano e a permanência da atividade pesqueira, nem seus direitos como 

trabalhadores. Portanto, diante denta dessa narrativa, em Suruí, sugere-se que os projetos 

de políticas públicas são poucos e precários para atender as necessidades básicas dos 

pescadores estudados. Vale ressaltar que Suruí é uma região que merece ser explorada 

em termo de reconhecimento e cuidado, por isso precisa ser estudada, com um olhar mais 

abrangente por parte do poder público, a fim preservar a tradição e historicidade desta 

região.  

Portanto, diante do relato e depoimentos dos pescadores e catadores de caranguejo 

de Suruí, podemos concluir que a região necessita de projetos de políticas públicas que 
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atendam as demandas e as necessidades da comunidade local, especialmente dos 

trabalhadores artesanais, de forma que estes pescadores se sintam trabalhadores 

respeitados, protegidos e valorizados pela sociedade, como também pelos órgãos 

governamentais. Por esta razão, não poderíamos deixar de expressar o quanto foi 

gratificante trabalhar com esse tema, o qual nos fez aprender muito e nos proporcionou 

experiências incríveis através da contribuição dos pescadores e catadores de caranguejo, 

com relatos e experiências das suas próprias vidas.  

Como forma de expressar nosso aprendizado através desse trabalho, portanto 

como forma de contribuição, sugerimos às autoridades governamentais maior atenção 

com projetos de políticas públicas em Suruí para a geração futura, tais como: núcleos de 

pesquisa; escolas técnicas que ensinem os pescadores mais jovens; cursos de mergulho, 

auxiliando no conhecimento básico em proteção ambiental; como também uma oficina  

de carpintaria com profissionais qualificados em fabricação e manutenção de pequenas e 

grandes embarcações para pescador iniciantes.  
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Apêndice 1. Síntese das Entrevistas 
GRUPO A. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 Sexo Naturalidade Raça/Cor Escolaridade Estado Civil: Ocupação: 

A.I Masculino Mauá/Magé Preta Ensino fundamental completo Casado Pescador e catador de caranguejos 

A.2 Feminino Surui/Magé Parda Apenas assina o nome Solteira Catador de caranguejos 

A.3 Masculino Mauá/Magé Amarela Ensino médio incompleto Casado Pescador e catador de caranguejos 

A.4 Masculino Duque de Caxias Amarela 
Ensino fundamental 
Incompleto 

Casado Pescado o e catador de caranguejos 

A.5 Feminino Magé Amarela 
Ensino fundamental 
incompleto 

Casado Catador de caranguejo 

A.6 Masculino Surui/ Magé Preta 
Ensino fundamental 
Incompleto 

Solteiro Catador de caranguejos 

A.7 Masculino Surui/Magé/ Amarela Fundamental incompleto Casado Pescador e catador de caranguejos 

A.8 Feminino Caxias RJ Amarela Ensino médio incompleto viúva catador de caranguejo 

A.9 Masculino Surui /Magé Amarela Fundamental incompleto Outros/junto catador de caranguejos 

A.10 Masculino Magé Branca 
Ensino  fundamental 
incompleto 

Outros, 
 

Pescador e catador de caranguejo 
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GRUPO B. Atividades diárias 
 

Tempo 
de 

atividade
s 

Horas 
trabalhada 

por dia 

Outras 
atividades 
paralelas? 

Já ficou 
afastado 
do das 

atividades  

Renda 
familiar

? 

Como 
consid

era 
seu 

trabal
ho? 

Mais 
alguém da 
sua casa 
trabalha 

nessa 
atividade? 

Existe 
risco em 

seu 
tralho? 

Trabalha 
ou já 

trabalhou 
em emprego 

formal? 

Utiliza 
equipamentos de 

proteção nas 
atividades? 

Gosta do seu 
tralho? 

Quais as 
artes de 

pesca 
utilizada

s com 
mais 

frequênc
ias? 

B.1 Há 
32anos. 

 
Aproximadam
ente 6 :HS 

Não  Não             Entre 1e 
2 salários  
mínimo 

Muito 
pesado 
e 
perigos
o 

Não  Sim, 
Vários:  
afogament
os picadas 
de cobras, 
escorpiões 
outros. 

Sim  
Trabalhava 
com 
embarcação 

Sim, 
Roupas boné 
botas.. 

Sim, por que  
Sou dono do 
meu tempo 

Redes e 
embarcaç
ões 
ok 

B.2 Há 25 
anos 

 Mais ou 
menos 6:HsS 

Sim 
afazeres do 
lar 

Sim  
 Por 5 
meses  
Por 
escassez 
de 
caranguej
os       

Entre 1 e 
2 Salário 
mínimo 

Cansat
ivo 

Sim 
companhei
ro e filhos. 

Sim  
afogament
os , 
ferimentos 
por vários 
objetos 
jogados 
nos  
mangues 

Não  Sim  
Só protetor solar 

Sim  
 Por ser 
tradição 
familiar 

Redes  de 
nylon 
 ok 

B.3 Há 
27anos   

 
Aproximadam
ente10; HS 

 Não  Sim 
dificuldad
e da venda 
do devido 
vazamento 
de óleo 
duto o 

Entre 
2e1sálari
os 
mínimo 

 
Cansat
ivo 
 

Sim  
Esposa 

 sim 
Afogament
o 
ferimento, 
mordida de 
cobras e 
outros. 

Sim  
Auxiliar de 
servisse 
gerais 

Sim 
Sim  roupas, boné  
protetor solar 

.sim  
 Por que não 
tenho patrão 

  
Laços e 
redes.  
 
ok 

 B.4 Há 15 
anos 

 Maias ou 
menos 5: HS 

Não  Sim. 
Fazer uma 
cirurgia. 

Entre 1e 
2 salários 
mínimos  

 
monót
ono 

Sim  
esposa 

Sim  
morrer 
afogado   

Sim  
 
reflorestame
nto 

Sim, 
Boné, óculos e 
protetor solar 

Sim  porque 
sou autônomo 

Redes, 
laços e 
barcos. 
Ok 
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B.5 Há 10, 
anos 

 Entre 
8 e10 HS 
 

Não  Não  Entre. 
1e2salaro
ios 
mínimos 

pesada Sim esposa Sim , 
Picadas de 
insetos, 
,corte de 
vidros... 

Sim, 
operador de 
maquinas. 

Sim, 
 Boné, protetor 
solar.  

Sim  faço meu 
horário  

Laço e 
redes 

B.6 Há 15 
anos  

 Mais ou 
menos 6 hs 

Não  
 Só pesca  

 Sim 
alguns 
meses, 
No tempo 
frio 

Ate um, 
salario 
mínimo. 

Monót
ono  

Sim, 
Pai  

Sim 
picadas de 
inseto e 
afogament
os. 

Não  Sim  
Bota boné  

Sim  já esta, 
acostumada  

Laços e 
redes 
ok 

B.7 Há 25 
anos 

06 hs por dia Sim  
 De vez em 
quando, 
servente. 

Não 
  

Ate 1 
salário 
mínimo 

Cansat
ivo 

Sim irmãos  Sim, 
mordidas 
de cobras 
cortes. 

Sim, auxiliar 
de serviços 
gerais. 

Sim, boné, e 
protetor solar. 

Sim  ,porque 
trabalho por 
conta própria  

Laço e 
rede ok 

B.8 Há 35 
anos 

 
Aproximadam
ente cerca 
de,8 hs por dia 

Sim, além 
da pesca, 
trabalho 
social. 

Sim  não  
lembro 
 
Problemas 
de coluna 

Ate 1 
salario 
mínimo 

 
Consid
era 
cansati
vo 

Sim  
Filhos e 
sobrinhos... 

Sim  
Tempestad
es, 
afogament
os... 

Sim  
Servisse 
gerais  

Sim  
 Roupas, Botas e 
protetor solar. 

Sim  
Porque 
trabalha por 
conta própria  

Rede e 
Pulsar   
ok 

B9 Há 
30 anos 

10 hás por dia  Sim, 
Temporário
, pedreiro. 

Sim 1 ano 
, problema 
de saúde 

Sim, 1 
salario 
mínimo  

Cansat
ivos 

Sim esposa 
e filhos   

 Sim  
afogament
os, pecados 
de incertos  

Sim 3 meses 
auxiliar de 
servisse 
gerais 

Sim, boné e 
protetor solar  

Sim ,sou dono 
do meu tempo 

 Laço 
com saco 
de nylon   
ok 

B.10 Há 
27anos 

Entre  6 e 
10:HSpor dia, 
depende... 
 

Sim  
Ajudante 
de 
pedreiros  

Sim  
 
 Por um 
ano e seis 
meses 
Doença 

Entre 
1e2salari
o mínimo 

Sim 
Cansat
ivo 

Sim 
Esposa 

Sim 
 
Afogament
os 
, Cortes e 
picadas de 
animais.  

Sim 
Pedreiro 
 

Sim 
 Botas, 
  
Boné, e protetor 
solar. 

Sim  
Por ser 
tradição 
familiar  

Laços 
 
Armadilh
as 
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Grupo C. Perspectivas. 
 
 

Em sua opinião, houve mudanças na atividade nos 
últimos anos? 

Acredita na melhoria da pesca na baia da 
Guanabara? 

Pesca pode lhe garantir estabilidade econômica? 

C.1 
 
 

Sim 
Diminuição das espécies atribuo, á os impactos 

ambientais  e poluição 

Não  por falta de politicas publicas ,descaso com os 
pescadores artesoais 

Não 
Os recursos oferecidos  aos pescadores  não da nem 

pra sobreviver. 

C.2 
Sim 

escassez das espécies derreamento de óleo , 
Atribuo e lixos e poluição 

Não 
Por falta de conscientização das pessoas 

Não, 
,porque a catação de caranguejos mal da para 

sobreviver. 

C.3 
Sim 

Atribuo á  escassez de espécies  atribuo á 
Poluição por diversos lixos 

Não porque a só da pra sobreviver, (poluição testa cada 
vez maior) 

Não 
Porque a pesca artesanal mal  da para sobreviver 

C4 Sim  muita competição por falta de em pregos Não  devido muita poluição na baia  da Guanabara 
Não, porque a pesca artesanal não  evista como 

deveria  ser vista por todos,  e principalmente polos 
órgãos públicos 

C.5 
Sim a diminuição dos mangues atribui á, muitas 

poluição por grandes construções. 
Não 

por que a poluição cresce cada vez mais 
Não  o ganho não da nem para nossa sobrevivência 

C.6 
A intenção das espécies 

á,   crise e falta de  politicas publicas 
Não porque á poluição cresce cada dia  mais. 

Não, 
por que 

O ganho só da pra sobreviver 
 

C.7 
Sim, a redução dos mangues atribui a a devastação e  

construções 
Não, porque os pescadores não são visto como deveria 

ser. 

Não, 
porque a renda não da nem para suprir as 

necessidades do nosso dia a dia 

C.8 
Sim  a redução de os mangues por causa de área 

devastação e grandes construções 
Não 

Por causa da poluição 
Não porque os recursos oferecidos  aos pescadores 

são poucos 

C.9 
 

Sim, por causa.  Da 
Escassez  das espécies , poluição dos mangues e rios 

não porque o governo não faz muito pelo os pescadores 
Não 

Porque o ganho do pescador  e pouco e mal da par 
sobreviver 

C.10 
Sim 

Por causa de intuição das espécies. Atribui , a  as 
construções menos Mangues 

Não 
Porque  a poluição esta cada vez maior 

Não 
Porque a  isso só se aplica  a grandes empresários , 

dono de embarcações 
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Apêndice 2. Fotografia 

Figura 1: senhora em sua própria residência, desfiando sacos de farinha, contendo 
material sintético na confecção de apetrechos redes/laços, para captura caranguejos nos 

manguezais. 
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 2: senhora em sua própria residência, desfiando sacos de farinha, contendo 

material sintético na confecção de apetrechos redes/laços, para captura caranguejos nos 
manguezais. 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 2: Pescador artesanal e catadores de caranguejo, incluindo crianças, em Surui, 
para mais um dia de atividade na baia de Guanabara. 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 3: vários barcos atracados na Baia de Guanabara próximo à ponte de acesso à 

Surio, Magé. 
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 4: dois barcos, um motorisado o outro não, com pescador artesanal "criança" 

chegando de mais um dia da Baia de Guanabara em Surui, Magé/RJ.   
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 5: Sacos de caranguejo trazido por pescador artesanal de mais um dia de 

atividades na Baia de Guanabara em Surui, Magé/RJ. 
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 7: pescador artesanal limpando os caranguejos retirados do manguezal com 
vários tipos de detritos. 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 8: Caranguejos trazidos do mangue. 
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 9: pai e filho na limpeza de caranguejo em loca improvisada, mostrando os 

ferimentos causado por facas na limpeza dos caranguejos. 
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 10: caranguejos limpos e organizados em forma de cachos. 
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 11: pescadora artesanal e catadora de caranguejo com a autora da pesquisa. Foto 
tirada pela menor Anny, afilha da pescadora 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 12: inúmeros tipos de barcos motorizados ancorados a espera dos pescadores e 

cardadores de caranguejo para mais um dia de atividades na Baia de Guanabara. 
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Figura 13: inúmeros tipos de barcos motorizados ancorados a espera dos pescadores e 
cardadores de caranguejo para mais um dia de atividades na Baia de Guanabara. 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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pescadores artesanais e catadores de caranguejo sem trabalho por meses, ocasionando 
fome, como descrito em depoimento dos trabalhadores artesanais. 

Fonte: Elaboração Própria (2019).
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