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1 INTRODUÇÃO
O presente documento refere-se ao Produto 5 do Contrato de Prestação de
Serviços de Consultoria 114/2017, entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade –
Funbio e consultor João Batista Teixeira, assinado no dia 05 de outubro de 2017. A
consultoria tem por objetivo compilar e levantar informações nos municípios de Prado,
Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa, necessárias para subsidiar o processo de
ampliação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, conforme Termo de Referência
(TdR) N° 2017.0714.00038-4, de 12 de julho de 2017. Segundo o TdR as atividades
a serem cumpridas são:
A - Elaborar um Plano de Trabalho com escopo, e detalhamento metodológico
para coleta de dados primários referentes a este TdR juntamente com o cronograma e
bibliografia de referência bem como para compilação de dados secundários sobre as
pescarias e usos turísticos obtidos por meio de publicações (científicas ou não) bem
como aqueles existentes na COCUC.
B - Levantar, analisar e sistematizar informações sobre a dinâmica espacial e
temporal do setor pesqueiro e turístico por meio de obtenção de dados primários
considerando os seguintes aspectos:
• Construir a metodologia utilizada para caracterização da dinâmica espacial e
temporal das atividades de turismo e pesca artesanal que ocorrem na área de
abrangência deste TdR;
• Caracterizar as pescarias artesanais praticadas na região de abrangência em
suas diferentes modalidades bem como possíveis interações com a pesca industrial, as
técnicas empregadas (e.g. linha, espinhel, rede, arpão, arrasto de fundo), avaliando a
dinâmica espacial da atividade pesqueira, perfil da frota, principais espécies
capturadas, número de pescadores, estimativas de CPUE (Captura por Unidade de
Esforço) e produção total para as principais espécies, infraestrutura tecnológica e
serviços disponíveis para o desenvolvimento da atividade pesqueira. A caracterização

da atividade pesqueira deverá ocorrer por comunidade pesqueira presente em toda
área de abrangência definida por este TdR;
• Organizar e realizar caracterização da pesca descrita acima através de
metodologias de mapeamento participativo conforme definido no Plano de Trabalho.
Critérios para garantir a representatividade mínima deste mapeamento deverão ser
discutidos previamente com equipe desta Coordenação de Criação de Unidades de
Conservação para aprovação preliminar e definitiva;
C - Realizar levantamento das atividades turísticas de mergulho, passeio e
observação de baleias em processo de desenvolvimento ou já consolidadas, de modo
que se possa avaliar a distribuição da intensidade da mesma. A atividade deve ser
caracterizada em relação ao local onde é praticado, nível de impacto, estruturas
instaladas e infraestrutura de apoio;
D – Elaborar diagnóstico de atores sociais chave para a o debate publico
acerca da ampliação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, incluindo prospecção,
identificação preliminar de posições e prospecção de cenários sociais;
E - Identificar e analisar potenciais econômicos vinculados aos ambientes
costeiros, bem como os conflitos de interesse entre ocupação do solo, conservação dos
recursos naturais e implementação de empreendimentos de iniciativa pública e
privada.
Os produtos finalizados foram: Produto 1 (plano de trabalho); Produto 2
(referências bibliográficas); Produto 3 (mobilização em campo, dados parciais
ambientais e de pressão de pesca); Produto 4 (relatório parcial dos estudos
socioeconômicos, com uma atualização do levantamento bibliográfico, as percepções
das oficinas realizadas e os resultados iniciais dos estudos socioeconômicos. Este
relatório refere-se ao Produto 5 (diagnóstico final sobre pressão de pesca), em
atendimento ao item B supracitado, e contém o resultado do mapeamento
participativo. Os itens C, D e E serão finalizados no Produto 6 (diagnóstico final sobre
atividades

turísticas)

e

Produto
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(diagnóstico

final

sobre

os

estudos

socioeconômicos), conforme especificação do TdR.
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2 CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL
O mapeamento dos Territórios Tradicionais Pesqueiros abordou as
comunidades de Alcobaça, Prado, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri, e teve foco na
região marinha do entorno do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. O método de
mapeamento utilizado foi o recomendado no trabalho de Teixeira et al. (2013),
contendo:
(I) Amplo processo de mobilização;
(II) Os próprios pescadores indicaram representantes das diversas artes de
pesca que foram convidados para realizarem o mapeamento;
(III) Validação consensual dos mapas finais durante a oficina;
(IV) Registro sobre a carta náutica; e
(V) Devolutiva em formato de cartilha com mapas que possam propiciar
discussões de planejamento.
Durante as oficinas, em paralelo ao mapeamento, foi aplicado um questionário
de caracterização da pesca por comunidade, contendo: número de pescadores;
modalidades praticadas; perfil da frota; relação com a pesca industrial; principais
espécies e estimativas de CPUE (Captura por Unidade de Esforço).
As oficinas foram realizadas nas sedes das Colônias de Pesca:

•

Alcobaça, 23/02/2018, com 20 pescadores;

•

Caravelas, 26/02/2018 com 18 pescadores;

•

Nova Viçosa e Mucuri 19/03/2018 com 28 pescadores.
Dados

secundários

disponíveis

na

literatura

foram

utilizados

para

preenchimento das informações que não puderam ser obtidas nas oficinas.
O cenário retratado foi de uma população com falta de oportunidades em
educação, emprego e renda, com sérios problemas de infraestrutura e saneamento
básico (Figura 1), que se organiza a partir do extrativismo (pesca e mariscagem).
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Mais informações sobre os dados socioeconômicos estão disponibilizadas no Produto
4.
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Figura 1: Cenário comparativo dos parâmetros municipais da região de estudo do projeto Território
Abrolhos com grandes cidades próximas. Fonte: atlasbrasil.org.br, acessado em 22/02/2018.

No presente estudo, foram estimados 5870 pescadores que exploram a região
marinha do entorno do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e possuem a pesca
artesanal familiar como principal atividade profissional, sendo: 880 em Caravelas,
1530 em Nova Viçosa e Mucuri, 2800 em Alcobaça e 660 em Prado.
Os números foram estimados durante as oficinas em Caravelas, Nova
Viçosa/Mucuri e Alcobaça, a partir de quantitativos consensuais dos participantes,
envolvendo o número de embarcações, em alguns casos (Tabela 1). Em Prado, o atual
presidente da Colônia de Pescadores do município informou que existem 1650
pescadores colonizados, sendo que 60% atuam na mariscagem, portanto, foram
considerados 660 atuantes na região marinha entorno do PARNAM. Em Alcobaça
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foram estimados 4000 pescadores no total, sendo 30% atuantes apenas na pesca
costeira e 1900 colonizados, portanto, o número considerado para o território de pesca
no entorno do PARNAM foi 2800.
Estes números foram estimados apenas para os profissionais que extraem o
pescado, sendo expressivamente maior ao considerar toda a cadeia produtiva da
atividade pesqueira, que envolve mulheres que trabalham no beneficiamento,
principalmente descascando camarão, e comerciantes que trabalham em peixarias ou
no atravessamento do pescado. As principais artes de pesca utilizadas são: balão para
arrasto de camarão; linha; espinhel; rede tainheira; ou rede de pescadinha; arraieira
(rede para cações e arraias); rede de caída; rede grande (arrasto de praia coletivo);
puçá (arrasto de praia individual); e cerco artesanal (Tabela 1).
Tabela 1: Estimativas aproximadas (~) realizadas para o território mapeado.
Caravelas Sede
Mergulho

25 pescadores

Caravelas
Pta. de Areia
Barra
80 a 100 (15 barcos de 6 a
10 pescadores
10m passam em média 3 a
7 dias no mar)

Arraieira (no mínimo
60 pescadores (20 barcos com
3 pescadores por
no mínimo 3 pescadores)
barco)
Balão

200 pescadores

20 pescadores

150 pescadores

370

10 pescadores

10

90 pescadores (30 barcos, em
média 3 pescadores por barco)

90

Linha

80 pescadores

Espinhel (gruseira)
Puçá (arrasto de
praia individual)
Tainheira (rede de
pescadinha)

15 pescadores

80
10 pescadores

25

30 pescadores

30

80 pescadores

80

10 pescadores de apneia (5
barcos)

860 pescadores (430 barcos
com 2 a 3 pescadores fixos)
60 pescadores (15 a 20
barcos)
420 pescadores (140 barcos
com 3 pescadores fixos)

180 pescadores (25 a 30
redes grandes em que atuam
6 pescadores fixos)

Rede Grande (arrasto
de praia coletivo)

Total

135

Nova Viçosa e Mucuri

60

Cerco Artesanal
Rede de caída

Total em Caravelas

375 pescadores

125 pescadores
(estimados 110 a 130
pescadores em 60
barcos de 4 a 9m)

380 pescadores (100
barcos)

880 pescadores (existem
1882 pescadores
1530 pescadores (595 barcos
registrados na colônia,
e 30 redes grandes)
~60% na mariscagem)

2.1 CARAVELAS
2.1.1 Característica da pesca artesanal praticada no entorno do PARNAM
Em Caravelas (Figura 2), a situação de conflito interno é o fator mais
complicador em termos de diálogo e comunicação. A atuação da empresa Fibria no
entorno da Resex de Cassurubá foi determinante para o estabelecimento de polos de
lideranças do setor pesqueiro, que disputam posições políticas e de representação
perante as questões locais. A implementação e gestão da Fábrica de Gelo em Ponta de
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Areia, condicionante das atividades portuárias da empresa, enfrentou momentos
conturbados devido à divisão de opiniões na comunidade. Tal condicionante abarca
apenas uma parcela dos impactados pela atividade da empresa, gerando um
sentimento de exclusão e revolta na parte desfavorecida, com embates diretos e ações
organizadas em protestos. Em 2017, o fechamento do porto por pescadores locais
resultou em sérios processos judiciais em favor da empresa. O sentimento de revolta e
desunião tornou o cenário bastante desfavorável à pauta de conservação da
biodiversidade.

Figura 2: Registro fotográfico demonstrando a variedade de embarcações fundeadas na praia do Grauçá
na Barra de Caravelas-BA. Fotos: João B Teixeira.

2.1.2 Modalidades e técnicas
Os pescadores trabalham com diferentes artes de pesca de acordo com a
sazonalidade e com os períodos de safra. A dinâmica da variação do uso de artes de
pesca foi bastante evidenciada pelos pescadores que participaram do projeto:
“Quando a pesca de camarão fecha, a maioria deles vão para a pesca lá fora”.
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A pesca em Caravelas pode ser dividida em:
Pesca costeira, que compreende a região até o parcel das paredes, onde são
praticadas as pescarias com tainheira (rede de pescadinha), arraieira, espinhel, rede
boeira, puçá e rede de caída. Sendo que a rede tainheira é mais praticada por
pescadores de Barra de Caravelas, assim como a arraieira e a rede de caída estão mais
presentes na Sede de Caravelas;
Pesca no parcel, que compreende os recifes mais próximos da costa, onde
atuam com linha, mergulho, rede baixa, espinhel de fundo e boieira e cerco artesanal;
Pesca lá fora, que compreende a região além do parcel das paredes, onde são
utilizadas as artes de pesca espinhel de fundo e boieiro, linha e rede baixa (de fundo) e
mergulho.
A pescaria de linha e espinhel é mais presente em Ponta de Areia, já o
mergulho, a rede baixa e o cerco artesanal em Barra de Caravelas, e na Sede de
Caravelas essas artes são menos representativas, destacando-se a pesca com balão
(Figuras 10 e 11).
“Em Ponta de Areia a pesca depende do tempo. No verão, o destino (rota)
ninguém sabe, pois são muitas opções já que o tempo fica bom a estação inteira”

2.1.3 Perfil da frota
Segundo dados do monitoramento realizado pela ECOMAR em 2011, em o
comprimento mediano das embarcações de caravelas é de 7,0 metros, variando entre 6
e 10 metros (Figura 12). Trata-se de uma frota estritamente artesanal, com nenhuma
embarcação de porte industrial atuando no Município.

2.1.4 Principais espécies capturadas, produção e estimativas de CPUE

9

A captura mediana por desembarque (CPUE – captura por unidade de esforço)
ficou entre 55 e 83 kg/desembarque no monitoramento realizado em 2011 (Figura 13).
Os principais recursos (categorias de espécies) desembarcados em Caravelas Sede
são: camarão, sarda, arraia, bonito e bagre (Figuras 14, 15). Em Barra de Caravelas
são: camarão-sete-barbas, budião-azul, pescada, arraia, badejo, garoupa, bagre
cangatã e griamã, camarão branco, sarda e papa-terra (Tabela 2). Em Ponta de Areia
são: camarão-sete-barbas, ariocó, garoupa, guaiúba, biquara, badejo, arraia, guaricema,
peixe pena, bagre da laguna, cação-lixa e dentão.
2.1.5 Número de pescadores
Foram estimados 375 pescadores em Caravelas Sede, 125 em Ponta de Areia e
3880 em Barra de Caravelas, totalizando 880 pescadores que utilizam diretamente o
território para extração de pescado (ver Tabela 1).
2.1.6 Interações com a pesca industrial
A pesca industrial não existe no município. Uma empresa exportadora atua em
Caravelas no beneficiamento, armazenamento e exportação de pescado.
2.1.7 Infraestrutura tecnológica e serviços disponíveis
A infraestrutura de suporte à atividade pesqueira é extremamente incipiente,
contando apenas com uma fábrica de gelo em Ponta de Areia. Os conflitos apontados
foram: perda de território pesqueiro para Fibria; perda de material que fica preso na
lama da dragagem; lixo e risco de colisão das barcaças; toras de eucalipto na água;
condicionantes não cumpridas; píer municipal apenas para turistas; descaso da
prefeitura.
2.1.8 Dinâmica espacial – Território Tradicional Pesqueiro
A oficina de mapeamento participativo realizada em Caravelas contou com a
indicação de trinta pescadores distribuídos heterogeneamente entre as artes de pesca e
as comunidades de Caravelas Sede, Ponta de Areia, Barra de Caravelas. Durante a
mobilização, a oficina havia sido agendada para o dia 24 de fevereiro de 2018,
entretanto, apenas oito indicados compareceram neste dia. Os presentes estavam
dedicados em participar das discussões, porém, apenas um pescador estava
10

representando a comunidade de Ponta de Areia e todos se sentiram inseguros em
realizar o mapeamento devido à falta de pessoas importantes que não puderam
comparecer. A ausência de quórum foi justificada pelos presentes, não pela falta de
interesse, mas pelo aproveitamento do tempo bom para pescar depois de uma grande
janela de tempo ruim. Os pescadores e a equipe do projeto acordaram em realizar
nova tentativa da oficina no dia 26 (dois dias posteriores), a partir de um esforço
conjunto e concentrado para remobilização e entrega de novos convites aos indicados.
No dia 26 de fevereiro de 2018, compareceram 17 convidados devidamente
distribuídos em relação à representação das artes de pesca e das comunidades de
Caravelas (lista de presença no ANEXO I). A oficina de mapeamento foi efetivada
com a participação ativa de todos os presentes, conforme mostra de registro
fotográfico da Figura 3.
O resultado do mapeamento dos Territórios Tradicionais Pesqueiros de
Caravelas está apresentado na Figura 20 e foi sistematizando na Cartilha Devolutiva
(ANEXO VII). O arquivo georreferenciado (shapefile) dos territórios pesqueiros de
Caravelas podem ser obtidos no link temporário abaixo:
https://www.dropbox.com/s/29hkme79prbj0qa/Territorio%20Tradicional%20
Pesqueiro%20de%20Caravelas.zip?dl=0
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Figura 3: Mostra do registro fotográfico da oficina realizada em Caravelas-BA. Fotos: Valtemberg
Firmino.

2.2 NOVA VIÇOSA E MUCURI
2.2.1 Característica da pesca artesanal praticada no entorno do PARNAM
As condições socioeconômicas encontradas no município de Nova Viçosa
foram relativamente melhores que nos outros municípios consultados. Isso se reflete
no grau de organização do setor pesqueiro e na união da classe de pescadores do
município. O cenário atual permitiu um diálogo tranquilo com os pescadores que
demonstraram, desde o início do projeto, grande interesse em participar das
discussões e registrar os limites do território explorado tradicionalmente para
melhorar ainda mais a organização e a defesa da atividade perante aos
empreendimentos, às proibições e à invasão de pescadores de fora.

2.2.2 Modalidades e técnicas
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A grande maioria dos pescadores dos municípios de Nova Viçosa e Mucuri
trabalham com balão para arrasto de camarão. Além dessa arte, utilizam rede de caída,
linha e mergulho. Os pescadores mudam do balão para outras artes, principalmente
para linha quando a pesca de camarão enfraquece (Figura 11).

2.2.3 Perfil da frota
Em Nova Viçosa os barcos são um pouco maiores que os de Caravelas, com
comprimentos medianos de 8,0 metros e em Mucuri 7,8 metros (Figura 12). Na
comunidade existem alguns barcos com mais de 10 metros de comprimento.
2.2.4 Principais espécies capturadas, produção e estimativas de CPUE
Assim como em Caravelas, a captura mediana por desembarque (CPUE) ficou
entre 55 e 83 kg/desembarque no monitoramento realizado em 2011 (Figura 13). Os
principais recursos (categorias de espécies) desembarcados em Nova Viçosa são:
camarão, saioba, pescadinha, ariocó, sarda e arraia. Em Mucuri são: camarão,
guaricema, pescadinha, sarda, e bagre (Figuras 14, 15).

2.2.5 Número de pescadores
Em Nova Viçosa e Mucuri foram estimados 1530 pescadores, sendo que 860
trabalham com balão para arrasto de camarão e 420 atuam na pesca de linha. Os
pescadores são fixos em cada embarcação em número de 2 a 3 por barco. No arrasto
coletivo de praia (rede grande) atuam 180 pescadores que se dividem em 6 pessoas
por rede. Também existem cerca de 60 pescadores que trabalham com rede de caída e
10 com mergulho de apneia (ver Tabela 1).
2.2.6 Interações com a pesca industrial
Apesar de existir barcos maiores de 10m no município de Nova Viçosa, a
pesca é basicamente artesanal e não possui interações com a pesca industrial. Alguns
barcos maiores provenientes do Espírito Santo desembarcam nos portos do município,
mas não possuem características industriais.
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2.2.7 Infraestrutura tecnológica e serviços disponíveis
Em Nova Viçosa existem 3 fábricas de gelo particulares. Os conflitos
apontados foram: falta de unidade de beneficiamento de pescado; pesca de fora
(grandes barcos do Espírito Santo e traineiras do sul); caranguejeiros de fora;
acidentes nas rotas das barcaças, principalmente na temporada de baleias.
2.2.8 Dinâmica espacial – Território Tradicional Pesqueiro
Para a oficina de mapeamento participativo de Nova Viçosa, foram vagas para
o município de Mucuri. As vagas foram indicadas pelo presidente da colônia de pesca
do município, Jorge Birindiba, que justificou esse formato para garantir que todas as
artes e representantes atuantes fossem realmente contemplados. A equipe do projeto
Território Abrolhos fez ressalvas no sentido que seria importante ter representantes de
todas as artes de pesca praticadas naquele território que pudessem falar sobre seu
funcionamento e região de atuação.
Inicialmente, a oficina de Nova Viçosa havia sido marcada para o dia 28 de
fevereiro de 2018, entretanto, o presidente da colônia, Sr. Jorge, nos solicitou
remarcação em função de alguns pescadores indicados terem saído para uma
temporada de 15 dias de mar, principalmente os pescadores de linha, que alcançam as
regiões a leste do PARNAM. A oficina ocorreu no dia 19 de março de 2018 com
efetiva participação de 26 indicados (conforme lista de presença no ANEXO II),
contando com representantes do município de Mucuri, que solicitaram a inclusão do
território pesqueiro tradicional deste município juntamente com Nova Viçosa. Como
premissa para realização do mapeamento, o presidente da colônia solicitou que uma
cópia de cada mapa fosse deixada na colônia ao final da oficina. A Figura 4 apresenta
uma mostra do registro fotográfico realizado durante o evento.
O resultado do mapeamento dos Territórios Tradicionais Pesqueiros de Nova
Viçosa e Mucuri está apresentado na Figura 21 e foi sistematizando na Cartilha
Devolutiva (ANEXO VII). O arquivo georreferenciado (shapefile) dos territórios
pesqueiros de Caravelas podem ser obtidos no link temporário abaixo:
https://www.dropbox.com/s/uwd965g4tw0eutx/Territorio%20Tradicional%20
Pesqueiro%20de%20Nova%20Vicosa%20e%20Mucuri.zip?dl=0
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Figura 4: Mostra do registro fotográfico da oficina realizada em Nova Viçosa-BA. Fotos: Valtemberg
Firmino.

2.3 ALCOBAÇA
2.3.1 Característica da pesca artesanal praticada no entorno do PARNAM
Alcobaça apresentou os piores parâmetros socioeconômicos e o cenário mais
complexo de comunicação e discussão sobre assuntos de organização territorial e
conservação. Este município apresenta uma característica peculiar de pesca, em que
as atividades são exercidas das formas mais variadas no território, com a instalação de
pescadores de fora, não tradicionais, que atualmente somam a maioria no município,
principalmente, provenientes do Estado do Ceará. A descaracterização da pesca
tradicional é uma tendência no município, o que dificulta os processos de diálogo para
construção de políticas públicas de conservação. A auto-gestão e auto-organização da
atividade pesqueira no município funcionou até o presente com restrição aos órgãos
governamentais que atuam com fiscalização e gestão. O tráfico e a violência crescem
demasiadamente, embutidos nas atividades pesqueiras com imenso prejuízo aos
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pescadores profissionais. A falta de infraestrutura resultou no controle particular dos
espaços de acesso ao rio, em que pontes para acesso às embarcações são cercadas com
portões, cadeados e até arames farpados (Figura 5).

Figura 5: Registro fotográfico demonstrando a complexidade de acesso às embarcações e ao rio no
município de Alcobaça-BA. Fotos: João B Teixeira.

A palavra conservação se tornou um enorme tabu em Alcobaça, resumido na
frase: “estamos prontos para guerra, marquem logo a audiência pública para
ampliação do parque” que foi ressaltada em diversos momentos durante o projeto.
Urge no município a necessidade de um projeto de longo prazo que estabeleça, desde
o início, melhorias no serviço público para o setor que permitam a retomada do
diálogo sobre políticas públicas de conservação.
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2.3.2 Modalidades e técnicas
Em Alcobaça as artes de pesca utilizadas são: arrasto, linha, rede, espinhel e
mergulho (Figuras 10 e 11).
2.3.3 Perfil da frota
As embarcações de Alcobaça possuem comprimento mediano de 8,0 metros e
muitas embarcações possuem mais de 10m. Estimam-se cerca de 1000 barcos
pesqueiros no município.
2.3.4 Principais espécies capturadas, produção e estimativas de CPUE
As capturas por unidade de esforço (CPUE) tiveram mediana entre 55 e 83
kg/desembarque no monitoramento realizado em 2011. 25% das capturas registradas
alcançaram valores de 500 até 1000 kg/desembarque, alguns desembarques foram
registrados com até 2000 kg de pescado (Figura 13). Alcobaça se distingue por
apresentar maior amplitude interquartil com valores de esforço entre 1 e 7 dias de mar
para metade dos eventos de desembarque amostrados (ECOMAR, 2012). As
principais espécies desembarcadas foram: peroá, dourado, camarão, saioba, caçao e
catuá (Figuras 14 e 15).
2.3.5 Número de pescadores
O número de pescadores estimado pela diretoria da colônia de pesca do
município foi de 3000-4000 pescadores no total, sendo 1900 pescadores colonizados e
30% na pesca costeira.
2.3.6 Interações com a pesca industrial
Alcobaça recebe diversas embarcações provenientes de outros estados com
poder de pesca industrial. No município foi registrada a única traineira da região com
alto poder de pesca. Embora o poder de pesca seja maior, a grande maioria dos
pescadores atuam de maneira artesanal.
2.3.7 Infraestrutura tecnológica e serviços disponíveis
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O porto de Alcobaça recebe pescadores de todo o Brasil, principalmente do
Ceará e Espírito Santo. A falta de infraestrutura pública (píer pesqueiro) fez com que
portos privados surgissem e pessoas de fora comprassem as pontes para controle dos
desembarques e acesso aos barcos. Os pescadores de Alcobaça nunca receberam
apoio e subsídios de diesel e gelo e clamam por um píer pesqueiro público.
2.3.8 Dinâmica espacial – Território Tradicional Pesqueiro
Em Alcobaça a escolha dos participantes da oficina de mapeamento
participativo foi realizada pelo presidente da colônia, como condição para realização
do trabalho.
Na data sugerida para realização do mapeamento participativo (23 de fevereiro
de 2018), estiveram pontualmente presentes os vinte pescadores indicados para
participar da oficina e representar as diferentes artes de pesca praticadas no município,
conforme combinado com o presidente da colônia na etapa de mobilização (Figura 6).
Desde o início da oficina os pescadores fizeram questão de registrar a posição
contrária a qualquer tipo de ampliação do Parque Nacional Marinho (PARNAM) dos
Abrolhos, com várias antecipações intimidatórias. A oficina teve duração de duas
horas e quinze minutos, sendo possível registrar diversas percepções e embasamentos
para a defesa dessa posição.
O cenário de perdas do seguro defeso e proibições anunciadas em políticas
públicas como a Portaria MMA N° 445 e a Portaria SEMA N° 37, que lista as
espécies ameaçadas e define proibições de captura em nível federal e estadual,
respectivamente, adicionado à intenção de ampliação do PARNAM e ao impacto das
operações da empresa Fibria sobre os pesqueiros, tornaram impraticáveis as
argumentações em favor da conservação da biodiversidade.
As pessoas presentes divergiam em vários pontos acerca das condições atuais,
que favorecem a difusão da pesca contemporânea desordenada em detrimento da
pesca tradicional local. Entretanto, a negação da ampliação do PARNAM foi unânime.
Mesmo após muita explicação sobre a oportunidade do Projeto Território Abrolhos,
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Os pescadores se recusaram a mapear os territórios tradicionais com receio de que o
mapa fosse usado contra eles. Também se recusaram a discutir informações sobre as
artes de pesca praticadas, principais espécies alvo e estimativas de capturas. Dessa
forma, o principal produto da oficina foi uma ata de reunião que os participantes
fizeram questão de deixar registrado e assinado por todos os presentes (ANEXO III).

Figura 6: Mostra do registro fotográfico da oficina realizada em Alcobaça-BA. Fotos: Valtemberg
Firmino.

2.4 PRADO
2.4.1 Característica da pesca artesanal praticada no entorno do PARNAM
Prado possui uma atividade pesqueira também expressiva e comunidades
tradicionalmente organizadas na Resex de Corumbau (Figura 7). A representação
pesqueira do presidente da colônia é notória e a união dos pescadores locais permitiu
um diálogo aberto e compreensível. A colônia de pescadores do Prado representa os
pescadores de Prado Sede e da RESEX de Corumbau.
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Figura 7: Registro fotográfico demonstrando a variedade dos tipos de pesca presentes na cidade de
Prado-BA. Fotos: João B Teixeira.

2.4.2 Modalidades e técnicas
O forte do município é a arte de pesca linha de mão. Também existem rede
arraeira, boeira, rede de fundo, balão, espinhel de fundo e boieiro e mergulho (Figuras
10 e 11).
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2.4.3 Perfil da frota
O valor mediano do comprimento dos barcos em Prado é 9,0 metros, sendo
que 50% dos barcos possuem de 8 a 10 m (Figura 12).

2.4.4 Principais espécies capturadas, produção e estimativas de CPUE
A captura por desembarque (CPUE) amostrada no monitoramento realizado
em 2011 obteve o maior e mais evidente valor mediano, 465 kg/desembarque. O
esforço de pesca em dias de mar obteve a maior mediana entre os municípios
monitorados (7 dias de mar).
2.4.5 Número de pescadores
A estimativa do presidente da colônia de pesca de Prado foi de 1650
pescadores colonizados, sendo 60% marisqueiras. A colônia agrega pescadores das
comunidades de Corumbau, Veleiro, Imbassuaba, Cumuruxatiba e Sede.
2.4.6 Interações com a pesca industrial
As boas condições dos portos pesqueiros de Prado permitem o desembarque
de embarcações maiores (algumas alcançam 15 metros de comprimento) e
provenientes de outros estados.
“Temos em média 15 embarcações de Itaipava pescando aqui no profundo.
Pesca de atum e albacora. Percorrem 72 milhas daqui. Estão aqui há seis meses e o
pesqueiro não acaba. Descarregam aqui e em Alcobaça também”.
“O que tem modificado aqui essa situação e que eles tem trazidos técnicas
diferentes de pescaria, expandindo nossa visão para as condições daqui. São muito
bons na pesca de espinhel boieiro”.
“ O pescador não tem que fiscalizar um ao outro. Quem tem que fazer isso é o
Parque e que não faz. Por exemplo, pescadores do sudeste pescam aqui sem licença”.
Embora existam embarcações com poder de pesca industrial, a atividade
pesqueira é realizada de maneira artesanal, sem pesca industrial expressiva.
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2.4.7 Infraestrutura tecnológica e serviços disponíveis
A fábrica de gelo existente em Prado não funciona e está alugada. Parou de
funcionar por conta de falta de recursos para manutenção.
2.4.8 Dinâmica espacial – Território Tradicional Pesqueiro
Em Prado a escolha dos participantes da oficina de mapeamento participativo
foi realizada pelo presidente da colônia, como condição para realização do trabalho.
No município, a primeira tentativa de marcação da oficina ocorreu durante a
etapa de mobilização, mais precisamente no dia 15 de dezembro de 2017, quando a
equipe esteve na sede da colônia e a oficina foi marcada para o dia 02 de março de
2018.
Durante a campanha de campo para realização das oficinas, dia 27 de
fevereiro de 2018, a equipe esteve no município para reforçar a mobilização e os
convites, quando o presidente da colônia, Sr. Vado, nos solicitou mais tempo para
mobilizar os indicados. A oficina foi, então, remarcada para o dia 20 de março de
2018. Uma semana antes da data prevista a equipe fez contato e a oficina foi
confirmada. Entretanto, no dia da oficina a equipe compareceu no horário marcado
com equipamentos, coffee-break, etc., mas os pescadores não apareceram. O
secretário da colônia nos informou que todos saíram para pescar em função do feriado
da semana santa, que se aproximava (Figura 8).
Em função do comprometimento do cronograma do projeto, a oficina não
pode ser remarcada. A necessidade de pescar para garantir o sustento da família é
compreensível e este tipo de imprevisto havia sido incorporado no planejamento do
projeto, conforme remarcações anteriores ocorridas em Prado, Caravelas e Nova
Viçosa. Entretanto, devido à característica de projeto de curto prazo, as limitações de
tempo e recurso não permitiram nova mobilização e remarcação para realização da
oficina em Prado.
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A intenção da equipe em retornar ao território para efetivação da oficina foi
registrada na ata, ressaltando a dependência de extensão de prazo e recursos para tal
(ANEXO IV).

Figura 8: Registro da reunião com o secretário da colônia em função do não comparecimento dos
pescadores para realização da oficina em Prado-BA. Foto: Alessandro Bayer.

2.5 DADOS SECUNDÁRIOS COMPILADOS DA LITERATURA
Para complementar as informações primárias produzidas durante o projeto, as
pesquisas mais recentes foram consultadas e as informações mais importantes para o
estudo foram devidamente sistematizadas.
O estudo de Teixeira (2017) e Teixeira et al (2017) produziu camadas de
informações sobre os custos referentes à perda de oportunidade de pesca em função
de ações de proteção integral nas áreas de potencial ocorrência dos principais recursos
pesqueiros. Os custos foram calculados em unidades relativas com base nas
sobreposições dos habitats das espécies/recursos mais pescados, o que permitiu gerar
um gradiente de custo para cada um dos seguintes agrupamentos de portos/frotas:

23

artes passivas do Espírito Santo; arrasto do Espírito Santo; artes passivas do Sul da
Bahia; artes Passivas das Reservas Extrativistas; e arrasto do Sul da Bahia/Reservas
Extrativistas (Figura 9). O banco de dados completo resultante deste exercício de
priorização foi sistematizado para permitir a realização do planejamento sistemático
para conservação em um arquivo georreferenciado com unidades de planejamento de
1km2. O banco de dados (shapefile) com os referidos dados de custos de
oportunidades para o setor pesqueiro e os dados bióticos (alvos de conservação e
pesca) pode ser obtido do link temporário a seguir:
https://www.dropbox.com/s/f5cqtb86d78s36d/Teixeira%20et%20al%202017%20data
base_final.zip?dl=0
Uma pesquisa recente de Previero & Gasalla (2018) produziu dados inéditos
com a espacialização dos estoques das principais espécies listadas como ameaçadas
de extinção que são exploradas na região estudada. As Figuras 16, 17, 18, 19
apresentam estes dados e servem de indicadores para tomada de decisão sobre a
conservação do território.

2.6

CONSIDERAÇÕES SOBRE PESCA ILEGAL E OS IMPACTOS AOS
AMBIENTES
As atividades de pesca ilegal reportadas no Banco dos Abrolhos são diversas,

incluindo redes com abertura de malha não permitida, cerco praticado por traineiras
do sudeste e sul e, a mais arriscada e lucrativa, pesca com compressor.
Os pescadores foram consultados durante as atividades de campo e foi
possível registrar um consenso sobre o respeito necessário para todas as restrições
existentes, entretanto, nenhuma informação sobre a pesca com compressor foi
repassada. Por receio de retaliações dos colegas que praticam a atividade ilegal, os
dados e informações levantados sobre o mergulho de compressor geralmente são
agrupados com os dados do mergulho de apneia. Os pescadores que atuam com
compressor se identificam como mergulhadores de apneia, gerando um conflito com
os que de fato praticam apneia.

24

Embora as atividades de pesca ilegal sejam altamente prejudiciais aos recursos
pesqueiros e aos habitats do Banco dos Abrolhos, as informações sobre o histórico de
apreensões e aplicações de multas não foram encontradas sistematizadas na sede do
PARNAM, portanto, a percepção sobre o assunto foi baseada em reportagens e relatos
divulgados por pesquisadores locais.
A pesca com compressor é uma atividade de mergulho em que o mergulhador
recebe ar através de uma mangueira conectada a um compressor em cima do barco.
Ao contrário do mergulho autônomo, em que o mergulhador possui o ar comprimido
em um cilindro que dura aproximadamente 40 minutos, o mergulho com compressor,
fornece ar constantemente o tempo que for preciso. A possibilidade de respirar por
tempo indefinido em baixo d´água gera o maior dos problemas para os iniciantes e
aventureiros nesta atividade. Bolhas de nitrogênio se formam no corpo do
mergulhador quando passam determinado tempo no fundo, sendo necessário realizar
uma subida com paradas regulares para reduzir a velocidade de descompressão e
evitar que as bolhas se formem. A chamada Doença Descompressiva (DD), ocorre
quando a bolha é alojada numa articulação, levando o mergulhador a ficar com os
movimentos comprometidos ou paralisados. Se doença se agrava quando a bolha entra
na circulação, bloqueando o fluxo sanguíneo e causando embolias no pulmão ou no
cérebro, que podem levar à morte. Outros riscos associados à atividade incluem desde
o corte no bombeamento de ar, por falha no compressor, rompimento da mangueira
ou pela mangueira se prender entre os recifes, e até animais de grande porte, como
baleias, se prenderem na mangueira de ar. Alguns pescadores mais experientes
utilizam tabelas de mergulhos e realizam a atividade com segurança. Relatos de
ocorrências destas naturezas foram reportados por Escobar, 2014.
Na legislação, o mergulho com compressor é proibido especificamente para
captura de lagosta. Entretanto, como não é uma atividade passível de licenciamento,
enquadra-se no Art. 34 da Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, parágrafo único,
inciso II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de
aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Além da lagosta, a pesca
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com compressor foca na captura de badejos, garoupas, vermelhos e dentões, que têm
maior valor de mercado.
A marginalidade desta atividade, somada à ineficiência da fiscalização no
Brasil, favorece a cultura da pirataria, ou seja, o desenvolvimento constante de uma
atividade ilegal que interpassa gerações dentro de comunidades tradicionais. Uma
decisão urgente necessita ser tomada para evitar que mais mortes ocorram e que os
estoques sejam ainda mais impactados pelo mergulho de compressor ilegal no país. A
atividade deve ser proibida efetivamente ou licenciada com critérios de equipamentos
e de capacitação definidos. A proibição efetiva deve ser atrelada a o mínimo de
infraestrutura necessária para educar, primeiramente, e então fiscalizar efetivamente.
Infelizmente o histórico brasileiro relacionado à capacidade de educação ambiental e
fiscalização marinha é extremamente incoerente com tal decisão. Entretanto, a decisão
por licenciar a atividade pode se efetivar como forma de controlar o esforço, seja por
cotas, seja pela definição de tamanhos máximos e mínimos para a captura das
espécies.
Os ambientes mais impactados pelas atividades de pesca ilegal são os
ambientes de concentrações de espécies, como as áreas de agregações reprodutivas, os
recifes isolados e as buracas. A pesca com compressor foca nesses ambientes, devido
à proximidade dos recursos à área capaz de ser varrida durante um mergulho. A
proteção integral de parte destes ambientes não é uma medida eficaz contra o real
impacto da pesca ilegal com compressor no Banco dos Abrolhos, uma vez que a
atividade já encontra-se “proibida”. Isso seria como justificar a expansão da proteção
integral para proibir uma atividade já proibida em apenas um percentual dos
ambientes, negligenciando o impacto difuso que ocorre no todo.
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(a) Fundo inconsolidado

(b) Estuário

(c) Rodolitos

(d) Recifes rasos

(e) Recifes mesofóticos

(f) Agregação reprodutiva

(g) Concentração de baleias

(h) Buracas

(i) Camarão

(j) Pargo

(k) Cação

(l) Corvina

(m) Pescada

(n) Peroá

(o) Cioba

(p) Badejo

(q) Cavala

(r) Ariaco

(s) Arraia

(t) Budião

(u) Bagre

(v) Custo para artes
passivas do ES

(x) Custo para artes
passivas da BA

(y) Custo para artes
passivas das RESEXs

(z) Custo para o arrasto do
ES

(aa) Custo para o arrasto da
BA e RESEXs

(ab) Custo para o setor de
petróleo e gás

(ac) Custo para mineração

Figura 9: Alvos de conservação da biodiversidade (a – h), habitats dos principais alvos de pesca (i – s)
e custos de oportunidades economicas perdidas de pesca, petróleo e gás e mineração (x – z) no Banco
dos Abrolhos. A representação do custo está normalizada de 0 até 1, sendo as cores cinza = custo
mínimo e preto = custo máximo. Fonte: Teixeira (2017) e Teixeira et al. (2017).
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Figura 10: Distribuição relativa dos desembarques amostrados quanto às artes de pesca empregadas em
cada um dos municípios monitorados (ALC=Alcobaça; CAR=Caravelas; MUC=Mucuri; NVI=Nova
Viçosa; PRA=Prado). Artes de Pesca: ARR=arrasto; EMA=rede de emalhe; MER=mergulho;
LIN=linha de mão; ESP=espinhel. Período: janeiro a dezembro de 2011. Fonte: ECOMAR (2012).
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Figura 11: Numero de barcos de pesca distribuídos por localidade e arte de pesca. Harpon = caça sub;
Fig. 2. Fleet size by ﬁshing gear and port in the Abrolhos Bank.
Longline = espinhel; line = linha de mão; net = rede. Fonte: Previero & Gasalla (2018).

harpoon per ﬁsher and apnea technique in one day trips (Figs. 6 and 7,
Table 3).
According to the ﬁshers the summer months are the most suitable
for catching the six stocks (Fig. 8). The main reasons are the clearest
seawater, the stocks are closer to the coast, and the winds have tow
intensity. Winter months were also indicated as good for ﬁshing L. jocu,
L. synagris, O. chrysurus and C. fulva (Fig. 8).
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3.2. Fishing spots and ﬁshing grounds maps

Figura 12: Boxplots da distribuição dos valores de comprimento da embarcação nas amostragens por
município (ALC = Alcobaça; CAR = Caravelas; MUC = Mucuri; NVI = Nova Viçosa; PRA = Prado).
Fonte: ECOMAR (2012).
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Figura 13: Boxplots da distribuição dos valores de captura (kg) por desembarque amostrado por
município (ALC = Alcobaça; CAR = Caravelas; MUC = Mucuri; NVI = Nova Viçosa; PRA = Prado).
Fonte: ECOMAR (2012).
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Figura 14: Valor das capturas (%) dos recursos mais desembarcados registrados no monitoramento
realizado em 2011, agrupados de acordo com a distribuição dos portos da região. Fonte: Teixeira
(2017) e Teixeira et al. (2017).
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Em relação às artes de pesca, observou-se que as pescas de arrasto e espinhel
apresentam uma espécie-alvo predominante (camarões e dourado respectivamente)
(Figura 23). As pescas de linha de mão e mergulho apresentaram maior diversidade de
espécies. No entanto, para estas duas artes de pesca, destacam-se quatro espécies
principais: badejo e lagosta (mergulho) e peroá e cioba (linha de mão) (Figura 23). A
rede de emalhe apresentou percentuais relativos mais equilibrados entre as espécies31
capturadas por esta arte, destacando-se a sarda, pescadinha, arraia, cação e bonito
(Figura 23).
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region, previously reported by Previero (2014). It represents an example of the diﬃculty to enforce ﬁshing laws in the region, mainly due
to the lack of trained staﬀ and ﬁnancial resources for this purpose.
Data-poor reef ﬁsheries, especially in communities with low income
alternatives usually can adapt the ﬁshing gears to explore the various
resource size spectra (Tuda et al., 2016). The smallest hooks used in the
Abrolhos Bank are from ﬁshers living in Ponta de Areia where the sizes
of the specimens in landings were often below their average size at ﬁrst
maturity (Freitas et al., 2011, 2014). As the hand line ﬁshery practiced
by ﬁshers from Ponta de Areia occurred in a coastal region (Parcel das
Paredes), two hypotheses might explain the smaller size of the specimens: (1) the coastal region was a recruitment site, and (2) the larger
individuals were already removed by ﬁshing. Recent studies have
shown that such area is a recruitment site (Sartor, 2015). Moreover, the
limited navigation equipment, the moon phases and the intensity of the
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4.2. Groups of32
stocks as ﬁsheries mana
Three diﬀerent ﬁsh stock groups

scale for area-based management and governance (Léopold et al., 2014;
Ouréns et al., 2015).
Previous studies had already shown ﬁshing spots throughout the
Abrolhos Bank (Moura et al., 2013). Here we registered and mapped the
areas with the highest concentration of ﬁshing spots diﬀerentiating it

and Gasalla, 2013). Many traditional cultures are based on ﬁshing
territories, which are places abundant in ﬁshery resources that were
either discovered or inherited within the ﬁshing community (Cordell,
2001; Diegues, 2001). To identify these territories and achieve good
ﬁshing, the ﬁshers count on the vast knowledge acquired by observing
the older ﬁshers and by relying on their personal experiences (Allut,

Figura
Mapa
deBank.
intensidade
de pesca
elaborado
Gasalla
As codes
cores
indicam
o are ﬁctitious
Fig. 9. Map of ﬁshery
intensity17:
in the
Abrolhos
The colors indicate
the number
of ﬁshingpor
spotsPreviero
informed by&
ﬁshers
by 15′ (2018).
quadrants. The
inside
the quadrants
names used in the cluster
analysis.
interpretation
of the references
to color durante
in this ﬁgure
the reader is referred
to the Web version de
of this
article.)
número
de(For
pontos
de pesca
informados
o legend,
monitoramento
do desembarque
pescado.
As
quadrados possuem 15 minutos de lado (em coordenadas geográficas). Fonte: Previero & Gasalla
(2018).

33

M. Previero, M.A. Gasalla

Fig. 10.
showing
the locations por
and dimensions
of the
named(2018).
ﬁshing grounds
in the Abrolhosforam
Bank. obtidos em
Figura 18: Áreas
deMap
pesca
mapeadas
Previero
& locally
Gasalla
Os polígonos
consultas aos pescadores mais antigos abordando o conhecimento tradicional acumulado e repassado
aos pescadores mais jovens. Deve-se dar especial atenção aos pesqueiros importantes de Prado e
2000; Diegues,
2000),que
using
division ser
of mapeados
the maritime
area das oficinas participativas. Fonte: Previero & Gasalla
Alcobaça
não apuderam
através
(Maldonado, 2000). For example, in the Parcel das Paredes region,
(2018).

ﬁshers identiﬁed ﬁve named ﬁshing grounds (Fig. 10). Because the
ﬁshery over this area had an artisanal character, we associated all the
ﬁshing ground marks with what Diegues (2000) describes as “a space
full of pedras and cabeços landmarks along the Brazilian northeast
coast”. In the local context of small-scale ﬁsheries to known these marks
represents a prestige of ﬁshers among their peers, because the most
knowledgeable ﬁshers are more competent, have greater leadership and
catch more ﬁsh (Diegues, 2000).
Indeed, in this study, we observed some ﬁshing grounds that received the same name by ﬁshers from diﬀerent ports and that had
diﬀerent locations on the map. This diﬀerence occurred for “Mar do
Dentão” and “Areia Preta” (Fig. 10). In oﬀshore spacing this diﬀerence
is related to the cognitive abilities of ﬁshers resulting from the social
and cultural trainings in their communities (Maldonado, 2000), which
might diﬀer among the municipalities studied here. Moreover, in this
work, the location of the “Mar do Dentão” ﬁshing ground by Alcobaça
ﬁshers was similar to the “Buracas” location (Bastos et al., 2013), which
are structures in the Abrolhos Bank concentrating snappers and
groupers, among other reef species (Cavalcanti et al., 2013). We conclude that these locally named ﬁshing grounds can facilitate communication with ﬁshers in drawing spatial units and contribute to deﬁning
accurate management units.

Fig. 11. Non-metric multidimensional scaling of the six stocks according to their co-occurrence in the ﬁshing landings. The nearest stocks in the graphic were landed together
more times. Points represent 15′ quadrants.
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5. Conclusions
Bank ecosystem.
areas deﬁned as spatial management units may be potentially relevant
for both the Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM) and
Marine Spatial Planning (MSP) of the Abrolhos Bank. These approaches
helped to understand how the ﬁshers use speciﬁc coastal areas and
ﬁshing grounds (Ehler, 2008; Maina et al., 2016), and may contribute to
territorial approaches of access rights and beneﬁts to speciﬁc social
groups involved (Gasalla and Gandini, 2016).

3 TERRITÓRIOS TRADICIONAIS PESQUEIROS MAPEADOS

Two types of management units were deﬁned (stocks and areas
groups) and were associated to ﬂeets and ﬁshers. It also helped to
identify main stakeholders to be considered and consulted in future
ﬁsheries management plans in the region. The stocks groups co-occurring in ﬁshing grounds were “L. synagris and E. morio” and “L. jocu and
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(II) Os próprios pescadores indicaram representantes das diversas artes de
pesca que foram convidados para realizarem o mapeamento;
(III) Validação consensual dos mapas finais durante a oficina;
(IV) Registro sobre a carta náutica; e
(V) Devolutiva em formato de cartilha com mapas que possam propiciar
discussões de planejamento.
Em paralelo ao mapeamento, foi aplicado um questionário de caracterização
da pesca por comunidade, contendo: número de pescadores; modalidades praticadas;
perfil da frota; relação com a pesca industrial; principais espécies e estimativas de
CPUE (Captura por Unidade de Esforço).
As oficinas foram realizadas nas sedes das Colônias de Pesca:
•

Alcobaça, 23/02/2018, com 20 pescadores;

•

Caravelas, 26/02/2018 com 18 pescadores;

•

Nova Viçosa e Mucuri 19/03/2018 com 28 pescadores.

Um mapa adicional do cenário atual foi construído com informações sobre:
blocos de petróleo e gás; processos minerários; unidades de conservação; rotas
comerciais; área proibida devido à lama da Samarco; portos existentes; e os
Territórios Tradicionais Pesqueiros já mapeados no Espírito Santo.
As áreas exploradas pelo turismo de observação de baleias, passeios e
mergulho foram diagnosticadas com entrevistas à empresas de turismo e adicionadas
ao mapa do cenário atual.
Ao todo, 63 pessoas indicadas pelos próprios pescadores compareceram e
participaram efetivamente das oficinas realizadas em Alcobaça, Caravelas, Nova
Viçosa e Mucuri.
Em Prado, os pescadores não compareceram no dia e horário marcado em
função da necessidade de pescar para o feriado da semana santa que se aproximava.
Nessa município, o mapeamento deverá ser realizado em outra oportunidade. Dados
disponíveis na literatura foram utilizados para suprir as informações do município.
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A oficina de Alcobaça não produziu o mapa do território por solicitação dos
participantes, que registraram em ata os motivos e a percepção sobre a ampliação do
PARNAM.
O projeto alcançou êxito na realização do mapeamento, apesar da situação
hostil para discussão sobre a conservação. Os mapas dos territórios tradicionais dos
municípios de Caravelas e Nova Viçosa foram efetivados, validados e aprimorados
em formato de cartilha (ANEXO VII), apresentada nas reuniões devolutivas. A
cartilha apresentada está sujeita à avaliação por parte do ICMBio para posterior
impressão oficial e distribuição para os interessados. O município de Mucuri foi
representado na oficina de Nova Viçosa e o território mapeado contemplou os dois
municípios.
Foram mapeados e quantificados os Territórios Tradicionais Pesqueiros dos
municípios do sul da Bahia: Caravelas (Figura 20); Nova Viçosa e Mucuri (Figura 21).
Os mapas integrados foram sobrepostos na Figura 22.
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Figura 20: Território Tradicional Pesqueiro mapeado em Caravelas-Bahia.
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Figura 21: Território Tradicional Pesqueiro mapeado em Nova Viçosa e Mucuri.
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Figura 22: Territórios Tradicionais Pesqueiros mapeados em Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri-BA.

4 DEVOLUTIVA DO MAPEAMENTO PARTICIPATIVO
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Os Territórios Tradicionais Pesqueiros mapeados de forma participativa foram
apresentados e aprimorados em reuniões devolutivas nos municípios e para o
conselho gestor do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (Figuras 23, 24 e 25).

Figura 23: Reunião devolutiva de Caravelas.
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Figura 24: Reunião devolutiva em Nova Viçosa.
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Figura 25: Reunião devolutiva no conselho do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos.
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As devolutivas ocorreram com metodologia semelhante e todas as informações
foram repassadas da mesma forma. O tema da ampliação do PARNAM não foi foco
da devolutiva, porém, o assunto foi provocado e discutido por participantes diversos
em todas as reuniões. Sempre que o assunto surgia, o foco da devolutiva era retomado
o mais rápido possível para evitar o desgaste e antecipação da discussão inoportuna.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A atividade pesqueira artesanal é fundamental para o desenvolvimento
humano do entorno do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, nos municípios de
Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri.
Considerando toda a cadeia produtiva da pesca, a profissão de pescador
artesanal é central para a maior parcela da população litorânea destes municípios.
Dessa forma, ações de conservação sem fundamento prático se desdobram numa
cadeia de desconfiança e reações negativas a qualquer proposta de proteção da
biodiversidade. Recentes proibições de captura de espécies economicamente
importantes, impostas sem a devida discussão, como a Portaria SEMA N°37, que
proíbe a captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e
comercialização do camarão-sete-barbas e do caranguejo-uçá, impactaram não
somente os 8060 pescadores estimados neste trabalho, como familiares, comerciantes
e prestadores de serviços da região. Medidas como esta são decretadas e precisam
imediatamente serem suspensas, fato ocorrido com a referida portaria. Além do
desgaste e descrédito sobre conservação, a suspensão de tais ações ocasionam também
a suspensão da lista das espécies ameaçadas e a desvalorização das pesquisas
realizadas para avaliarem o status de conservação das mesmas.
Durante

o

período

de

mobilização

do

projeto,

foram

ouvidos

aproximadamente 100 pessoas ligadas diretamente à profissão de pescador artesanal.
O cenário encontrado em dezembro de 2017 ilustrava a reação unanimemente
negativa à proposta de ampliação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. As
pessoas reagiam de maneira ligeiramente agressiva ou irônica ao mencionar a
possibilidade de ampliação do parque. Dentre os fatos argumentados para tal rejeição,
liderou a incapacidade de fiscalização, principalmente relatada na região do Recife
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Timbebas, e a falta perceptível carência em infraestrutura mínima de gestão. A sede
do parque não possui telefone fixo e internet estável.
O mapeamento dos Territórios Tradicionais Pesqueiros foi construído
conjuntamente com os pescadores locais na confiança de uma abertura para o diálogo
sobre o planejamento futuro da região marinha da qual a pesca artesanal depende.
Algumas ações de conservação já foram decretadas para a região e mascaram
o cenário atual da região, porém, não possuem nenhuma característica de
implementação de ações de proteção da biodiversidade. Existem, por exemplo, a APA
Ponta da Baleia-Abrolhos e a Zona de Amortecimento da RESEX Cassurubá, que
englobam grande parte dos habitats das espécies ameaçadas e poderiam ser geridas
por Plano de Manejo com zonas de produção de pescado e/ou acordos de pesca que
possibilitem efetivar a recuperação dos estoques e a proteção da biodiversidade.
Após a realização do mapeamento dos Territórios Tradicionais Pesqueiros,
ampliou-se a possibilidade do atingimento do Trade-Off (permuta) entre conservação
e pesca. O pleito dos pescadores para ampliação da RESEX de Cassurubá foi
mencionado nas reuniões devolutivas e um encaminhamento foi dado para que os
conselhos do PARNAM, da RESEX e da APA, realizem um workshop ou algo do
tipo para discutir o cenário futuro e propostas de conciliação entre a conservação e o
uso sustentável da biodiversidade.
A propriedade de representação de atores sociais presente nos três conselhos
do mosaico de unidades de conservação existente na região se configurou como
elemento preponderante aos próximos passos na direção de decisões assertivas, pois
possibilitará ampla negociação antes de qualquer eventual consulta pública. É
fundamental considerar o contexto de perdas do setor pesqueiro e o valor
conservacionista presente nas ações que focalizam o uso sustentável da biodiversidade.
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7 ANEXO I – Lista de presença da oficina de mapeamento
realizada em Caravelas

8 ANEXO II – Lista de presença da oficina de mapeamento
realizada em Nova Viçosa e Mucuri
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9 ANEXO III – Ata da oficina de Alcobaça
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10 ANEXO IV – Ata da oficina não realizada em Prado
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11 ANEXO V – Lista de presença da devolutiva de Caravelas
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12 ANEXO VI – Lista de presença da devolutiva de Nova Viçosa
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13 ANEXO VII – Cartilha Devolutiva
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