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A ARTE DA PESCA: análise socioeconômica da Reserva Extrativista de
Canavieiras, Bahia

RESUMO

Este estudo analisa o setor pesqueiro para as comunidades da Reserva
Extrativista de Canavieiras, revelando a sua relevância regional e para a população
dessas localidades, como meio de sobrevivência. O objetivo deste trabalho é analisar as
atividades econômicas desenvolvidas na RESEX de Canavieiras, Bahia, tomando como
base o conceito de sustentabilidade sob o ponto de vista econômico, social e ambiental.
Especificamente, analisa-se as características, similaridades e diferenças entre as
comunidades extrativistas do município, a fim de identificar os fatores mais relevantes
para sua sustentabilidade. A base conceitual está alicerçada em quatro conceitos,
externalidade, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e economia ecológica. A
área de estudo é a Reserva Extrativista de Canavieiras – RESEX, na qual foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas e aplicadas junto a pescadores artesanais
extrativistas, em um total de 452 entrevistas nas comunidades. A posteriori, foram
entrevistados 16 intermediários e 16 formadores de opinião, a fim de estruturar o setor e
sua dimensão sustentável para a região. As informações coletadas foram tabuladas em
planilhas de excel e os dados obtidos foram submetidos à análise da estatística
descritiva, utilizando-se o programa SPSS. Foram gerados mapas temáticos utilizado-se
o programa ArcGis 9.3, a partir de base cartográfica e de imagens Ikonos II, datadas de
março de 2010, ambas cedidas pelo ICMBio. O posicionamento das entrevistas
realizadas em campo foi efetuado com GPS de navegação e, posteriormente, os dados
foram sobrepostos à base cartográfica, para possibilitar uma análise espacial da
interação entre a comunidade pesquisada e o meio ambiente que a cerca. Foi realizada a
análise de CPUE obtendo-se, a partir da mesma, a produção total mensal por
comunidade, produção mensal por pescador, a renda mensal estimada por comunidade e
a renda mensal por pescador relacionados ao caranguejo, ao camarão, a lambreta, aos
catados e por fim, aos peixes de rio e aos peixes de mar. A pesquisa revelou que o
extrativismo pesqueiro estudado, se aproxima de um econegócio conforme os conceitos
teóricos apresentados. Algumas das técnicas atualmente empregadas pelas comunidades
devem ser revistas, a exemplo do uso da redinha, que implica em externalidade negativa
na sobrevivência do caranguejo-uça. É necessário maior fiscalização dos órgãos
ambientais como IBAMA e a administração da RESEX, a fim de coibir o emprego de
técnicas inadequadas. Apesar do fator educacional constituir-se em entrave no que se
refere à mobilidade das pessoas, a comunidade pesqueira local procura trabalhar de
maneira solidária, mesmo na presença de conflitos e divergências, tanto que criaram em
todas as comunidades as associações de pescadores, em que a figura do presidente
exerce grande influência sobre os membros. Sob o ponto de vista socioeconômico, o
grande número de analfabetos entre a população das comunidades da RESEX indica que
sob tais condições as possibilidades de mobilidade social e funcional são limitadas, e
diante da prevalência desse cenário no longo prazo, torna-se pouco sustentável
economicamente a vida desses indivíduos.
Palavras-chave: Comunidades tradicionais, atividade pesqueira, extrativismo

THE ART OF FISHING: analysis socioeconomic in the Extractive Reserve
Canavieiras, Bahia

ABSTRACT
This study examines the fishing sector for the communities of the Extractive
Reserve Canavieiras, revealing its relevance to the regional population of these
locations as a means of survival. The objective of this study is to analyze the economic
activities in RESEX Canavieiras, Bahia, based on the concept of sustainability from the
point of view of economic, social and environmental. Specifically, are analyzed the
characteristics, similarities and differences between the extractive communities in the
municipality in order to identify the most relevant to its sustainability. The conceptual
basis is based on four concepts, externality, economic development, sustainability and
ecological economics. The study area was the Extractive Reserve Canavieiras - RESEX,
in which questions were done semi-structured and implemented for the artisanal
fishermen extraction, a total of 452 interviews in the communities. Subsequently,
respondents were 16 intermediate and 16 opinion leaders in order to structure the
industry and its sustainable dimension to the region. The information collected was
tabulated in Excel sheets Micro software Office and the data obtained were analyzed of
descriptive statistics, using SPSS software. Thematic maps were generated to using
ArcGIS software 9.3, from the base mapping and pictures from Ikonos II, dated March
2010, both provided by ICMBio. The positioning of the local interviews was made with
GPS navigation and, later, the data were superimposed on the base map to enable a
spatial analysis of the interaction between the community studied and the environment
that surrounds it. Was performed the analysis of CPUE obtaining, from the same, the
total monthly production community, monthly production per fisherman, the estimated
monthly income by community and monthly income per fisherman related to crabs,
shrimp, clam, the picked seafood and finally, the river fish and the fish of the sea. The
survey revealed that the fisheries studied extraction, approaches an eco business as the
theoretical concepts presented. Some of the techniques currently employed by the
Communities should be reviewed, such as the use of small net, which implies a negative
externality on the survival of caranguejo-uça. It requires greater monitoring of
environmental agencies such as IBAMA and management of extractive reserves, in
order to curb the use of inappropriate techniques. Although the form factor in
educational barrier when it comes to people's mobility, the local fishing community
seeks to work in a supportive way, even in the presence of conflicts and differences, so
that all communities have created in fishermen's associations in that the figure of the
president exercised great influence over members of those groups. From the
socioeconomic point of view, the large number of illiterates in the population of the
communities of RESEX indicates that under such conditions the chances of social
mobility and function are limited and given the prevalence of long-term scenario, it is
not sustainable economically the lives of these individuals.
Key words: Traditional communities, fishing activities, extractivism.
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1. INTRODUÇÃO

O econegócio pode se tornar uma atividade econômica de relevância,
principalmente para regiões que apresentam vantagens comparativas decorrentes da
disponibilidade de recursos naturais que permitam sua realização. Esse segmento de
mercado, tende a expandir-se ao longo dos anos, decorrentes de investimentos nos
denominados negócios “verdes” e assim ganhar expressividade. No entanto, as
empresas atuantes nesse segmento, terão que lidar com um novo paradigma, o de ofertar
produtos e serviços ecologicamente corretos. O pressuposto básico nesse tipo de
atividade sustenta-se na conservação ambiental, ou uso de métodos mais racionais dos
recursos naturais na produção de bens e serviços, baseando-se nos critérios de
sustentabilidade. De acordo com tais pressupostos, Ribeiro (2006), salienta que o
desenvolvimento sustentável está relacionado à “melhoria da qualidade da vida humana
dentro da capacidade de suporte dos ecossistemas de apoio”.
Partindo-se desse novo cenário de mercado é que se assenta a análise do tema
abordado neste trabalho, que está inserido no contexto de uma região com um
ecossistema de grande biodiversidade. Assim, o mercado local vem avançando,
procurando se sustentar em uma nova base econômica, mais diversificada e que
privilegie as especificidades regionais. Durante muitas décadas perdurou no
agrossistema local a monocultura do cacau, base da economia regional do sul da Bahia e
calcada no modelo primário-exportador da monocultura do cacau. Porém, ao final da
década de 1980 até a de 1990, preços internacionais declinantes e problemas
fitossanitários como a infestação da lavoura pela doença denominada de “Vassoura de
bruxa”, a economia local se viu exposta a uma grave crise conjuntural e estrutural de
uma dimensão imprevista. O cacau, denominado “fruto de ouro”, não conseguia mais
gerar a riqueza esperada e obtida anteriormente, assim, espalhou-se sobre a economia
regional perdas relevantes no nível de renda, emprego, poupança e consumo (SANTOS,
2003).
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Diante de tais condições a diversidade das atividades econômicas tem sido
apontada como alternativa para impulsionar o desenvolvimento da região. Salienta-se,
porém, que esse desenvolvimento deva englobar a sustentabilidade nos seus aspectos
econômico, ambiental e social, em função da privilegiada localização da região sul
baiana. Nesse contexto, alternativas econômicas como turismo, especialmente na
denominada Costa do Cacau, sobretudo, nos municípios de Ilhéus, Itacaré e
Canavieiras; fomento à oferta de diversos serviços locais e comércio, como observado
no município de Itabuna; atividade industrial, como o pólo de informática em Ilhéus e o
de manufaturados em Itabuna e, produtos e serviços oriundos da Mata Atlântica
denominados de econegócio, são exemplos da nova base econômica regional.
Assim, o econegócio por ser um segmento do mercado local, reúne produtos e
serviços que contribuem para a conservação ambiental, em função do uso de métodos
mais racionais dos recursos naturais (AMBIENTE BRASIL, 2006), constitui-se em uma
nova alternativa econômica regional.
Nessa conjuntura, os mercados “verdes” passaram a representar oportunidades
de negócios por privilegiar a consciência ecológica, propiciando a conquista de espaço
cada vez maior nos mercados, constituindo-se em desafios para as empresas que
ofertam esse tipo de produto e serviço (JUNQUEIRA, 2003). Nesse mercado estão
inseridos os econegócios. Baseando-se nesse novo paradigma de mercado é que se
analisa a reserva extrativista de recursos pesqueiros de Canavieiras, procurando
entrelaçar as questões que envolvem a pesca regional e as possibilidades de negócios
sob base sustentável do uso dos recursos naturais renováveis. A importância desse tema,
abrange aspectos muito mais expressivos que aqueles restritos à economicidade dos
negócios, pois analisa as comunidades locais como expressão social, cultural, política e
ambiental, vislumbrando nas tradições, a garantia de reprodução social, mesmo diante
de interesses e classes sociais distintas que possam provocar diferentes tipos de
conflitos para sua existência e permanência ao longo do tempo.
Dentro dessa perspectiva, o extrativismo pesqueiro desenvolvido na RESEX de
Canavieiras é tratada como um tipo de econegócio. Segundo Cunha (2001), a criação de
reservas extrativistas a partir de meados dos anos 1980, se baseia na utilização
sustentável da terra e dos recursos florestais (exceto os madeiráveis), estabelecidas em
áreas ocupadas por populações que vivem desses recursos, é regularizada por meio da
concessão real de uso, transferida pelo Estado para associações legalmente constituídas,
que podem ser exploradas economicamente, de acordo com um plano de manejo
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específico e orientado para o benefício social das populações por meio de projetos de
educação e saúde.
As RESEX foram estabelecidas para proteger populações tradicionais e para sua
criação, é necessário provar que as populações humanas “protegidas” sejam
consideradas tradicionais. Ademais, é importante que apresentem um modelo de
ocupação do espaço e uso dos recursos naturais voltado principalmente para a
subsistência, com pequena articulação com o mercado, baseado em uso intensivo de
mão de obra familiar, tecnologias de baixo impacto derivadas de conhecimentos
patrimoniais e, de base sustentável (ARRUDA, 1997). Tudo isso está descrito na Lei
9.985 de 18/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC, o artigo 18,

define a RESEX como uma área utilizada por

populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e,
complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno
porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.
Diegues (1996), destaca ainda, que essas populações tendem a apresentar baixa
densidade populacional, baixos padrões de consumo e não têm outras fontes de renda - é
de fundamental importância para a sua sobrevivência o uso sustentável do recursos
naturais, de forma a não esgotá-los. Favorecendo assim, a preservação dos recursos
naturais e da biodiversidade neles contida.
As primeiras RESEX foram criadas no governo Collor em 1992, juntamente
com as áreas de preservação ambiental (APAS), que são as unidades de conservação de
uso sustentável. E segundo Teixeira (2005), a partir II Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), conhecida como Rio-92, uma
série de projetos de conservação e desenvolvimento passaram a ser executados em
unidades de conservação na esteira do desenvolvimento sustentável, envolvendo
Organizações não Governamentais (ONGs) ambientalistas.
Assim, a partir dos conceitos de RESEX, é que a pesca das comunidades
tradicionais do município de Canavieiras na Bahia, foi incluída. A Reserva Extrativista
de Canavieiras (RESEX), como as demais RESEX, tem o objeto de estudo sob a ótica
da atividade pesqueira das comunidades locais que fazem parte dessa reserva é uma
unidade de conservação federal gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Localizase no sul da Bahia, nos municípios de Canavieiras, Belmonte e Una, sendo que dos 100
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mil hectares da área, 83% correspondem à parte oceânica, 12% são restingas e
manguezais, o restante (menos de 5%) constitui áreas de terra firme. A criação dessa
RESEX tem como objetivo proteger os meios de vida e a cultura da população
extrativista residente na área de sua abrangência e assegurar o uso sustentável dos
recursos naturais da unidade.
Baseando-se nesses critérios, são feitas as análises deste trabalho, tomando como
pontos relevantes a importância do seu ecossistema e a sobrevivência das comunidades
locais, que têm na pesca sua principal atividade de remuneração econômica.

1.1 Objetivos

Geral
Analisar as atividades econômicas desenvolvidas na RESEX de Canavieiras,
Bahia, tomando como base o conceito de sustentabilidade sob o ponto de vista
econômico, social e ambiental.

Específicos
- Identificar as características, similaridades e diferenças entre as comunidades
extrativistas do município, a fim de analisar os fatores mais relevantes para sua
sustentabilidade.
- Verificar se há na RESEX, atividades econômicas, além da pesca, e como estão
dispersas entre as comunidades.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este trabalho se fundamenta nos conceitos teóricos de externalidade,
desenvolvimento econômico e sustentável, economia ecológica. Esses conceitos
norteiam as análises desta pesquisa.

2.1- Externalidades

Segundo Gregory (2004), externalidades são falhas de mercado que tendem a
ocorrer sempre que a ação de um indivíduo impacta o bem-estar de outro que não
participa dessa ação, além de não haver qualquer tipo de compensação por tal impacto.
Pode-se ter um impacto que seja adverso e, portanto a externalidade é classificada de
negativa ou benéfica, sendo então denominada de externalidade positiva.
Sob o ponto de vista da adversidade, a noção de externalidade sugere que a
degradação do meio ambiente resulta de uma falha no comportamento do mercado, em
que a alocação dos recursos se afasta de uma situação “ótima” (ACSELRAD, 2001).
Esse “ótimo”, se refere aos aspectos em que o uso do recurso natural está acima da sua
condição de reprodução, quando esse é renovável, ou ao seu fim, quando não é
renovável. Nesse sentido, existem os danos causados pela realização da atividade e que
devem ser incorporados em um sistema de valoração dos recursos, a fim de que se possa
compreender a dimensão do seu impacto, a partir de usos não ótimos. Desse modo, a
intensidade, a extensão da exploração econômica e o uso dos recursos naturais delas
decorrente, podem comprometer o equilíbrio dos ecossistemas caracterizando assim, os
efeitos das externalidades (SOUZA, 2005).
De acordo com Motta (1996), o uso dos recursos ambientais não deveria ser um
problema, se as condições de eficiência fossem observadas, levando a alocação ótima
dos recursos ambientais a ocorrer via mercado, sem qualquer intervenção
governamental. Assim sendo, os preços dos recursos ambientais representariam as
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condições ideais de funcionamento do mercado, atingindo os pressupostos da
concorrência perfeita de mercado, na ausência de distorções, refletindo, portanto, o seu
custo de oportunidade
O autor continua a enfatizar que, no mundo real o uso dos recursos ambientais
gera custos e benefícios que não são captados no sistema de mercado, muito embora
esses recursos possuam valor econômico, os preços a eles atribuídos são inadequados.
Portanto, o custo ou benefício privado desse recurso não reflete o seu custo ou benefício
econômico (ou social).
Ainda de acordo com Motta (1996), as externalidades estarão presentes sempre
que terceiros ganharem sem pagar por seus benefícios marginais ou perderem sem
serem compensados por suportarem o malefício adicional. Assim, existe externalidade
quando o bem-estar de um indivíduo é afetado, não só pelas atividades de consumo
como também pelas atividades de outros indivíduos.

2.2. Desenvolvimento econômico e sustentável

Desenvolvimento econômico é um conjunto de transformações intimamente
associadas, produzidas na estrutura de uma economia, e que são necessárias à
continuidade do seu crescimento. Essas mudanças dizem respeito à composição da
demanda, da produção e dos empregos, assim como da estrutura do comércio exterior e
dos movimentos estruturais e definem a passagem de um sistema econômico tradicional
para um sistema econômico moderno (CHENERY, 1981).
De acordo com Souza (1999, p. 38),
o desenvolvimento econômico é definido pela existência de crescimento
econômico contínuo, em ritmo superior ao crescimento demográfico,
envolvendo mudanças de estruturas e melhoria de indicadores econômicos e
sociais. Compreende um fenômeno de longo prazo, implicando o
fortalecimento da economia nacional, a ampliação da economia de mercado e
a elevação geral da produtividade, assim, com o desenvolvimento, a
economia adquire maior estabilidade e diversificação; o progresso
tecnológico e a formação de capital tornam-se gradativamente fatores
endógenos, isto é, gerados predominantemente no interior do país.

Mesmo ciente de que o conceito de desenvolvimento econômico vem se
alterando ao longo do tempo por incluir no seu processo de análise e mensuração
variáveis cada vez mais complexas na sociedade moderna, um dos conceitos mais
relevantes, está associado à sustentabilidade. Sob esse prisma o desenvolvimento toma
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para si o conceito de sustentabilidade para incorporar o processo de mudanças e
transformações em uma sociedade.
Para a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991), o
desenvolvimento sob a ótica da sustentabilidade se sustenta na satisfação das
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazerem suas próprias necessidades. Binswagner (1997), admite que o conceito de
sustentabilidade representa uma alternativa ao de crescimento econômico, pois, segundo
esse autor, a natureza é a base necessária e indispensável da economia moderna e da
possibilidade de sobrevivência das gerações presentes e futuras. Dessa forma, o
desenvolvimento baseado na sustentabilidade significa qualificação, crescimento e até
mesmo, uma reconciliação entre desenvolvimento econômico e a necessidade de se
preservar o meio ambiente.
Cavalcanti (1997), reconhece que a sustentabilidade representa aceitar que há
limites biofísicos da biosfera no processo econômico, e, portanto, a ecologia e a
economia devem operar dentro de um sistema harmônico, em sintonia com os princípios
da natureza. Diante desses pressupostos, a ciência econômica convencional não possui
instrumental necessário para considerar a base ecológica do sistema econômico, pois,
parte-se de uma crença arraigada de que o processo de crescimento possa ser ilimitado,
muito embora se perceba as restrições do uso dos recursos naturais, sejam eles
renováveis ou não. Assim sendo, o grande dilema do mundo contemporâneo reside na
árdua tarefa de aumentar os índices de produtividade do capital da natureza, usando seus
estoques sem carregar em demasia as fontes desses recursos, sua absorção e, ou resíduos
dos ecossistemas.
Na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão
Brundtland) e na Agenda 21, foram traçadas as principais diretrizes para se atingir um
desenvolvimento em bases sustentáveis que abrangem os mais variados aspectos da
sociedade. Dentre eles, destacam-se a necessidade de limitar o crescimento da
população, garantir o acesso ao alimento em longo prazo, preservar a biodiversidade dos
ecossistemas, reduzir o consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias de uso de
fontes energéticas renováveis; aumentar a produção industrial nos países nãoindustrializados à base de tecnologias ecologicamente adaptadas; controlar o processo
de urbanização selvagem, integrando o campo e as cidades menores; estimular políticas
macroeconômicas mais favoráveis ao meio ambiente (RIBEIRO, 2006).
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Além dessas diretrizes, o autor relaciona como fatores importantes para alcançar
o desenvolvimento sustentável, a ação dos meios de comunicação no sentido de
divulgação de matérias ambientais ou correlatas; estudar e refazer a política indígena
para que os "povos da floresta" possam viver em seus ambientes naturais, sem que
sejam afetados ou desrespeitados em sua dignidade, bem como respeitada a sua cultura
e desenvolver o turismo ecológico com visitas monitoradas às áreas naturais,
incentivando a atividade privada na criação de projetos conservacionistas.
Pode-se então verificar, que os conceitos de desenvolvimento econômico e
sustentável são as bases para os econegócios, pois são capazes de dinamizar as
economias, privilegiando a manutenção de longo prazo da reprodução do sistema
econômico. Em relação a pesca extrativista e artesanal, objeto deste estudo, não há
pesquisa que tenha identificado a taxa “sustentável” de exploração, tanto do ponto de
vista biológico como do econômico, e se desconhece como as forças do mercado
poderiam dar suporte à sua manutenção de longo prazo . No entanto, como asseveram
Queiroz e Moura (1996), mesmo que se conhecessem as propriedades e implicações
“bioeconômicas” da pesca, isto não seria, por si só, suficiente para assegurar o
atendimento da demanda crescente por peixes, crustáceos e outros produtos de origem
aquática de modo sustentável.

2.3. Economia ecológica

O conceito de economia ecológica, surgiu no final da década de 1980, e foi
definido por Constanza (1994), como “um novo campo, transdiciplinar que estabelece
relações entre ecossistemas e o sistema econômico”, incorporando conceitos
econômicos e ecológicos, embora, diferindo dessas disciplinas no que tange à percepção
dos problemas e na importância atribuída às interações econômicas-ambientais.
Conforme

salientado

anteriormente,

o

desenvolvimento

sustentável

é

fundamental para a economia ecológica, e essa também deve se assentar em um bemestar global, partindo de uma concepção de organização econômica do planeta, dentro
dos limites impostos pela sustentabilidade. Dentro dessa assertiva, é que a
sustentabilidade necessita de um sistema político e econômico estável, e a participação
da sociedade nesse processo é extremamente relevante.
Corroborando com esse conceito, Daly (1997), acrescenta ainda, que a
sustentabilidade ecológica deva ser vista como a manutenção de estoques físicos de
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capital natural e não seus correspondentes valores monetários. Assim, sob esse prisma é
que a economia ecológica difere da economia ambiental. Pois, segundo esse autor, o
conhecimento ecológico adota a visão pré-analítica, no sentido schumpeteriano,
identificando-o como subsistema aberto do ecossistema, cabendo a modelagem dos elos
ecológicos que determinam as interfaces entre sistemas naturais e econômicos (ou
"produtivos").
Segundo Cavalcanti (2004, p. 34),
economia ecológica implica em uma mudança fundamental na percepção dos
problemas de alocação de recursos e de como eles devem ser tratados, do
mesmo modo que uma revisão da dinâmica do crescimento econômico. A
ênfase no mercado como mecanismo de distribuição de recursos deve ser
normalmente reservada apenas para os casos em que se busca uma alocação
eficiente de recursos preexistentes.

Logo, quando se trata da situação em que novos recursos estão sendo
mobilizados, tema que se localiza no âmbito da macrodinâmica econômica, o caminho
se abre para a unificação sobre bases biofísicas dos sistemas ecológicos e econômicos
como formas interdependentes e coevolutivas. Essa é a principal tarefa e o desafio
central da economia ecológica (CAVALCANTI, 2004). Assim, a percepção aqui
tratada, considera que os princípios organizadores básicos da economia ecológica
incluem a idéia de que os sistemas ecológicos e econômicos são sistemas vivos
complexos e adaptativos, que necessitam ser estudados como sistemas integrados em
coevolução para que possam ser adequadamente compreendidos, trabalhados e
desenvolvidos.
Cavalcanti (2004), acrescenta ainda, que a relação economia-ecologia está
sujeita aos limites do fator incerteza científica, e assim, deve-se orientar pelo princípio
da precaução, dadas as imperfeições das empreitadas humanas no que diz respeito à
adoção de políticas de mitigação dos impactos destrutivos sobre o ambiente para a
realização do bem-estar social. Sob esses aspectos da economia ecológica é que deve
permear o desenvolvimento sustentável.
Em termos práticos, o econegócio engloba os aspectos do manejo sustentável e,
nesse contexto, o manejo sustentável é uma técnica que garante um modo “amigável”
de se relacionar com os recursos naturais,

podendo gerar vários benefícios à

comunidade, através do aumento da renda e criação de empregos, propiciando ao
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cidadão a oportunidade de se fixar em suas comunidades de maneira duradoura e digna
(PETTA, 1999).
Segundo o Instituto Genesis (2006), “o manejo sustentável” significa a
utilização de práticas e manejos que garantam a sustentabilidade socioeconômicoambiental dos empreendimentos florestais, tanto em florestas nativas como
florestamentos/reflorestamentos. Em particular, os fundamentos para o manejo
sustentável de espécies da Mata Atlântica são estabelecidos a partir das pesquisas
científicas feitas em universidades e institutos de pesquisa, bem como dos
conhecimentos acumulados por vários anos de observações e experiências realizadas
por comunidades que tradicionalmente extraem recursos das florestas (PETTA, 1999).
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3. METODOLOGIA

3.1. Área de estudo e fonte dos dados

Este estudo toma como referência de análise a Reserva Extrativista de
Canavieiras, que através do decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 foi instituída. Essa
RESEX, de acordo com o Processo nº 02006.002618/2001-79, abrange os municípios
de Belmonte e Una, além de Canavieiras no Estado da Bahia. A RESEX de Canavieiras
é considerada reserva marinha uma subcategoria da Reserva Extrativista, (CECCA,
1997). A RESEX é uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, órgão
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.
Segundo o Plano de Manejo Participativo RESEX Canavieiras – PMP realizado
pelo PANGEA em 2007, o processo de criação da Reserva de Canavieiras teve início
em 2001, quando um grupo de marisqueiras, lideradas por Vilma Xavier, levantou um
abaixo assinado para criação de uma reserva extrativista no município de Canavieiras e
o encaminhou ao IBAMA. Esse grupo de pescadores e marisqueiras, apoiados pelo
sociólogo Orlins Pereira, preposto da Prefeitura local, lotado na Secretaria de Ação
Social, fomentou a solicitação de abertura do processo de criação junto ao
IBAMA/CNPT.
O município de Canavieiras está localizado na região econômica do Litoral Sul,
com área total de 1.381 Km2 com 390 ha de área urbana, distante de Salvador cerca de
600 km. A posição geográfica de Canavieiras tem as seguintes coordenadas: latitude Sul
15º40'40" e longitude Oeste de Greenwich 38º56'56", altitude de 4 metros acima do
nível do mar, conforme dados do IBGE (2010). e Figura 1. Canavieiras possui uma
população de cerca de 30 mil habitantes, sendo que a maior parte, 25 mil, residem na
zona urbana e cerca de 6 mil na zona rural. Sua economia é pautada principalmente na
agricultura, no turismo, no setor de serviços e no extrativismo pesqueiro (Plano de
Manejo Participativo RESEX Canavieiras elaborado pelo PANGEA, 2007).
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Figura 1 – Mapa do Zoneamento da RESEX de Canavieiras, 2011.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins Cavalcante a partir de arquivo cedido pelo ICMBio: Plano de manejo
da RESEX de Canavieiras.

A RESEX Canavieiras abrange uma área de 100 mil hectares, desse total, 83%
de oceano, 12% de restingas e manguezais, e o restante (menos de 5%) de áreas de terra
firme. O objetivo de criação dessa reserva é de proteger os meios de vida e a cultura da
população tradicional de sua abrangência, assegurando o uso sustentável dos recursos
naturais da unidade.
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Como o estudo centra-se na análise de sustentabilidade, procurou-se
inicialmente, identificar as atividades econômicas mais relevantes desenvolvidas na
RESEX. Assim, a partir dessa informação inicial, se procederam os levantamentos de
dados subsequentes. Sabendo-se que a maior parte da RESEX está localizada em áreas
úmidas, pode-se constatar que a principal atividade econômica é a pesca artesanal,
realizada nas sete comunidades do município de Canavieiras: Atalaia, Campinhos,
Poxim do Sul, Poxim da Praia, Barra velha, Oiticica, Peso (município de Belmonte). A
cidade é conhecida como a “Cidade do Caranguejo”, devido a grandes áreas de
manguezais e pela ocorrência relevante do crustáceo nessas áreas. Por esse motivo, na
entrada da sede do município há uma escultura desse animal (Figura 2).

Figura 2 – Foto do caranguejo símbolo da cidade de Canavieiras.
Fonte: Aniram Lins Cavalcante.

3.2 As entrevistas

Para realizar a pesquisa foram feitas entrevistas com as famílias residentes,
conforme roteiro (ANEXO 3), no período de fevereiro a julho de 2010, em todas as
comunidades de pescadores do município. Em seguida, foram feitas entrevistas junto
aos comerciantes locais de pescado (Anexo 4) e formadores de opinião (Anexo 5) a
respeito da questão ambiental que envolve a RESEX. O tempo médio de duração das
entrevistas foi de 25 minutos,foram obtidas 452 entrevistas, distribuídas da seguinte
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forma: 31 em Atalaia, 73 em Campinhos, 17 em Poxim de Fora, 46 em Poxim do Sul,
32 em oiticica, 11 para Peso – Belmonte, 19 em Barra Velha e 223 na cidade. Entre os
meses de julho e agosto foram feitas as entrevistas junto a 16 comerciantes locais
(intermediários) e 16 formadores de opinião..
Deste modo, elaboraram-se três roteiros que foram submetidos ao Comitê de
Ética da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e em seguida, aplicou-se préteste com os pescadores de Canavieiras. A partir desse primeiro contato, verificou-se a
necessidade de realizar modificações no roteiro das entrevistas, a fim de ajustar
adequadamente as questões aos objetivos propostos nesta análise, obtendo-se então, a
aprovação para realização da pesquisa, de acordo com o Comitê de Ética. Assim, foram
feitas entrevistas junto aos pescadores e marisqueiras da RESEX de Canavieiras, a fim
de se conhecer o perfil desses indivíduos e os aspectos abrangentes da realidade
socioeconômica das comunidades e a percepção dos entrevistados quanto às questões
ambientais que envolvem a reserva. Essas entrevistas foram realizadas nas residências
dos pescadores, onde foi marcado o posicionamento das mesmas, através do GPS. A
segunda etapa das entrevistas, foi realizada junto aos comerciantes e intermediários
(atravessadores), que estavam presentes em Canavieiras e realizavam as atividades de
intermediação do pescado. Por último, foi feita entrevista junto aos formadores de
opinião, para analisar as questões ambientais associadas à reserva.

3.2.1 Pescadores e marisqueiras

Ao entrevistar os pescadores e marisqueiras da RESEX de Canavieiras,
procurou-se identificar as diferenças e similaridades entre as comunidades que praticam
a pesca artesanal, tratada neste trabalho como um econégocio, conforme conceitos
anteriormente relatados.
O formulário utilizado como roteiro para as entrevistas possuía 42 questões. A
primeira parte estava relacionada com o perfil do pescador e da marisqueira, seguido
dos aspectos socioeconômicos. O outro bloco de questões abrangia especificamente a
atividade pesqueira como as técnicas empregadas na pesca e mariscagem, produção,
local, renda com a atividade e procedimentos de transferência do produto até o
consumidor (intermediação). Acrescentando-se a isso, procurou-se identificar como a
comunidade local se beneficiou com a criação da RESEX e quais as perspectivas para
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sua atividade no contexto ambiental. Em seguida, verificou-se a influência e atuação da
associação e da colônia de pescadores Z-20 nas comunidades locais.
As entrevistas iniciaram-se no mês de fevereiro de 2010 na comunidade de
Atalaia (Figuras 3 e 4), localizada cerca de 4 km da cidade de Canavieiras. Esse local é
conhecido como Ilha de Atalaia, a maioria dos moradores são pescadores e
marisqueiras. Normalmente no período de carnaval, essa comunidade realiza o festival
da moqueca, que se tornou um símbolo da cultura regional local. Nessa comunidade há
59 famílias, das quais, 32 de pescadores e marisqueiras. As entrevistas duraram, em
média, cerca de 50 minutos e foram concluídas no mês de março.

Figura 3 – Locais das entrevistas (pontos vermelhos) na comunidade de Atalaia,
sobrepostos a uma imagem Ikonos II cedida pelo ICMBio.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras.
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Os pescadores dessa comunidade utilizam embarcação de grande porte, pois se
associam aos pescadores da sede, e conseguem permanecer muito tempo em alto mar.
Nessa localidade há área de mangue, permitindo também a realização da mariscagem,
especialmente de catados de aratu e siri, que normalmente abastecem a cidade.
A construção da estrada que liga a cidade à Ilha, deu acesso às denominadas
Barras do Albino e de Atalaia (conhecida como Barra de Canavieiras), porém, aterrou
um trecho alagado, cortando o fluxo de água entre o mangue e a rede hidrográfica do
estuário. Isso ocasionou impactos sobre o ecossistema do manguezal em função da
redução de nutrientes, afetando diretamente a atividade de mariscagem nessa localidade,
e perdas econômicas para as marisqueiras, segundo relato dos moradores do local.

Figura 4 – Fotos da comunidade de Atalaia, Canavieiras 2010.
Fonte: Aniram Lins Cavalcante.

A segunda comunidade a ser visitada foi a de Campinhos (Figuras 5 e 6),
distante da cidade de Canavieiras cerca de 8,3 km. Para ter acesso à essa localidade, se
utiliza de transporte hidroviário (lanchas), percorrendo braços de mar, riachos e rios. A
principal atividade econômica dos moradores é a pesca e a captura de crustáceos e
moluscos por pescadores e marisqueiras.
Essa comunidade é uma das maiores em extensão territorial e engloba outras
duas comunidades: Laranjeiras e Jacaré, fazendo divisa com a comunidade de Peso,
pertencente ao município de Belmonte. Em função da dimensão territorial de
Campinhos e das distâncias entre uma residência e outra dos moradores, levou-se maior
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tempo para a realização da pesquisa. Nessa comunidade existem 130 famílias, das quais,
mais da metade são de pescadores e marisqueiras e o restante de agricultores. Para
cobrir toda a localidade foram 20 dias entre os meses de março e abril para realizar as
entrevistas. Além do tamanho, a região é cercada por mangues , brejos e áreas alagadas
que dificultavam a locomoção da entrevistadora.

Figura 5 - Locais das entrevistas (pontos vermelhos) na comunidade de Campinhos,
sobrepostos a uma imagem Ikonos II cedida pelo ICMBio.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras.
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Figura 6 – Fotos da comunidade de Campinhos, Canavieiras, 2010.
Fonte: Aniram Lins Cavalcante.

A terceira comunidade a ser pesquisada foi a de Barra Velha (Figuras 7 e 8),
local em que se iniciaram as primeiras manifestações para a criação da RESEX de
Canavieiras. As entrevistas nessa localidade duraram em torno de duas horas por
entrevistado, que foi o maior tempo observado nas entrevistas. Isso ocorreu, porque há
conflitos entre moradores que apóiam a RESEX e outros que são contra. Mesmo assim,
foram necessários apenas três dias para finalizar a pesquisa. Nessa comunidade, há
também conflitos sobre a posse da terra, em função de vários embargos à construção de
hotéis. Vê-se claramente que os moradores estão divididos entre aqueles que são a favor
e aqueles contrários à RESEX, mesmo quando há presença de laços de parentesco,
inclusive com ameaça à vida. Houve até mesmo, segundo relato dos moradores,
envenenamento na fonte de água do sitio, local onde ocorreu a festa quando da criação
da RESEX e também envenenamento de animais, chegando até mesmo a atingir uma
proprietária local com produtos químicos maléficos à saúde humana. Das 30 famílias
residentes, 21 são de pescadores, desse total, 19 famílias foram entrevistadas.
A comunidade tem como atividades econômicas agrícolas, o cultivo do coco e
de dendê. O fruto do coqueiro é empregado sobre várias formas, comercialização do
fruto “in natura” (água de coco), coco seco e também extraem o óleo do coco.
A pesca nessa comunidade é realizada nas áreas de manguezais e estuário no
riacho da Barra Velha. Segundo o Plano de Manejo Participativo RESEX Canavieiras
elaborado pelo PANGEA, 2007, essa macro área está subdividida em 23 áreas de
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pescas, com nomes diferentes dados pela comunidade. O uso desse estuário está
associado à extração tradicional do camarão branco e a utilização de outros recursos do
manguezal como a captura de crustáceos e mariscos.

Figura 7 - Locais das entrevistas (pontos vermelhos) na comunidade de Barra Velha,
sobrepostos a uma imagem Ikonos II cedida pelo ICMBio.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras.
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Figura 8 – Fotos da comunidade de Barra Velha, Canavieiras, 2010.
Fonte: Aniram Lins Cavalcante.

No mês de abril de 2010 foram visitadas as comunidades Oiticica e Poxim do
Sul, dois assentamentos que se originaram na década de 1970 através dos movimentos
de luta pela terra. A comunidade de Oiticica (Figuras 9a e 10a) localiza-se ao lado da
Rodovia BA-101 e a uma distância de cerca de 35km da sede do município de
Canavieiras. Ali residem 90 famílias, das quais, 60 de pescadores e marisqueiras, as
entrevistas duraram oito dias. Logo depois, foram feitas as entrevistas em Poxim do Sul
(Figuras 9b e 10b), que é bem próxima a Oiticica, e cerca de 25 km da sede do
município, possui pouco mais de 100 famílias residentes, das quais, pouco mais de 70
são de pescadores, as entrevistas duraram 12 dias no mês de abril de 2010.
A economia dessas comunidades centra-se na agricultura e na pequena criação
de bovinos. No limite desses povoados existem riachos e rios , fazendo com que a pesca
seja a atividade econômica de maior relevância local.
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(a)

(b)

Figura 9 - Locais das entrevistas (pontos vermelhos) na comunidade de Oiticica (a) e
Poxim do Sul (b), sobrepostos a uma imagem Ikonos II cedida pelo
ICMBio.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras.
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(a)

(b)

Figura 10 – Fotos da comunidade de Oiticica (a) e Poxim do Sul (b), Canavieiras 2010.
Fonte: Aniram Lins Cavalcante.

A sexta comunidade pesquisada foi a de Poxim da Praia ou Poxim de Fora, que
está situada cerca de 25 km de estrada de terra da sede e mais cerca de 7 km por via
marítima (Figuras 11 e 12). Nessa localidade residem 59 famílias, porém, foram
encontradas diversas casas vazias, por esse motivo, só foi possível realizar apenas 18
entrevistas. Nessa localidade , não há escolas para as crianças, por isso, elas têm que se
deslocarem para a sede do município, a fim de ter acesso à educação.
Nessa comunidade destaca-se a produção de coco seco que é comercializado,
principalmente, em Ilhéus e Itabuna. Também a pesca é realizada na região costeira,
preferencialmente no verão, a fim de abastecer a demanda turística local na sede, que
aumenta durante esse período. Os recursos do estuário são utilizados em grande parte
para subsistência da comunidade local, o que, sob o ponto de vista alimentar, é uma
importante fonte de proteína.
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Figura 11 - Locais das entrevistas (pontos vermelhos) na comunidade de Poxim da
Praia, sobrepostos a uma imagem Ikonos II cedida pelo ICMBio.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras
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Figura 12 – Fotos da comunidade de Poxim de Fora, Canavieiras 2010.
Fonte: Aniram Lins Cavalcante.

Entre maio e junho de 2010, foram realizadas as entrevistas na cidade de
Canavieiras (Figuras 13 e 14). Os pescadores que residem na cidade têm suas moradias
localizadas nos bairros periféricos,e, em sua maioria, ocupam as áreas ribeirinhas ou
próximas aos estuários ,principal local de pesca e mariscagem. Na sede do município se
encerrou a etapa de entrevistas juntos aos pescadores e marisqueiras do município de
Canavieiras. Na sede, foram entrevistados 223 extrativistas, dos quais, 82 residem no
centro da cidade e 141 nos bairros.
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Figura 13 - Locais das entrevistas (pontos vermelhos) na sede, sobrepostos a uma
imagem Ikonos II cedida pelo ICMBio.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras .
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Figura 14 – Fotos dos pescadores do mar e catadeiras de camarão sete barbas da cidade
de Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: Aniram Lins Cavalcante.

3.2.2 Intermediários da pesca

Após a conclusão da primeira etapa de pesquisa junto aos pescadores e
marisqueiras, foram feitas as entrevistas junto àqueles que participam da etapa de
intermediação da pesca e mariscagem local. Foram localizados em todo o município, 16
intermediários (locais e de outras regiões circunvizinhas), identificados a partir da
colaboração dos pescados entrevistados. O roteiro da entrevista foi elaborado a partir de
33 questões, em que se procurou traçar o perfil dos indivíduos ou empresas envolvidas
no comércio da pesca local, aspectos socioeconômicos dos entrevistados; questões
relacionadas à compra e venda de pescados como espécies de maior procura; pagamento
pelo produto; período de tempo para realização das atividades de compra e venda; a
importância da criação da RESEX de Canavieiras; a percepção sobre a questão
ambiental que envolve a criação dessa reserva e a margem de lucro associada à
intermediação dos produtos originários da pesca e, ou mariscagem. As entrevistas foram
realizadas no mês de julho de 2010 nos estabelecimentos comerciais locais e feitas
exclusivamente com proprietário do negócio e compradores de outras cidades, no porto
da cidade e nos locais de despesca (local onde os pescadores retiram do barco os
pescados realizados no mar ou estuário).

40

Figura 15 – Fotos da despesca realizada na sede do município de Canavieiras, Bahia,
2010.
Fonte: Aniram Lins Cavalcante.

3.2.3 Formadores de opinião

A terceira etapa da pesquisa foi a realização de entrevistas junto a pessoas
identificadas como formadoras de opinião. Foram entrevistados 16 formadores de
opinião a partir da identificação in loco, daqueles que atuavam junto às comunidades de
pescadores. Esses indivíduos foram incluídos na pesquisa, a fim de se identificar, de que
maneira a questão ambiental e sustentabilidade é percebida por diferentes membros da
comunidade local, representada por aqueles

que estão diretamente envolvidos na

atividade da pesca e também aqueles fomentadores de políticas públicas do poder local.
Assim, procurou-se identificar sob diversos ângulos a questão sustentabilidade,
econegócio e extrativismo na RESEX de Canavieiras sob o ponto de vista dos
entrevistados .

3.3 Procedimentos de análise

Todas as informações coletadas foram tabuladas em planilha de Excel e
posteriormente foram submetidas às análises de estatística descritiva, utilizando-se o
programa estatístico SPSS. Utilizou-se do teste do Qui-quadrado para se analisar as
questões que envolvem a identificação das características predominantes, similaridades
e diferenças entre as comunidades, verificando-se como as variáveis incluídas na
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pesquisa estão associadas. Esse teste é não paramétrico, pois não depende dos
parâmetros populacionais, como média e variância (CONTI, 2009).
O SIG (sistema de informações geográficas), é a principal ferramenta utilizada
pelo geoprocessamento, este, permite o gerenciamento de dados, processamento de
imagens, produção de gráficos, modelagem espacial e visualização dos mais variados
tipos de dados e também, torna possível a automatização da produção de documentos
cartográficos. Segundo Asrar (1989), o sensoriamento remoto como a aquisição de
informações e, ou estado de um alvo por um sensor, sem estar em contato físico com
ele. As imagens de sensoriamento remoto têm sido uma das principais fontes de
informação para a produção de novos mapas, por melhor auxiliar a determinação do uso
e da cobertura do solo, além de ter um custo relativamente baixo e periodicidade de
informações (CÂMARA; MEDEIROS, 1996).
Os mapas temáticos produzidos neste trabalho foram gerados utilizado o
programa ArcGis 9.3, a partir de base cartográfica e de imagens Ikonos II, datadas de
março de 2010, ambas cedidas pelo ICMBio. O posicionamento das entrevistas
realizadas em campo foi efetuado com GPS de navegação e, posteriormente, os dados
foram sobrepostos à base cartográfica, para possibilitar uma análise espacial da
interação entre a comunidade pesquisada e o meio ambiente que a cerca. Dessa forma,
foram construídos os mapas apresentados neste trabalho representando as localidades
pesquisadas.
As informações referentes à captura (produção e quantidade) e ao esforço
(tempo gasto para captura), foram transformadas em medida de esforço da pesca,
através do cálculo da Captura por Unidade de Esforço (CPUE). Para o seu cálculo, os
dados referentes ao número de pescadores por comunidade, produção e renda foram
transformados para valores mensais para cada tipo de pescado. As variáveis obtidas
junto aos pescadores e marisqueiras referiam-se a valores diários, e foram
transformados para valores mensais. Os seguintes passos foram realizados para o
cálculo da CPUE mensal da produção:

CPUE mensal = CPUE diário x nd x np

em que, CPUE é o tempo despendido pelo pescador na pesca por mês a nd representa o
número de dias trabalhados por pescador ou marisqueira em cada tipo de pescado por
semana, multiplicado por 4 para representar o valor em mês; np é a quantidade de
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pescador em cada tipo de pesca (em quilos para peixes e catados, em cordas para
caranguejos e em dúzias para lambreta).

Assim, o valor obtido a partir desse cálculo representa uma estimativa mensal da
produção de cada tipo de pescado por comunidade.
Em seguida, estimou-se a renda mensal (R), em reais (R$) por tipo de pescado
por comunidade a partir do seguinte cálculo:

R = CPUE mensal x preço médio do pescado (R$/unidade de
medida – kg, corda ou dúzia)

Para se obter a renda de cada pescador, por tipo de pescado, dividiu-se o valor
estimado de R pelo número de pescadores. Adotou-se como preço médio do pescado o
tipo de maior abundância nas comunidades estudadas. Assim, para os peixe de rio,
considerou-se no cálculo, o preço médio recebido da tainha.

43

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Perfil do pescador e da marisqueira
De acordo com a pesquisa, do total de 452 entrevistados envolvidas na atividade
de pesca e mariscagem, quase 42% estão na faixa etária entre 28 a 42 anos, indicando
que a maioria da população das comunidades de pescadores é formada por jovens,
apenas 10% têm acima de 56 anos de idade. Quanto à questão de gênero, predomina o
número de homens, aproximadamente 66% realiza a atividade de pesca, cabendo quase
que exclusivamente à mulher, a tarefa da mariscagem, isso se deve principalmente, ao
fato do mangue está próximo à sua residência, o que facilita o deslocamento das
mesmas.
A maior parte dos pescadores reside na sede do município (Canavieiras). As
comunidades com maior número de pescadores são as de Campinhos e Poxim do Sul,
(Figura 16).

7%

2%

4%

Centro/Sede
18%

Bairros/Sede

10%

Atalaia
Campinhos
Puxim de Fora

4%

Puxim Sul
32%

16%
7%

Oiticica
Peso/Belmonte
Barra Velha

Figura 16 - Distribuição de pescadores e marisqueiras que atuam na RESEX por local
de residência no município de Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: dados da pesquisa.
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Quanto ao estado civil, 73% dos pescadores e marisqueiras são casados ou
possuem uma união estável, existe nas comunidades uma grande incidência de
casamentos entre parentes, isso ocorre, provavelmente, porque as comunidades são
formadas por poucas e volumosas famílias. De acordo com o levantamento realizado,
existem 25% de solteiros e o restante (2%) são de viúvos.
Normalmente as famílias possuem até dois filhos, cerca de 54% dos
entrevistados, embora algumas (6%), cheguem a ter, até oito filhos. Na comunidade de
Campinhos, foi onde se observou com mais frequência esse fenômeno, grande número
de filhos por família. O mais comum, é que por residência se tenha entre 3 a 6 pessoas.
Pode-se inferir então, que as famílias mais numerosas existem porque as informações a
respeito de planejamento familiar ainda são pouco difundidas. Muitas vezes, ter muitos
filhos significa mão-de-obra para auxiliar nas atividades de pesca e agricultura, que
exigem grande esforço físico e são feitas ainda com pouca tecnologia e pouca agregação
de valor ao produto gerado. Seja na atividade pesqueira, mariscagem e mesmo, a
agricultura. Desse modo, a economia local é, de certa forma, fragilizada e com poucas
possibilidades de se sustentar a longo prazo.
Em relação à educação, observou-se que as comunidades mais distantes da sede
do município têm pouco ou nenhum acesso às escolas de nível fundamental e médio. Na
comunidade de Campinhos, por exemplo, existe apenas uma escola que oferece o ensino
fundamental, após a conclusão dessa etapa da educação, as crianças necessitam se
deslocar para a sede, a fim de concluir o ensino médio. Há ainda, falta de professor
devido à dificuldade de veículos para fazer a locomoção da população estudantil. Tudo
isso é responsável pelo elevado índice de evasão escolar. Quanto ao grau de
escolaridade dos entrevistados, existe ainda grande número de analfabetos, cerca de
15% do total, e em algumas comunidades esse percentual chega a quase 1/3 dos
moradores. O caso mais grave verificado foi na comunidade de Peso, em que 50% são
analfabetos e no todo, cerca de 80% dos entrevistados possuem apenas o nível
fundamental e cerca de 5% possui o ensino médio (Figura 17 e Tabela 1). Essa realidade
mostra o baixo índice de escolaridade das comunidades pesqueiras de Canavieiras e
evidencia a pouca mobilidade social sob tais condições educacionais.
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Figura 17 – Nível de escolaridade das comunidades pesqueiras do município de
Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras.
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Tabela 1 - Nível de escolaridade das comunidades pesqueiras do município de
Canavieiras, Bahia, 2010
Comunidades
Centro/Canavieiras
Bairros/Canavieiras
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso/Belmonte
Barra Velha
Total

Sem
instrução

Fundamental

8,5
14,9
6,5
8,2
5,9
26,1
12,5
54,5
10,5
13,5

82,9
78,7
67,7
89
88,2
56,5
75
45,4
79
77,4

Nível de ensino
Médio
incompleto
4,9
2,8
9,7
1,4
0,0
10,9
3,1
0,0
0,0
4,0

Médio
completo
3,7
3,5
16,1
1,4
5,9
6,5
9,4
0,0
10,5
5,1

Fonte: dados da pesquisa.

Na sede do município de Canavieiras verificam-se diferenças no nível de
escolaridade do pescador que mora no centro e aqueles que residem nos bairros
periféricos. Mais de 80% de pescadores ou marisqueiras que residem no centro da
cidade de Canavieiras têm na pesca sua principal fonte de renda, e realizam desde cedo
essa arte. Geralmente exercem essa atividade por influência dos familiares, dando uma
continuidade ao que seus pais, avós, bisavós etc, exerceram. Relato dos entrevistados
aponta que a existência desse cenário está na falta de oferta de ensino até o nível médio,
fazendo com que muitas crianças desistam de fazer o trajeto diário comunidade-sedecomunidade para concluírem seus estudos, levando-os assim, a uma condição de baixo
desempenho escolar. Em Poxim de Fora, por exemplo, verificou-se que o percentual de
pescadores que possuem o ensino fundamental é de 41%, entretanto, a escola existente
no local está fechada a alguns anos, obrigando as mães a levarem seus filhos até a
cidade de Canavieiras para terem acesso à educação. Já Poxim do Sul, foi a localidade
em que se observou o maior número de pescadores sem instrução, mesmo fenômeno
verificado na comunidade Peso, no município de Belmonte. Além disso, há o problema
dos “analfabetos funcionais”, que são os indivíduos que sabem apenas assinar o nome.
Na comunidade Oiticica, 34,4% possuem ensino fundamental e na comunidade de Barra
Velha a mais distante do município, esse percentual é de quase 80% dos entrevistados
com ensino fundamental. Mais uma vez, se percebe que a educação pode se constituir,
no longo prazo, fator restritivo quanto à sustentabilidade da atividade econômica e
possibilidades de agregação de valor aos produtos gerados pelas comunidades locais.
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Dos entrevistados, aproximadamente 75% recebem algum tipo de benefício do
governo, sendo o mais comum o seguro defeso (26,8%), que é um benefício concedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego ao pescador de camarão, lagosta e peixes,
associado, no período em que é proibida a pesca dessas espécies por se encontrarem em
reprodução, esse benefício corresponde a um salário mínimo. O Programa Bolsa
Família é outro benefício que 24,6% dos pescadores das comunidades têm acesso, é
concedido às famílias para fomentar a instrução de seus filhos (Figura 18). Foi
observado que, os benefícios sociais ocorrem de forma distinta entre as comunidades e
a sede do município. Os pescadores do centro da cidade têm no seguro defeso, 51,5%,
seu principal benefício. De maneira geral, 41,4% dos pescadores recebem tanto o seguro
defeso como o bolsa família.
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Figura 18 – Distribuição dos benefícios concedidos pelo governo para as comunidades
pesqueiras da Reserva Extrativista de Canavieiras, em 2010.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras .

Entre os entrevistados da comunidade de Atalaia, ainda não há pescador que seja
aposentado. Em Campinhos existem mais beneficiários do programa bolsa família,
39,7%. Em Poxim de Fora 55,6% recebem o seguro defeso, enquanto em Poxim do Sul,
80,6% recebem o bolsa família. Na comunidade de Peso em Belmonte, 42,9% recebem
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tanto o bolsa família quanto o seguro defeso. Em Barra Velha e Poxim de Fora
predomina o benefício do seguro defeso (Figura 18).

4.1.1 Infraestrutura das comunidades

Nesse item, procurou-se verificar qual era a disponibilidade de serviços como
água, energia, estradas etc., destinados às comunidades locais, a fim de identificar o
bem-estar da população local e se, na ausência de uma infraestrutura básica, as famílias
se sentiam impelidas a migrarem para a sede do município ou outra localidade mais
próxima. De acordo com a pesquisa, observam-se diferenças na oferta da infraestrutura
básica (Tabela 2), pois, enquanto na sede todos entrevistados relataram que têm acesso a
água potável e tratada, nas comunidades mais distantes da sede não há essa oferta de
serviço, assim, os moradores abrem poços artesianos para captar água para todas as
necessidades domésticas, esses poços, em geral, estão localizados nos quintais de suas
casas, e muitas vezes, próximos às fossas, tornando inadequada a qualidade da água
desses locais para o uso doméstico.

Tabela 2 – Infraestrutura básica nas comunidades de pescadores da RESEX de
Canavieiras, Bahia, 2010
Comunidade
Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso
Barra Velha
Total

Água
P
82
137
28
0
0
44
31
0
0
322

NP
0
4
3
73
17
2
1
11
19
130

Infraestrutura
Energia
P
NP
81
1
134
7
28
3
0
73
0
17
45
1
31
1
0
11
0
19
319
133

Esgoto
P
NP
63
19
104
37
0
31
0
73
0
17
0
46
0
32
0
11
0
19
167
285

Nota: P = possui e NP = não possui acesso àquela infraestrutura básica.
Fonte: dados da pesquisa.

Apesar da importância para saúde e meio ambiente, o saneamento básico no
Brasil está longe de ser adequado. Mais da metade da população não conta com redes
para coleta de esgotos e 80% dos resíduos gerados são lançados diretamente nos rios,
sem qualquer tipo de tratamento. No Brasil, apenas 33,5% dos domicílios são atendidos
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por rede geral de esgoto. O atendimento chega ao seu nível mais baixo na região Norte,
onde apenas 2,4% dos domicílios são atendidos, seguidos da região Nordeste 14,7%
(IBGE, 2010). A partir dos dados da pesquisa, percebeu-se que essa mesma realidade é
observada, tanto no que se refere ao acesso à água tratada, como também com relação à
coleta de esgoto, que ocorre apenas na sede do município. Esses números demonstram,
que a infraestrutura tem que ser observada, a fim de permitir qualidade de vida e bem
estar à população local. Tal fato, ocasiona diversos problemas, sejam para a saúde do
pescador e sua família, bem como na própria higiene e conservação do pescado.
Embora exista o Programa de Governo “Luz Para Todos”, as comunidades de
Campinhos, Peso, Poxim de Fora e Barra Velha, ainda não dispõem desse tipo de
serviço. As três primeiras comunidades possuem geradores a diesel. Em Barra Velha,
além dos geradores, há moradias que usam o sistema de energia solar. De acordo com a
programação do governo, espera-se que em 2011 a comunidade de Campinhos passe a
ter acesso ao serviço de energia elétrica. Esse tipo de serviço é muito importante para as
comunidades pesqueiras, pois permitem conservar o fruto do seu trabalho e assim, ter
maiores ganhos na etapa de comercialização. A falta de energia nas comunidades
acarreta acréscimo nos custos do pescado, obrigando os pescadores a deslocar o pescado
para outras comunidades ou para a sede, a fim de conservar o produto, ou então vendêlo imediatamente. Essa situação leva a uma forte pressão na etapa de venda para os
pescadores, pois, se não realizarem a venda, perdem o produto e seus prejuízos serão
muito maiores.

4.1.2 A pesca na RESEX

A principal atividade das comunidades de Canavieiras é a pesca artesanal, seja a
de estuário ou

marinha. São vários os tipos de pescados e mariscos extraídos e

comercializados pelas comunidades locais do município (Figura 19), especialmente os
peixes de água doce e estuários, sendo o robalo (Centropomus spp.) o mais apreciado,
além do carapeba (Diapterus spp), tainha (Mugil spp.) e canguá (Stellifer spp.).
Conforme relato dos pescadores, cerca de 40% capturam essas espécies.
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Figura 19 – Distribuição dos tipos de pescados por comunidade e sede da Reserva
Extrativista de Canavieiras, em 2010.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras.

Os peixes do mar capturados em recifes, conhecidos popularmente como “peixe
de fundo”, são alvo de cerca de 7% dos pescadores entrevistados, especialmente aqueles
conhecidos como "guaiúba" (Ocyurus chrysurus), “vermelho” (Lutjanus) e "badejo"
(Mycteroperca bonaci ), porque obtêm melhor remuneração no mercado. No entanto,
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poucos são os pescadores locais que possuem equipamento adequado para realizar o
tipo de pesca que permita capturar essas espécies. Normalmente, o período mais intenso
para captura dessas espécies de peixe, ocorre a partir do mês de março, e se intensificam
entre os meses de inverno e na primavera. A partir de outubro, os desembarques dessas
espécies reduzem gradualmente até o mês de fevereiro. De acordo com os pescadores,
nos meses de verão, as frotas locais dirigem o esforço de pesca para a captura de
espécies pelágicas, como os dourados, albacoras ou atuns (Thunnus thynnus), agulhões
(Tetrapturus albidus), bonitos (Euthynnus alletteratus) e cavalas (Scomberomorus
cavalla), disponíveis na área de pesca, a fim de abastecer a maior demanda que ocorre
nesse período em função do aumento do turismo local. Normalmente, as localidades que
mais se dedicam a esse tipo de pesca, estão situadas na sede do município e em Atalaia.
As lagostas também são encontradas na região — nomeadamente a lagostavermelha (Palinurus argus) e a lagosta-verde (Panulirus laevicauda), — que
apresentam distribuição ampla sobre a plataforma continental, desde a zona costeira até
a borda da plataforma. Tanto o camarão quanto a lagosta, representam mais de 8% das
capturas dos pescadores da RESEX.
Comunidades como Poxim do Sul e Oiticica, Campinho e Barra Velha se
dedicam de forma mais intensa à mariscagem e captura de crustáceos, como aratu
(Goniopsis cruentata), guaiamu (Cardizhoma guanhumi), caranguejo-uça (Ucides
cordatus), siri de mangue (Callinectes exasperatus), siri de ponta (Callinectes danae) e
do siri-nema (C. bocourt) . Os pescadores da sede têm nos peixes de rio e camarão
branco (Litopenaeus schimitti)

suas principais fontes de renda, pois,

possuem

embarcações de maior porte. Apesar dessa atividade ser fonte de renda importante para
as famílias dessas localidades, muitas das capturas são realizadas de maneira predatória.
Um exemplo, é a comunidade de Oiticica, que possui a maior quantidade de
marisqueiras que se dedicam à extração de lambreta (Lucina pectinata) (Tabela 20),
molusco muito apreciado na culinária baiana. Antigamente, sua captura era feita com o
uso de facão, o que causava pouco impacto às áreas de mangue, no entanto, no intuito
de aumentar o volume de captura, passaram a usar a enxada, o que provoca sérios
problemas nas áreas, pois acabam atingindo outras espécies e provocando sua morte em
idade jovem e inadequada para consumo, além de afetar a reprodução da espécie.
Acrescentando-se a isso, existe também, o desrespeito por parte de alguns
pescadores e marisqueiras ao período de defeso, além do uso de redes de arrasto que são
proibidas na região. A suspensão da capturas dos caranguejos na região é também outro
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problema, pois, muitos não respeitam a data de reprodução do animal, capturando-o,
outras vezes, reclamam que não podem capturar, mas que é preciso, uma vez que, não
conseguem receber o benefício do seguro, e, por isso, reivindicam também, cesta básica
para a sobrevivência da sua família. É importante destacar, que as épocas de defeso se
alteram a cada ano, o que também, segundo os pescadores, prejudica sua atividade e
renda.
Para tornar a pesca ecologicamente sustentável, foi criado o plano de manejo da
RESEX, a fim de realizar o monitoramento pesqueiro. A cada final de semana, os
pescadores e marisqueiras devem anotar em um formulário, os nomes das espécies e
suas respectivas quantidades, no final da semana é feita a contabilização do volume
pescado na reserva. Essas tarefas são incumbidas a membros da comunidade local, que
posteriormente, repassam todas as informações coletadas e anotadas para a sede
administrativa da Reserva.
De acordo com os pescadores entrevistados da RESEX, pode-se identificar o
volume máximo de pescado e mariscos nas áreas da RESEX realizada pelas
comunidades locais (Tabela 3). Pode-se observar que os pescados e catados representam
o maior volume de todas as capturas realizadas. Nas comunidades são capturados além
dos peixes, mariscos, crustáceos e camarões.

Tabela 3 – Tipos de pescados capturados e suas respectivas quantidades diárias
máximas, mínimas e média na Reserva Extrativista de Canavieiras,
Bahia, 2010
Espécie
Peixes e catados
Caranguejo, siri e guaiamu
Camarão seco
Lambretas

Unidade

Máximo

Mínimo

Média

Kg
Corda
L
Dúzia

11.839
919
69
215

2.693
360
14,5
81

7.266
639,5
41,75
148

Fonte: dados da pesquisa.

Através da pesquisa, constatou-se que o volume de todos os produtos pesqueiros
(robalo, dourado, tainha, bagre, canguá e os catados de aratu, siri, ostra, sururu) atinge
semanalmente, aproximadamente, 25 mil quilos, podendo chegar a 1,2 milhão de quilos
no ano (Tabela 4).
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Tabela 4 – Volume de pescados por unidade de medida na Reserva Extrativista de
Canavieiras, Bahia, 2010
Unidade
Quilo
Cordas
Dúzia
Litro

Semanal
24.268
2.398
615
185

Mensal
97.074
9.592
2.460
740

Trimestral
291.222
28.776
7.380
2.220

Semestral
582.444
57.552
14.760
4.440

Anual
1.164.888
115.104
29.520
8.880

Fonte: dados da pesquisa.

Quanto à remuneração pela arte da pesca, verifica-se que os preços variam de
acordo com o tipo de pescado, sua origem, o volume e as relações de barganha
estabelecidas entre pescadores e intermediários. Nas comunidades há especialização do
trabalho, em função da disponibilidade do pescado, crustáceos, mariscos etc. Na
comunidade de Atalaia, mais próxima da cidade, os pescadores dedicam-se à pesca na
região de estuário, capturando as espécies conhecidas como canguá, tainha e robalo de
canoa, utilizam como artefato a tarrafa e a tainheira. Normalmente na Barra, que é
próxima a Atalaia, as pescadoras se dedicam à captura de siris de ponta, espécie um
pouco menor que o siri de mangue. Na comunidade de Campinhos predomina o catado
de aratu. Na comunidade de Barra Velha, o principal produto é o camarão seco, que
possui consumidores regionais fiéis à reconhecida qualidade desse crustáceo. Na
Comunidade de Oiticica, o principal produto comercializado é a lambreta. em Poxim
do Sul, o caranguejo e Poxim de Fora, os peixes. Os pescadores da cidade se dedicam
mais à pesca em alto mar para capturar peixes de maior valor no mercado, lagostas e
camarões.
De acordo com a Figura 20, os pescadores trabalham, em média, entre cinco a
seis dias por semana. Na sede de Canavieiras, 57,4% dos pescadores pescam seis dias
durante a semana. Em Atalaia, a arte da pesca é exercida por alguns pescadores em um
dia apenas na semana, outros, quatro dias e outros, sete dias durante a semana. Em
Campinhos, a maioria 57,5%, trabalha cinco dias na semana, normalmente de terça a
sábado, aos sábados levam seus produtos para o porto de Canavieiras a fim de
comercializá-los. Tanto em Poxim de Fora, como do Sul e Barra Velha, durante a
semana os pescadores se dedicam de três a quatro dias à arte da pesca. Em Peso, 40%
dos entrevistados trabalham até cinco dias na semana.
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Figura 20 – Dias de trabalho dedicados pelos pescadores à arte da pesca das
comunidades da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras .

Pode-se constatar que, em geral, os pescadores dedicam menos horas de trabalho
que o trabalhador assalariado que cumpre uma diária de oito horas, deve-se ressaltar,
porém, que é um trabalho, na maioria das vezes insalubre e que comparar apenas o
tempo despendido à atividade é insuficiente. Além disso, existe grande número de
pescadores que chegam a dedicar entre 10 a 15 horas diárias de trabalho, isso ocorre
quando a pesca é feita em alto mar. É importante salientar, que as horas dedicadas à arte
da pesca dependem da maré, por exemplo, que afeta o tempo despendido pelo pescador
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nas áreas de pesca (mangue, estuário etc.). Deste modo, as especificidades da atividade,
as condições para realização do trabalho e o esforço físico empreendido na atividade
pesqueira artesanal, diferem de outras atividades em que o tempo é um fator que
influencia na eficiência do trabalho. No entanto, como essa atividade é extrativista, os
fatores determinantes da sua eficiência pouco se associam ao tempo que o pescador se
dedica diariamente a tal tarefa.
Os pescadores de estuário, por exemplo, dedicam menos tempo à atividade da
pesca que os pescadores de mar. Em Atalaia, 41,9% dos pescadores trabalham de 5 a 10
horas por dia, em Campinhos 47,9%, Poxim do Sul 50% e por fim, Oiticica 56,3%. Em
Poxim de Fora 58,8% e em Barra Velha, 78,9% dos pescadores trabalham no máximo 5
horas por dia (Figura 21).
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Figura 21 – Tempo médio despendido diariamente pelos pescadores das comunidades
pesqueiras da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: dados da pesquisa.

4.1.3 Captura por Unidade de Esforço (CPUE)

Na Tabela 5 é apresentada a produção mensal dos principais tipos de pescados
capturados pelos extrativistas da RESEX. Pode-se observar, que na sede do município
de Canavieiras há maior concentração de catadores de caranguejos (obtendo em média
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cerca 5.500 cordas/mês), soma da quantidade de Centro e Bairro, alcançando um
volume de captura aproximado de 27.500 unidades (cada corda possui 5 unidades de
caranguejo).

Tabela 5 – Produção mensal por tipos de pescados medida por CPUE nas comunidades
pesqueiras da RESEX de Canavieiras, Bahia, 2010
Comunidade

Caranguejo

Catado

Peixe
Rio
Mar
8.688
33.224

Camarão

Centro

1.248

578

Bairro

4.308

1.540

19.400

32.948

Atalaia

212

200

4.372

12.760

Campinhos

249

4.295

3.485

3.000

1.607

905

1.522

259

1.596

228

820

496

20

124

934

263

18

1.041

800

Poxim do Sul
Poxim da Praia
Oiticica
Barra Velha
Peso

Lambreta

16.056
2.814

240

260
168

1.324

Nota: Caranguejo em cordas com cinco unidades; catado, peixe do rio e do mar e camarão em
quilogramas; lambreta em dúzias. Os locais das tabelas que não possuem valores de CPUE significam que
não há esse tipo de pescado na comunidade.
Fonte: Dados da Pesquisa.

Cumpre salientar, que os catadores localizados nos bairros, tem uma produção
relativamente maior que os catadores do centro, seu CPUE é de cerca de 4.000 cordas
mensais e possui uma renda estimada em R$ 445,66/mês/pescador (Tabela 6). Para
estimar essa renda, multiplicamos o CPUE por R$3,00 (média dos valores obtidos) e
dividimos esse resultado pelo número de catadores. Esses catadores são associados à
Associação dos Tiradores e Catadores de Caranguejo (ATCC), o que permite agregar
maior valor ao seu produto. Isso passou a ocorrer a partir de janeiro de 2011, quando o
presidente dessa associação conseguiu conscientizar os associados a venderem juntos a
produção individual e assim atingirem melhor preço no mercado por corda de
caranguejo, passaram de R$2,50, até então, os melhores preços individuais que haviam
conseguido era de R$3,50, para R$4,00. A ATCC também incentiva apenas a captura
manual (onde se coloca o braço na oca do caranguejo), e estimula o respeito ao período
de reprodução do crustáceo. Na comunidade de Poxim do Sul, o CPUE total mensal
corresponde a aproximadamente 1.600 cordas/mês, com uma estimativa de renda
mensal de R$482,00, que é 8,5% superior à dos bairros do município (Anexo 1). Os
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catadores do centro, obtêm uma renda estimada 60% maior que as demais comunidades
analisadas. A hipótese levantada para a ocorrência desse fato, deriva da técnica de pesca
empreendida, que é a redinha, em que é possível capturar maior quantidade de
caranguejo em menor período de tempo, aumentando a eficiência do trabalho, mas é
predatória.

Tabela 6 - Estimativa da renda mensal por pescado (R$/mês) em cada comunidade da
RESEX de Canavieiras, Bahia, 2011
Comunidade

Caranguejo

Catado

Centro

1.248,00

Bairro

445,66

641,67 1.251,61

758,75

Atalaia

212,00

249,75 1.093,00

729,16

Campinhos

249,00

795,33

663,81

750,00

Poxim do Sul

482,10

362,00

869,71

646,25

736,62

228,00

455,56

496,00

60,00

413,33

747,20

157,50

180,00

520,00

960,00

Poxim da Praia
Oiticica
Barra Velha
Peso

722,50

Peixe
Camarão Lambreta
Rio
Mar
965,33
977,76 1.133,36
527,63

288,00

312,00
201,00

491,08
198,60

Nota: Os locais das tabelas que não possuem valores significam que não há esse tipo de pescado na
comunidade.
Fonte: Dados da Pesquisa.

Em uma pesquisa realizada em 2006 sobre o caranguejo–uçá, em Canavieiras,
foi constatado que a captura por unidade de esforço (CPUE) média dos 72 coletores
dessa

espécie,

foi

de

12

caranguejos/homem/hora,

no

verão,

e

de

8

caranguejos/homem/hora, no inverno, tendo sido identificadas diferenças significativas.
Esta redução da captura de caranguejo-uçá no inverno, está ligada principalmente ao
comportamento dos indivíduos desta espécie que, em períodos mais frios, localizam-se
em partes mais profundas das galerias, dificultando o trabalho do coletor. Com base na
captura por unidade de esforço (CPUE) média e no esforço de pesca diária médio, no
verão e no inverno, foi possível estimar a renda média de um coletor de caranguejos,
considerando 20 dias por mês dedicados à atividade de coleta. No verão, a renda mensal
média de um coletor de caranguejos situa-se entre R$650,00 (considerando a corda a
R$2,50) e R$910,00 (corda a R$3,50). No inverno, a renda mensal média é reduzida e
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passa a se situar entre R$500,00 (considerando a corda a R$2,50) e R$700,00 (corda a
R$3,50) (OLIVEIRA et al, 2006).
Em relação aos catados, o maior CPUE mensal foi de aproximadamente 4.300
kg/mês de catado de aratu, na comunidade de Campinhos, e uma renda média estimada
em torno de R$800,00, a maior renda estimada para esse produto, obtida através da
multiplicação do CPUE por R$10,00 (média dos valores obtidos) e dividido esse
resultado, pelo número de marisqueiras. Nessa localidade, quase todos os extrativistas
se dedicam à extração e beneficiamento desse crustáceo. Na comunidade de Atalaia o
catado é de siri de ponta, em que se utiliza da técnica popularmente conhecida por
“siripoia”, técnica normalmente empregada apenas pelas mulheres. O valor estimado da
renda média é de cerca de R$250,00, o que leva essas mulheres marisqueiras a
realizarem outros trabalhos, a fim de complementar seu rendimento. Independente do
tipo de catado (aratu, siri ou ostra), não há variação de preço, que na época da coleta de
dados da pesquisa, era de R$10,00/kg podendo atingir R$12,00/kg no período de maior
demanda que ocorre no verão (dezembro a fevereiro).
Observa-se que o maior CPUE, foi obtido por pescadores que capturam peixes
de rio e estuário, especificamente através da técnica que emprega a rede e a tarrafa,
esses pescadores residem na sede do município de Canavieiras. A CPUE obtida consiste
em aproximadamente, 19.000 kg/mês de peixes do tipo tainha, robalo, carapeba e
outros. A partir dessa CPUE, estimou-se a renda média desses peixes a partir do valor
cobrado pelo preço médio do quilo da tainha que é de R$ 3,13 (esse preços foi utilizado
devido a abundancia desse peixe na região), o que dá um valor de R$979,00/mês nos
bairros. No entanto, a renda mensal informada por pescador está em torno de R$400,00
a R$500,00. Para se obter essa renda multiplicou-se CPUE por R$3,13kg, depois
dividiu pelo número de pescadores, como o peixe mais capturado e consequentemente
mais vendido é a tainha, que custa em média R$3,13, foi utilizado esse preço como
base. Essa diferença também pode significar, que a falta de anotações por parte do
pescador, leve-o a estimar uma renda inferior àquela obtida efetivamente, conforme
estimado nesta pesquisa.
Em relação ao CPUE dos peixes de mar (badejo, dourado, olho de boi, arraia,
oriocó, entre outros), o maior número de pescadores vivem na sede do município
estudado e nas comunidades de Atalaia e Campinhos. Esse tipo de pesca que é realizada
normalmente em alto mar utilizando linha, foi o tipo de pescado que obteve o maior
valor de CPUE. Os pecadores que moram no centro da cidade se destacam, com CPUE

60

de 33.000 kg/mês, esse número é um pouco inferior nas outras localidades da sede do
município, 32.000 kg/mês. Essas quantidades levam a uma renda média estimada, de
cerca de R$1.000,00/mês, obtida através da multiplicação do CPUE por R$6,61kg, a
escolha desse valor se deve ao fato de que é o preço médio do dourado, que foi utilizado
devido a sua abundancia na região.
Apenas na sede e nas comunidades de Barra Velha e Peso é que o camarão é um
dos principais pescados, vale ressaltar, que na sede se beneficia o camarão sete barbas
em filetes pelas marisqueiras, o qual é vendidos por quilo. Em Barra Velha, tem-se o
camarão rosa, de estuário, que é comercializado por litro. O maior CPUE obtido, cerca
de 16 toneladas, foi no centro, em seguida, com cerca de 2,8 toneladas, os pescadores
dos bairros.
Assim como os catadores de caranguejo, os pescadores de camarão também
criaram uma associação conhecida como Associação de Pescadores e Catadeiras de
Camarão (APESCC), criada em setembro de 2008 para fortalecer e agregar valor ao
produto e melhorar sua qualidade..
O CPUE da lambreta de Campinhos, Poxim do Sul, Oiticica e da sede do
município, tem em Oiticica a principal região produtora, cerca de 1.300 dúzias/mês. No
entanto, de acordo com o relato dos pescadores,ano após ano essa quantidade vem
reduzindo sistematicamente, o que pode revelar impactos do homem sobre a natureza,
no uso inadequado dos recursos naturais pesqueiros.
Quanto às espécies preferidas pelos consumidores, o robalo é o preferido entre
as pessoas, segundo relato dos pescadores locais, seguido do badejo, dourado e
vermelho, nessa ordem de importância. Além disso, 40% dos pescadores afirmaram que
há maior demanda local por peixe de rio ou estuário,do que o de mar. Os tipos de catado
que possuem maior preferência, são os catados de aratu e siri. Com relação aos
crustáceos a maior procura é por caranguejo, guaiamu e siri de mangue (Tabela 7).
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Tabela 7 – Preferência do consumidor em relação aos pescados capturados nas
comunidades da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia, Bahia, 2010,
segundo os entrevistados (em %)
Comunidade
Peixe rio
Centro
43,9
Bairros
36,2
Atalaia
41,9
Campinhos
41,1
Poxim de Fora
88,2
Poxim Sul
10,9
Oiticica
12,5
Peso
81,8
Barra Velha
42,1
Total
37,8

Peixe mar Catado Caranguejo/guaiamu Camarão
19,5
12,2
6,1
18,3
7,8
24,1
17,7
12,8
22,6
29,0
3,2
3,2
0,0
53,4
1,4
1,4
5,9
5,9
0,0
0,0
4,3
56,5
26,1
0,0
0,0
56,3
12,5
6,3
9,1
9,1
0,0
0,0
0,0
36,8
0,0
21,1
8,4
32,1
10,6
9,1

Lambreta
0,0
1,4
0,0
2,7
0,0
2,2
12,5
0,0
0,0
2,0

Fonte: dados da pesquisa.

4.1.4 A arte da pesca

Segundo os entrevistados, os tipos ou artes de pesca mais citados foram rede e
tarrafa (Tabela 8). A tarrafa é usada nas canoas que se posicionam próximas aos
arrecifes da região costeira e das enseadas, durante a vazante da maré. Ainda de acordo
com os entrevistados, a pesca de rede de cerco é realizada preferencialmente em áreas
com fundo de areia, lama e próximas à região costeira. Eles fazem uma marcação da
área com bóias e bandeiras, para identificar onde estão localizadas as redes, que são
feitas de nylon e conseguem capturar peixes, lagostas e camarões. Porém, esse tipo de
artefato de pesca é proibido na captura de lagosta. Essas redes distam até mais de 400
metros da areia da praia.
Em segundo lugar está o caniço, uma espécie de anzol utilizado para a pesca de
aratu, em sua ponta é colocada uma isca, normalmente um pedaço de peixe, a
marisqueira sobe em uma árvore do mangue e começa a fazer barulho ou cantar para
que o aratu saia da toca e seja capturado. A grosseira, também conhecida como
espinhel, é uma linha em que são colocados vários anzóis pequenos (nº 8) de forma
espaçada, em torno de uma braça e meia de um anzol para o outro. Serve para a captura
de peixes grandes e pequenos, os peixes menores chegam a pesar até meio quilo,
inclusive cação. O tapesteiro (ou tapa-mangue) é uma armadilha fixa, utilizada nos
locais mais estreitos dos canais dos manguezais que secam durante as marés baixas, de
forma a “tapar” a boca do canal. Assim, durante a subida da maré, a “porta” é aberta
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para que os peixes subam os canais, e quando a maré começa a vazar, a “porta” é
fechada, retendo os peixes que descem com a maré vazante. O gancho é uma técnica
utilizada na reserva para capturar o siri de mangue da seguinte maneira: coloca-se um
gancho na ponta de um pau de mangue e fica esperando o siri sair do buraco pega-o
com o gancho e o coloca no saco.
Os covos são colocados, principalmente, no fundo das lagoas e canais existentes
entre os arrecifes, da costa até as áreas mais afastadas, que só podem ser atingidas por
embarcações motorizadas. Com essas armadilhas, são capturados lagostas, siris e peixes
de grande valor no mercado. O manzuá também é colocado nos canais entre os
arrecifes, como os covos, todavia, em profundidades maiores. Há também o jereré,
espécie de rede em forma de saco raso, com uma boca armada circular, empregado em
águas rasas ou na borda das embarcações. A ratoeira é uma técnica utilizada para
captura do guaiamu, e é confeccionada de forma artesanal com madeira, lata de óleo ou
garrafa de refrigerantes, é colocada no mato, normalmente à tarde e retirada no outro dia
pela manhã bem cedo com os guaiamus, que poderão ser cevados para ganhar mais peso
ou então prontamente destinado para venda.
Para captura dos caranguejos, os pescadores enfiam o braço nas tocas em áreas
de mangue para o retirarem, essa técnica permite que se faça a escolha por tamanho e
sexo dos animais e assim devolver as fêmeas e aqueles menores que 6 cm de tamanho,
que é definido como tamanho limite para sua captura. Quando se faz a sua captura
através de redinhas não é possível adotar esse critério de seleção, e muitas vezes, esse
instrumento acaba matando o animal, além de capturarem fêmeas e assim afetar a
reprodução ao longo do tempo.
A extração do sururu e do aratu é feita também de forma manual, de maneira
bastante rústica. Algumas vezes se faz a captura à noite, pois é um período em que o
animal se locomove de forma mais lenta, facilitando sua extração. Nessa técnica, porém,
não há seleção dos animais, incorrendo assim, na morte prematura, por exemplo, de
fêmeas ou filhotes. Alguns poucos pescadores se utilizam ainda, do mergulho para
pesca, que é considerada predatória e proibida pelo IBAMA ,quando realizada com o
auxilio de uma espingarda.
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Tabela 8 – Distribuição das técnicas de pesca mais utilizadas pelas comunidades de
pescadores e marisqueiras da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia,
2010 (em %)
Tipos
Rede e tarrafa
Siripoia
Caniço, grosseira,
Tapasteiro,.
Anzol e jereré;
Manzuá, linha
Ratoeira, braço
Gancho, facão e
enxada;
Corvo, dedo e
redinha
Tapagem e tapa
Lâmpada,
mergulho
Média

Centro Bairro Atalaia Campinhos P. de P.do Oiticica Peso
B.
Fora Sul
Velha
26,3 28,4
8,4
12,6
5,3 2,1
1,1
7,4
8,4
6,3
10,9
6,3
15,6
1,6 37,5 20,3
1,6
0,0
18,3
36,1
57,1
11,1

45,1
19,4
23,8
40,7

4,2
16,7
9,5
14,8

9,9
5,6
9,5
18,5

8,5
13,9
0,0
0,0

1,4
5,6
0,0
7,4

2,8
2,8
0,0
3,7

0,0
0,0
0,0
3,7

9,9
0,0
0,0
0,0

17,9

28,6

7,1

35,7

0,0

3,6

3,6

0,0

3,6

9,7
3,3

25,8
43,3

6,5
0,0

35,5
16,7

0,0
0,0

3,2
20,0

12,9
11,7

3,2
1,7

3,2
3,3

10,5
19,66

52,6
31,86

0,0
7,35

21,1
18,07

0,0
2,93

5,3
8,61

10,5
6,94

0,0
1,76

0,0
2,84

Fonte: Dados da pesquisa.

O mangue representa o principal local de pesca para 153 pescadores das
comunidades da RESEX (Tabela 9), que o utilizam exclusivamente. Para 141
entrevistados, o rio é o principal local para realização da arte da pesca e 57 pescadores
dependem exclusivamente da pesca no mar, a qual requer melhores equipamentos e
embarcações. É importante ressaltar, que 75 pescadores utilizam o mangue e o rio ao
mesmo tempo, quando há dificuldade de realizar a pesca no rio eles se deslocam para o
mangue e assim vão fazendo, a fim de obter uma renda mínima diária ou ao menos,
alimento para o seu sustento e de sua família. Além de pescarem e usarem o mangue,
ainda realizam trabalhos temporários em barcos, chegando a passar mais de vinte dias
em alto mar. Assim, rio, mar e mangue são os ecossistemas mais relevantes para os
pescadores locais, no que diz respeito à sustentabilidade econômica. Para as
comunidades de pescadores da cidade (bairro e centro), os estuários representam sua
principal fonte de exploração da atividade pesqueira. Grande parte dos extrativistas das
comunidades de Atalaia e de Poxim de Fora utilizam diversos locais para
desenvolverem a atividade da pesca, enquanto em Campinhos, Poxim do Sul e Oiticica,
o mangue é o principal fornecedor de crustáceos. Em Peso e Barra Velha, o rio
representa o local mais relevante para a captura de pescados.
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Tabela 9 – Locais de pesca mais utilizados pelos pescadores e marisqueiras da Reserva
Extrativista de Canavieiras*, Bahia, 2010
Comunidade
Centro
airros
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso/Belmonte
Barra Velha
Total

Mangue
4
46
6
26
3
36
25
1
6
153

Rio
33
52
9
17
6
4
4
7
9
141

Mangue
Mar e rio
Mar
Rio
30
12
3
20
21
2
5
1
10
0
30
0
0
0
8
0
6
0
1
2
0
1
2
0
0
1
3
57
75
26

Total
82
141
31
73
17
46
32
11
19
452

Nota: *Essa tabela foi feita através do total do número de pescadores entrevistados na RESEX de
Canavieiras em 2010.
Fonte: Dados da Pesquisa.

Normalmente, os pescadores realizam a arte da pesca em suas comunidades nas
áreas de mangue, estuário, rio ou mar. Contudo, algumas vezes por falta de pescado ou
para ampliar sua renda diária deslocam-se para outras comunidades para pescar. Isso
ocorre porque há comunidades que possuem mais áreas de pesca que outras, nesse
contexto, destacam-se Oiticica, Barra Velha e Poxim do Sul. Na comunidade de Atalaia
há áreas em recuperação, e, portanto se encontram improdutivas (Tabela 10).

Tabela 10 – Locais de pesca comumente freqüentados pelos pescadores das
comunidades da RESEX de Canavieiras, Bahia, 2010 (em %)
Comunidade

Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso/Belmonte
Barra Velha

Mar/
Barra
Rio
Pardo

17,1
38,3
80,6

*Poxim do Sul e da Praia.
Fonte: dados da pesquisa.

Campinhos

15,9
10,6
12,9
94,5
17,6

Barra
Velha

Burundanga
/Biridiba

7,1

28,0
30,5

Peso

Oiticica

Poxim*

1,2
0,7
5,5
82,4
100,0
96,9
90,9

100,0
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Normalmente os pescadores e marisqueiras trabalham em parceria, em função
dos riscos que envolvem a atividade, são poucos os que se arriscam a realizá-la
solitariamente. (Figura 23). No geral, 45% dos entrevistados trabalham com colegas,
companheiros de pesca, e 35% com parentes (mãe, filho, pai, tio, sobrinho e avós),
somente 20% realizam individualmente a pesca. Campinhos é a comunidade em que se
identificou a maior presença de trabalho em parceria e forte presença de familiares,
cerca de 70%. Já na sede e em Atalaia, há uma grande presença do trabalho-parceiro
entre colegas, enquanto em Barra Velha e Poxim do Sul o maior índice é de
trabalhadores que exercem a atividade individualmente, quase 50% dos entrevistados da
comunidade.

Figura 22 – Relação de trabalho nas comunidades da Reserva Extrativista de
Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras
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Em relação à divisão do ganho entre os pescadores da reserva, esta,
normalmente é feita de acordo com a quantidade de parceiros e de forma equitativa
entre eles (Figura 24). Quando há despesas (combustível, iscas etc.) envolvidas, além da
força de trabalho, os pescadores descontam-nas e em seguida repartem a renda obtida
com a arte da pesca. No caso da mariscagem, apesar de sempre realizarem a atividade
em grupo, cada pessoa faz a captura individualmente e, portanto, não há divisão de
ganho entre elas. Se a atividade é exercida por familiares que residem na mesma
moradia, não há também a divisão entre o produto gerado, pois esse, representa o
sustento de todos.
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Figura 23 – Divisão dos ganhos dos pescadores e marisqueiras da Reserva Extrativista
de Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras

A grande maioria das comunidades, 80% dos entrevistados, que explora a
pesca, tem nessa atividade sua principal e única fonte de renda. Em Atalaia e Poxim de
Fora, porém, observou-se que 58,1% e 58,8%, respectivamente, dos pescadores
possuem outras fontes de renda além da pesca. Os tipos mais comuns de rendas extras
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são “bicos”, aposentadoria, atividade agrícola e vendas. Na cidade, é grande a presença
de pescadores que realizam algum tipo de “bico”(trabalho temporário, como pedreiro,
encanador ou faxineira) representa, 41,7% daqueles que moram no centro e até 86,7%
para os que residem nos bairros periféricos. Em Campinhos, há muitos pescadores que
recebem aposentadoria (55%) (Tabela 11). Em Poxim de Fora, a renda extra decorre
principalmente da venda de coco seco (90%), enquanto em Poxim do Sul, Oiticica e
Barra Velha, predomina a aposentadoria como outra fonte de renda para os pescadores.
Há também pescadores que ocupam a atividade de venda no comércio local, a fim de
conseguirem manter suas famílias. Na comunidade de Peso, foi onde se verificou o
maior número desse tipo de serviço para gerar renda extra.

Tabela 11 – Rendas extras dos pescadores e marisqueiras nas comunidades pesqueiras
da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia, 2010 (em %)
Comunidade
Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso/Belmonte
Barra Velha
Total

Bicos
41,7
86,7
28,6
0,0
10,0
11,1
27,3
0,0
0,0
30,3
Fonte: dados da pesquisa.

Aposentado
33,3
6,7
28,6
55,6
0,0
33,3
45,5
0,0
62,5
30,3

Trabalho rural
0,0
6,7
7,1
22,2
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
5,6

Vendedor
0,0
0,0
7,1
22,2
90,0
22,2
9,1
100,0
37,5
21,3

Outras
25,0
0,0
28,6
0,0
0,0
22,2
18,2
0,0
0,0
12,4

Do total pescado nas comunidades, 70% atingem os consumidores, através de
intermediários que realizam a etapa de comercialização dos produtos gerados na pesca.
Quanto mais distante as comunidades, maior é a presença e necessidade desse agente
de comercialização, muito comum, por exemplo, em Campinhos e Peso, que além de
ficarem distantes da sede do município de Canavieiras, não há energia elétrica, o que
restringe a conservação do produto capturado. Em geral, usam embalagens de isopor
com gelo, para armazenar temporariamente o produto, por isso, a comercialização deve
ser feita o mais rápido possível, para que o pescado não perca sua qualidade de
consumo. Isso afeta diretamente o preço e consequentemente a renda obtida pelos
pescadores dessa localidade. Em Atalaia, a maioria dos pescadores comercializa seus
produtos diretamente com o consumidor (Tabela 12).
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Tabela 12 – Intermediação dos pescados obtidos pelas comunidades da Reserva
Extrativista de Canavieiras, Bahia, 2010 (em %)
Comunidade
Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso/Belmonte
Barra Velha
Total

Atravessador
61,0
56,0
41,9
84,9
88,2
73,9
62,5
90,9
68,4
65,5

Dono do barco
9,8
7,1
12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
5,3
5,3

Consumidor
24,4
29,1
45,2
11,0
5,9
26,1
37,5
0,0
21,1
24,8

Consumidor
/atravessador
4,9
7,8
0,0
4,1
5,9
0,0
0,0
0,0
5,3
4,4

Fonte: dados da pesquisa.

Com relação à renda mensal decorrente da pesca, 29,3% dos entrevistados que
residem no centro de Canavieiras, responderam que está em torno de R$400,00 a
R$500,00 mensais, para aqueles que moram nos bairros, esses valores situam-se na
faixa de R$200,00 a R$400,00 mensais. Já em Atalaia, foi constatada a menor renda
com a pesca, talvez porque nessa comunidade se observou o maior número de
pescadores que realiza outras atividades além da pesca, assim, a renda média está entre
R$100,00 a R$200,00, percebidos mensalmente. Em Campinhos, Poxim de Fora e Barra
Velha, a renda mensal situa-se na faixa entre R$200,00 a R$300,00. Em Oiticica e
Poxim do Sul, a renda está entre R$300,00 a R$400,00 mensais. E em Peso, ao redor de
R$400,00 a R$500,00 mensais (Tabela 13). Esses valores mostram que os pescadores
necessitam exercer outras atividades, pois, o que conseguem obter com a sua atividade
principal não consegue atingir o valor do salário mínimo bruto de R$510,00, vigente no
ano de 2010.
Assim, sob o ponto de vista econômico, percebe-se a vulnerabilidade dos
pescadores quanto à sua sobrevivência e sustentabilidade na arte da pesca. O mais
difícil, é que para exercerem outras atividades, serão também, pouco remunerados, pois,
o nível educacional, conforme salientado anteriormente, denota a pouca escolaridade
dos pescadores, além do grande número de analfabetos. Esse quadro é insustentável
para a comunidade, o que necessita de medidas de políticas publicas urgentes, tais
como,mais escolas, professores qualificados, priorização da educação e estímulo ao
cooperativismo, a fim de minimizar os problemas detectados, como a pouca mobilidade
de trabalho entre os pescadores das comunidades locais.
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Tabela 13 – Renda mensal obtida da pesca pelas comunidades da Reserva Extrativista
de Canavieiras, Bahia, 2010 (em %)
Comunidade
Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso/Belmonte
Barra Velha
Total

R$100,00/
R$200,00
7,3
16,3
41,9
27,4
23,5
28,3
25,0
18,2
21,1
20,6

R$200,00/ R$300,00/ R$400,00/
R$300,00 R$400,00 R$500,00
13,4
24,4
29,3
25,5
22,0
13,5
32,3
6,5
9,7
41,1
19,2
5,5
52,9
23,5
0,0
15,2
39,1
6,5
31,3
34,4
3,1
9,1
18,2
36,4
42,1
26,3
5,3
27,0
23,7
13,1

R$500,00/ Acima de
R$600,00 R$600,00
18,3
7,3
17,7
5,0
3,2
6,5
2,7
4,1
0,0
0,0
10,9
0,0
0,0
6,3
18,2
0,0
5,3
0,0
11,3
4,4

Fonte: dados da pesquisa.

4.1.5 Pescadores, marisqueiras e a RESEX de Canavieiras

A RESEX de Canavieiras ainda é considerada um tema polêmico na região
desde sua implantação que ocorreu no ano de 2006. O principal fator de discussão
centra-se em questões relativas ao uso das áreas da reserva, pois, as atividades
econômicas que podem ser desenvolvidas são tipicamente extrativistas inviabilizando a
permanência de outras atividades que anteriormente eram permitidas. Se por um lado, é
a base que propicia a preservação do meio ambiente, desde que o extrativismo não seja
predatório, por outro, garante condições de sobrevivência de trabalhadores artesanais.
Na época da criação da RESEX, o município se dividiu entre aqueles que eram
contra, como políticos locais, que não mediram esforços para rever o processo de
implantação sob a alegação de documentação fraudulenta, os comerciários que
acionaram o Clube dos Diretores Lojistas (CDL) local, para promover uma campanha
publicitária contra a reserva, o jornal local que organizou passeatas com a população
com cartazes e camisas com a frase: “Meio Ambiente sim! RESEX Não”. Todas essas
manifestações baseavam-se no aspecto de que a reserva se constituiria em um fator
inibidor para expansão dos investimentos existentes e também para o aporte de novos
fluxos de capital para a região. E aqueles que eram a favor da sua criação, baseando-se
no aspecto ambiental e de sustentabilidade de um importante ecossistema e das
comunidades locais. Mais recentemente, os vários projetos que vêm sendo
desenvolvidos, especialmente junto a trabalhadores artesanais das comunidades, têm
propiciado maior índice de aceitação pela população local da reserva. Mesmo assim, da
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comunidade de pescadores e marisqueiras entrevistados, apenas cerca de 40% acreditam
que a sua condição de vida melhorou após a implantação da RESEX (Tabela 14), por
outro lado, os percentuais dos que não vislumbraram mudança (45%) ou apontaram
piora na sua condição de vida (15%), representam percentuais relevantes, que merecem
ser discutidos e observados quando da elaboração de medidas de política públicas de
bem estar para a população local.
Dos entrevistados que responderam que houve melhora, creditam tal condição à
distribuição de cerca de 200 casas para aqueles mais necessitados em cada comunidade,
relataram também que depois da reserva, há maior fiscalização na atividade pesqueira, o
que tende a garantir sua sustentabilidade ambiental nas áreas de extração. Entretanto,
cerca de 50% dos entrevistados disseram que a reserva nada fez pelos pescadores ou que
não entendem o que é uma reserva ou não souberam responder. A vida piorou para
12% , pois, não podem mais vender suas casas ou terrenos dentro da área da reserva,
nem explorar a atividade madeireira nas áreas de mangue para construírem suas casas
ou fazerem cercas em suas áreas. Apesar dessa atividade ser ilegal antes da RESEX,
conforme o código Florestal, a fiscalização foi intensificada após a implantação da
reserva.

Tabela 14 - A implantação da RESEX de Canavieiras e a condição de vida dos
pescadores e marisqueiras, Bahia, 2010
Comunidade
Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso/Belmonte
Barra Velha
Total

Benefícios Melhorou Piorou
0,0
0,0
32,3
31,5
29,4
2,2
6,3
0,0
26,3
10,2

19,5
27,7
12,9
15,1
47,1
28,3
31,3
0,0
5,3
22,6

18,3
16,3
9,7
11,0
0,0
6,5
9,4
18,2
5,3
12,8

Sem
mudança
37,8
47,5
22,6
17,8
17,6
50,0
21,9
63,6
26,3
36,1

Não
entende/sabe
23,2
8,5
16,1
5,5
0,0
13,0
25,0
18,2
10,5
12,8

Maior
fiscalização
1,2
0,0
6,5
19,2
5,9
0,0
6,3
0,0
26,3
5,5

Fonte: dados da pesquisa.

Quando questionados sobre tipos de ações que poderiam melhorar a vida do
pescador (Figura 24), citaram como as principais, a criação de uma cooperativa de pesca
para facilitar as atividades de comercialização dos pescados, acesso a artefatos e
equipamentos de pesca mais modernos como motor de rabeta, utilizado nas barcas para
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evitar a utilização do remo, e os objetos de pesca como tarrafas, redes, tainheiras etc.;
infraestrutura como energia elétrica para as comunidades de Campinhos, Peso, Barra
Velha e Poxim de Fora; melhor preço para o pescado a fim de aumentar a renda das
famílias e valorizar seu trabalho; criação de novos empregos para os jovens das
comunidades, a fim de que permaneçam na comunidade e consigam ter qualidade de
vida; concessão de crédito e mais distribuição de moradias para as famílias de
pescadores; maior fiscalização por parte do IBAMA e da administração da RESEX, nos
períodos de defeso, a fim de evitar a pesca ilegal nesse período, e embarcações mais
adequadas que possibilitem maior segurança no trabalho da pesca.

Figura 24 – Principais medidas política para melhorar a condição de vida das
comunidades de pescadores e marisqueiras da Reserva Extrativista de
Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras.

Para cerca de 45% dos pescadores, a necessidade mais urgente é de materiais
de pesca, pois, esses, normalmente são fornecidos através de projetos e convênios entre
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a RESEX e ONGs, institutos ambientais nacionais e internacionais e órgãos
governamentais..
Os pescadores das comunidades entrevistadas quanto à sustentabilidade para a
atividade que exercem, afirmam que corre sérios riscos no futura, especialmente, pela
forma inadequada de exploração da pesca por alguns pescadores e marisqueiras.
Apontam que, sob tais condições, muitos dos produtos pesqueiros tenderão a
desaparecer se nada for feito, assim, salientam a importância da conscientização da
população local a respeito das questões ambientais que envolvem a reserva, e
especificamente, a pesca artesanal na RESEX. Citaram ainda, como exemplo, o uso da
enxada para captura da lambreta, a redinha, a catagem do caranguejo e de aratu no
período de reprodução das fêmeas, que consideram os piores manejos de exploração
dentro das áreas da reserva.

4.1.6 O pescador e as associações

Cerca de 40% dos entrevistados participam de alguma associação, a qual realiza
mensalmente uma reunião para discutirem questões relativas às atividades pesqueiras,
problemas da comunidade e como está a atuação da reserva local em comparação às
demais do estado da Bahia.
É importante destacar, que cada comunidade pertencente a área da RESEX no
município de Canavieiras, tem sua própria associação: Associação dos Moradores,
Agricultores e Pescadores de Poxim da Praia, (AMAPPP) ; Associação dos Pescadores
e Marisqueiras do Povoado de Oiticica (APEMDOPO); Associação dos Pescadores de
Poxim do Sul (AMPS); Campinhos Associação dos Pescadores e Agricultores de
Campinhos (APAC); Barra Velha Associação de Pescadores, Marisqueiras e
Extrativistas da Barra Velha (APEMBAVE) e Atalaia Associação de Pescadores,
Marisqueiras e Moradores da Comunidade da Atalaia (APEMA). De acordo com a
pesquisa, pode-se observar que a APEMA possui a melhor infraestrutura, pois possui
sede própria e é relativamente equipada. A cada ano essa associação realiza o conhecido
festival local da moqueca com participação da população local, turistas nacionais e até
mesmo de outros países. Na sede do município existem mais duas associações:
Associação de Pegadores e Catadores de Caranguejo de Canavieiras (ATCC) e
Associação dos Pescadores e Catadeiras de Camarão de Canavieiras (APESC) . Com a
implantação da RESEX em 2006, foi criada em Canavieiras a Associação Mãe
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(AMEX), que elabora projetos sociais para os pescadores de todas as associações
pesqueiras do município. Dessa maneira, percebe-se que há articulação entre os
extrativistas pesqueiros da RESEX de Canavieiras.
De acordo com os dados levantados, mais de 70% dos entrevistados pertencem à
Colônia de Pescadores Z-20 de Canavieiras, localizada no centro da cidade, com cerca
de mil associados, que se reúnem no primeiro domingo de cada mês, a fim de
discutirem os mais diversos assuntos relacionados à pesca na região.
A partir da pesquisa de campo, observou-se que na sede do município, existem
pessoas associadas à Colônia, no entanto não exercem a atividade de pesca. Isso ocorre
devido aos benefícios que os associados obtêm, como o seguro defeso,empréstimos e
outros, que são concedidos àqueles que são pescadores e associados à Colônia.
Constatou-se também, que nas comunidades mais distantes como “Peso e Campinhos” e
nos bairros periféricos, como a “Ilha do Gado e a Favelinha”, muitos pescadores
exercem a arte da pesca desde a adolescência, porém não são associados à Colônia, por
falta de informação, pois, quase sempre são analfabetos ou analfabetos funcionais, ou
não possuem documentos de identificação como Registro Geral (RG) e cadastro de
pessoa física (CPF). É importante destacar, que somente aqueles que são associados à
colônia de pescadores têm acesso ao seguro defeso, conforme prevê a lei que trata
dessas questões, a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003 dispõe sobre a concessão
do benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao pescador
profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal.

4.1.7 Pesca: uma relação de amor e ódio

Segundo esta pesquisa, verificou-se que 24% dos entrevistados exercem a
profissão de pescador e marisqueira por uma questão de continuidade familiar, pois,
desde crianças acompanham os pais nas pescarias, habituando-se a esse tipo de
atividade e muitos deles tomam gosto pela profissão (Tabela 15). Aproximadamente
14%, relataram que na falta de possibilidade de ocupar outro tipo de trabalho, resta para
eles ser pescador, além disso, os outros setores da economia local (serviços, por
exemplo), absorvem pequena parcela da mão-de-obra local, o turismo ainda é pouco
desenvolvido e a carcinicultura possui baixo efeito multiplicador na economia da região.
Acrescentam ainda, que no município não há indústrias e que o poder público não
realiza políticas que estimulem a instalação de atividades industriais que possa gerar
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novas ocupações de trabalho e emprego. A maioria dos pescadores relatou também, que
a pesca significa para eles uma importante fonte de alimento, suprindo assim suas
necessidades básicas (54%). Assim sendo, percebe-se que essa forma extrativista da
pesca assenta-se na subsistência familiar, em especial nas comunidades mais distantes
da sede, como Oiticica e Poxim do Sul.

Tabela 15 – Principais fatores motivadores para que a população das comunidades da
RESEX de Canavieiras se tornasse pescador e marisqueira, Bahia, 2010
(em%)
Comunidade
Necessidade Influência familiar Falta de Opção Paixão pela pesca
Centro
48,8
35,4
12,2
3,7
Bairros
65,2
15,6
9,9
9,2
Atalaia
32,3
32,3
16,1
19,4
Campinhos
39,7
38,4
19,2
2,7
Poxim de Fora
41,2
35,3
5,9
17,6
Poxim Sul
60,9
4,3
30,4
4,3
Oiticica
81,3
9,4
3,1
6,3
Peso/Belmonte
36,4
27,3
27,3
9,1
Barra Velha
42,1
36,8
10,5
10,5
Total
54,0
24,3
14,2
7,5
Fonte: dados da pesquisa.

Embora se perceba, que a grande maioria atribua aos fatores necessidade e
influência familiar, como os principais para se tornarem pescador e, ou marisqueira,
deve-se ressaltar, que 7,5% relatam que são apaixonados pela arte da pesca, saem para o
mar porque escolheram a profissão e dela muito mais que tirar o seu sustento diário e da
sua família, encontram dignidade e se orgulham do que realizam rotineiramente. Em
Atalaia e Poxim de Fora, verificam-se os maiores percentuais dessa relação de amor à
pesca.
Mesmo reconhecendo que exercem a atividade por uma questão de necessidade,
poucos estariam dispostos a mudar de ocupação de trabalho (46,5%), o que
aparentemente pode ser contraditório, mas, se pode perceber que eles reconhecem suas
limitações para exercerem outra atividade e também a pouca oferta de trabalho na
região. Nesse sentido, vislumbram que, por pior que seja a pesca, esta, fornece um
mínimo de sustentabilidade no aspecto socioeconômico, e 42% relatam, ainda, que
mudariam de profissão apenas se o emprego fosse melhor, especialmente no que
concerne à remuneração (Tabela 16).
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Tabela 16 – Principais fatores que poderiam levar o pescador e a marisqueira a
mudarem de ocupação nas comunidades pesqueiras da Reserva
Extrativista de Canavieiras, em 2010
Comunidade Emprego Melhor Aposentadoria
Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
P. de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso
Barra Velha
Total

41,5
34,8
25,8
63,0
17,6
47,8
50,0
45,5
26,3
41,6

7,3
5,7
3,2
5,5
5,9
6,5
18,8
9,1
15,8
7,3

Pesca mais
difícil
6,1
0,0
3,2
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
1,8

Nada

Outros

42,7
58,9
51,6
30,1
70,6
39,1
28,1
36,4
57,9
46,5

2,4
0,7
16,1
1,4
5,9
2,2
3,1
9,1
0,0
2,9

Fonte: dados da pesquisa.

Cabe salientar aqui, que existe um “capital imobilizado de conhecimento” que
restringe a mobilidade funcional dos indivíduos e, que o fator educação pode torná-lo
mais limitador quanto menor for o nível educacional de uma população. Mesmo com
percentuais distintos entre as comunidades, pode-se inferir que todas elas apresentam
comportamento semelhante no que se refere à mobilidade ocupacional. Os relatos e a
percepção a partir da pesquisa de campo, mostram que existe uma relação de amor e
ódio nessa profissão, no entanto, o amor tende a superar o que se possa caracterizar
como ódio, especialmente no que diz respeito ao pouco reconhecimento, às condições
de bem-estar e a pouca remuneração pelo grande esforço físico empreendido na
atividade.

4.1.8 Percepção ambiental dos pescadores

De acordo com a maioria dos entrevistados não houve qualquer tipo de infração,
apenas 5% relataram algum tipo de problema como a falta de uso do colete salva-vida
ou documentação das embarcações vencidas impedindo o deslocamento para o alto mar.
Relataram, porém, que existem diversos danos ambientais que afetam o
desenvolvimento da atividade pesqueira na RESEX de Canavieiras (Tabela 17). De
acordo com a pesquisa, o principal fator ambiental que provoca dano nas áreas da
reserva, segundo os entrevistados, é a poluição (28,5%), causada pelo lançamento nos
rios, dos esgotos sem tratamento e dos dejetos das fazendas de camarão e gado da
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região. 42,2% dos entrevistados relataram que não percebem qualquer dano ambiental
na reserva. Mas que constatam uma diminuição do rendimento pesqueiro. De maneira
geral, há certa similaridade entre as respostas de todas as comunidades pesquisadas.

Tabela 17 – Principais danos ambientais para a pesca das comunidades pesqueiras da
Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia, 2010
Comunidade
Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
Poxim Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso
Barra Velha
Total

Poluição Carcinicultura
35,4
39,7
6,5
35,6
29,4
21,7
3,1
0,0
0,0
28,5

7,3
8,5
3,2
5,5
5,9
21,7
9,4
0,0
15,8
8,8

Redinha/
enxada
2,4
6,4
19,4
4,1
0,0
21,7
65,6
9,1
21,1
12,4

Rede/
arrasto
0,0
0,0
25,8
2,7
5,9
0,0
0,0
9,1
0,0
2,7

Não Pesca Nenhum
sabe (outros)*
0,0
2,4
52,4
0,0
0,0
45,4
12,9
19,4
12,9
1,4
1,4
49,3
0,0
0,0
58,8
8,7
0,0
26,1
6,3
6,3
9,4
0,0
0,0
81,8
0,0
0,0
63,2
2,4
2,4
42,7

Nota:*Pescadores que vêm do Ceará para realizar a atividade pesqueira na região.
Fonte: dados da pesquisa.

Acrescentaram também, que existem danos ambientais que consideram mais
prejudiciais sobre o meio ambiente local, dentre eles as queimadas e os desmatamentos
(Tabela 18). E afirmam mais uma vez, que a poluição das águas é um grande problema
que ameaça tanto o ecossistema marinho como os de água doce e citam como exemplos,
a poluição no Rio Pardo, Salsa e Jequitinhonha que cortam a região e de onde é tirado o
sustento de muitas famílias ribeirinhas e que o esgoto não tratado, lixo, entre outros
fatores, vêm diminuindo ano a ano a quantidade de espécies de peixes desses rios.
Relatam também, que vem ocorrendo muito desmatamento nas áreas de mangue com a
retirada do conhecido pau de mangue , um tipo de madeira muito resistente utilizada na
construção de casas nas comunidades locais. Esse não é um cenário diferente do que
vem ocorrendo em outras regiões do estado, do Brasil e do mundo. Por isso, a
conscientização é importante, bem como medidas educativas e políticas ambientais
atuantes, para sustentabilidade ambiental dos ecossistemas locais.
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Tabela 18 – Problemas que mais prejudicam o meio ambiente nas comunidades
pesqueiras da Reserva Extrativista de Canavieiras, em 2010
Comunidade
Centro
Bairros
Atalaia
Campinhos
Poxim de Fora
Poxim Sul
Oiticica
Peso
Barra Velha
Total

Queimadas
14,6
12,1
16,1
12,3
29,4
13,0
9,4
9,1
21,1
13,7
Fonte: dados da pesquisa.

Desmatamento
25,6
20,6
35,5
5,5
11,8
10,9
15,6
0,0
15,8
17,7

Poluição dos rios
58,5
66,0
38,7
78,1
58,8
73,9
75,0
90,9
63,2
66,4

Outros
1,2
1,4
9,7
4,1
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
2,2

Procurando identificar, se mesmo tendo consciência da sua relação com o meio
ambiente e impacto/dano,o pescador estaria disposto a pagar uma taxa para conservação
e preservação da RESEX de Canavieiras, percebeu-se que a grande maioria, 85,4%, se
disse disposta a desembolsar mensalmente uma quantia entre R$1,00 até R$3,00 para
garantir condições ambientais que propiciem a sustentabilidade a longo prazo da reserva
e evitar danos, como poluição, desmatamentos e queimadas (Figura 25). Para eles, isso
constituiria na sua própria reprodução ao longo do tempo. O valor para eles não poderia
ser superior, em função da renda disponível que possuem.
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Figura 25 – Distribuição da disposição a pagar das comunidades de pescadores e
marisqueiras da Reserva Extrativista de Canavieiras para evitar danos
ambientais, Bahia, 2010.
Fonte: Elaborada por Aniram Lins a partir de arquivo cedido ICMBio: Plano de manejo da RESEX de
Canavieiras.

4.2 Os agentes de intermediação da pesca

Cerca de 70% dos agentes de intermediação envolvidos na comercialização dos
pescados, mariscos e crustáceos capturados na Reserva Extrativista de Canavieiras são
do gênero masculino, confirmando mais uma vez que na atividade pesqueira poucas são
as mulheres que atuam na arte da pesca. Entretanto, foram encontradas mulheres no
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comércio da pesca. Ademais, predomina no município os agentes locais (90%) na tarefa
de intermediar a pesca. Normalmente 60% da produção é comercializada na sede do
município, pois, o pescado de maior volume é de peixes de mar, camarão e lagosta,
obtidos de pescadores que residem na cidade. O restante é comercializado, quase
sempre nas próprias comunidades, diretamente dos pescadores.
Aproximadamente 44% da produção de pescado é intermediada na cidade de
Canavieiras, inclusive alguns donos de peixaria já possui clientela fiel de várias cidades
circunvizinhas, da capital e de outros estados como Espírito Santos , 38% seguem para
outras localidades em especial Ilhéus, Itabuna e Una, o restante é escoado para
Salvador, Porto Seguro e Vitória da Conquista (Tabela 20). Esses percentuais
evidenciam que a maior parte do pescado local segue para mercados baianos,
mostrando a importância de Canavieiras na produção de proteínas para municípios
vizinhos.

19%
43%

38%

Canavieiras

Ilhéus, Itabuna, Una

Outros

Figura 26 – Principais cidades compradoras de pescados e mariscos oriundos do
município de Canavieiras, Bahia, 2010.
Fonte: dados da pesquisa.

Os agentes intermediários da produção pesqueira das comunidades de
Canavieiras, conhecidos como atravessadores, realizam a atividade de levar a produção
ao consumidor final, normalmente barganham, procurando comprar a maior quantidade
de pescado de qualidade ao menor preço. Para tanto, utilizam a estratégia do pagamento
à vista, a fim de garantir a produção e fidelização do pescador.
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O mercado consumidor tem preferências pelo robalo ou cambruaçu (estuário),
que geralmente alcança os maiores preços no mercado, devido à qualidade do pescado e
pela dificuldade de captura. Do estuário, os peixes mais popularmente conhecidos são a
tainha ou curimã e o bagre, que existem em grande quantidade na região, o que faz com
que seus preços sejam os mais baixos dentre os comercializados. Em termos de
demanda, a tainha possui a vantagem em relação ao bagre pela presença de escama
enquanto esse último tem um couro que restringe um pouco o seu consumo.
Em relação aos peixes marinhos, o badejo é o preferido pelo consumidor,
atingindo os maiores patamares de preço dentre aqueles de origem marinha. Peixes
como olho de boi e cavala, são também bastante procurado pelos intermediários. O
dourado e o vermelho, também têm boa procura no mercado, esse último possui melhor
remuneração que o primeiro. O cação, também conhecido como tubarão, é também
apreciado, principalmente pelos moradores da comunidade de Atalaia, que fazem umas
das moquecas mais procuradas no festival que realizam.
Em relação aos catados, os patamares de preço são muito semelhantes entre o de
aratu, siri e caranguejo, bem como o que é feito da cabeça da lagosta. Os crustáceos
(caranguejo, siri e guaiamu) têm boa procura, destacando-se o caranguejo que,
inclusive, fez com que a cidade de Canavieiras ficasse conhecida como a Cidade do
Caranguejo pela abundância desse crustáceo à época, inclusive com a promoção anual
da festa do caranguejo. Os preços desses crustáceos vendidos por unidade (cordas),
variam muito. O siri de mangue, também é vendido em cordas e tem sabor bastante
apreciado, mas sua comercialização é restrita ao mercado local, e normalmente é
vendido diretamente pelo pescador ao consumidor.
Os intermediários locais vendem o pescado diretamente para restaurantes, bares,
cabanas de praias e caranguejarias, tanto locais como de outras cidades como Porto
Seguro, Itabuna e Ilhéus. Na Tabela 19, verifica-se o valor da margem de
comercialização que é apropriada pelos agentes intermediários que realizam a tarefa de
fazer chegar o produto ao consumidor final. Muitos dos produtos oriundos da pesca
conseguem obter margem de lucro maior, pois há menos disponibilidade, tem maior
demanda, maior perecibilidade entre outros fatores. Um exemplo disso são os
caranguejos, em que uma única unidade chega a ser comercializada pelo preço de uma
corda com 5 unidades.
Segundo relato dos pescadores da RESEX de Canavieiras, os intermediários são
os que mais se beneficiam da atividade da pesca, pois se apropriariam da maior parte do
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lucro gerado. Entretanto, os dados obtidos nesta pesquisa evidenciam que os lucros não
são extraordinários e muito menos exorbitantes, conforme afirmavam os pescadores,
pois muitas vezes se esquecem que eles também estão sujeitos a riscos. Notou-se que a
variação de preço entre pescador e intermediário foi de 12,5% a no máximo 45,5%, em
média, essa diferença estava no patamar de 22,5%. Assim, ao retirar o custo de
transporte, percebe-se que o agente intermediário para obter lucro necessita
comercializar uma grande quantidade de pescado.
De acordo com a Tabela 19, os produtos da pesca que alcançam as maiores
margens na comercialização são, o camarão sete barbas e o peixe de nome roncador. Os
pescados com menor margem de comercialização são os siris de mangue e os catados.
Esses resultados desmistificam a idéia de que o “atravessador” se constituiria em um
explorador dos extrativistas locais.
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Tabela 19 – Margem de comercialização dos principais pescados, mariscos e crustáceos
comercializados em Canavieiras, Bahia, 2010
Pescados

Robalo
Tainha
Canguá
Cabruaçu
Carapeba
Vermelho
Dourado
Cavala
Olho de Boi
Badejo
Arainha
Cascão
Guaíba
Bagre
Roncador
Catado de aratu
Catado de siri
Catado de lagosta
Catado de caranguejo
Catado de ostra
Catado de sururu
Camarão filé
Camarão VG
Camarão sete barbas
Caranguejo (corda com 5)
Siri (corda com 5)
Guaiamu (unidade)
Lambreta (dúzia)

*Preço em
nível de
pescador
(R$/kg)
9,50
3,00
6,00
10,00
6,00
6,50
5,50
6,60
8,00
10,00
3,00
6,00
6,50
3,00
3,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,50
8,00
16,00
3,00
2,80
3,50
2,20
1,30

Preço em
nível de
atacado
(R$/kg)
11,50
4,50
7,50
12,00
8,00
8,00
7,50
8,00
10,00
12,50
4,50
7,50
7,50
4,50
5,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
19,50
5,50
4,00
4,00
3,00
1,80

Diferença
Margem de
(A – B) comercialização
(R$/kg)
(%)
2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
1,50
2,00
1,400
2,00
2,50
1,50
1,50
1,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
2,00
3,50
2,50
1,20
0,50
0,80
0,50

17,4
33,3
20,0
16,7
25,0
18,8
26,7
17,5
20,0
20,0
33,3
20,0
13,3
33,3
40,0
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
20,8
20,0
17,9
45,5
30,0
12,5
26,7
27,8

Notas* Preços pagos pelos intermediários.
Fonte: dados da pesquisa

Os mariscos e peixes têm sua demanda aumentada no período denominado de
alta estação, que vai de dezembro até inicio de março, especialmente pelo crescimento
no turismo local e nas cidades turísticas mais próximas. Na baixa estação há redução
bastante acentuada da procura, o que leva também a uma redução na captura dos
produtos oriundos da pesca extrativista.
Em relação às espécies de maior liquidez no mercado da pesca da RESEX de
Canavieiras, destaca-se o robalo (Figura 27). Assim, pode-se inferir que a pesca muito

84

freqüente dessa espécie, pode levar à sua extinção ou redução muito drástica da sua
oferta, especialmente quando não se respeita o período de reprodução, em função da
grande procura que há pelo produto, no mercado local. Pescadores relatam, por
exemplo, que antigamente era comuns robalos grandes com peso acima de 4 kg, hoje,
praticamente animais com esse peso são difíceis de serem encontrados.

Figura 27 – Espécies de pescados ou mariscos mais demandados pelos intermediários
de Canavieiras, Bahia, 2010.

Fonte: dados da pesquisa.

4.3 Os formadores de opinião

Foram entrevistados 16 formadores de opinião na cidade de Canavieiras, dentre
eles vereadores, professores, secretário de turismo, administradores da RESEX de
Canavieiras, Colônia Z-20, Bahia Pesca, presidentes de associações das comunidades
pesqueiras locais.
Do total de entrevistados, a maioria era formada por homens, cerca de 90%,
apenas 10% do sexo feminino, indicando, em certa medida, a reduzida presença da
mulher à frente da direção de atividades administrativas. A maior parte dos formadores
de opinião, mais de 80%, é casada e o restante é de solteiros. Cerca de 50% dos
entrevistados têm até dois filhos e quase 32% ,de três a mais de quatro filhos, o que está
acima da média brasileira, e são mais comuns entre os presidentes das associações das
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comunidades pesqueiras, aproximadamente 13% declararam que não possuem filhos.
Mais de 50% dos entrevistados possui apenas o ensino fundamental e representa os
presidentes das associações, cerca de 30% são graduados e possuem algum tipo de pósgraduação, 18% tem especialização e cerca 7%, mestrado.
Nessa etapa da pesquisa, procurou-se identificar o conhecimento dos
formadores de opinião nas comunidades da RESEX e o seu entorno, quanto ao aspecto
ambiental. Uma das primeiras questões levantadas dizia respeito à sustentabilidade,
verificou-se então, a dificuldade de muitos deles em expressar o que significa tal
palavra, contudo, deve-se esclarecer que, mesmo no meio acadêmico, tal conceito é
bastante discutido e abrangente. Alguns dos entrevistados relacionava-a a patamar de
renda que permitisse vida digna aos pescadores e o uso dos recursos da natureza, mas
preservando-a. Assim expressavam: “Algo sustentável para o desenvolvimento da
renda dos pescadores”; “É o que o pescador faz para sobreviver” ou ainda, “É tirar o
sustento da vida, preservando o meio ambiente”, acrescentaram também, que “É
procurar preservar o meio ambiente a partir do trabalho que exerce na região”. Ou que a
“sustentabilidade é qualquer atividade que se desenvolva de forma a promover o
crescimento e desenvolvimento econômico-social agredindo o menos possível, o meio
ambiente”. “É trabalhar ou desenvolver uma atividade que não prejudique o meio
ambiente”, ou ainda, é “O uso dos recursos ambientais de forma que garanta a
perenidade dos mesmos e diminua as externalidades negativas que os atingem”.
Salientaram também, que a “sustentabilidade é a habilidade ou capacidade de sustentar
ou suportar condições ou algo”. Como se pode perceber, os conceitos aparentemente
distintos, centram-se em duas questões básicas, a continuidade de usufruto dos recursos
naturais de forma adequada, a fim de permitir a geração de emprego e renda para a
população local.
A segunda questão procurava identificar, se na região havia algum produto que
poderia ser classificado como econegócio. Assim, para eles, esse é um tipo de negócio
ligado ao meio ambiente e que ajuda a aumentar a renda dos envolvidos em tal
atividade, sem, todavia, impactar o meio ambiente. Deste modo, representa as atividades
relacionadas ao turismo local e relata que há grande potencial de sua exploração nas
comunidades da reserva. Outros destacaram que “[...] são negócios gerados a partir dos
produtos naturais obtidos de forma sustentável, um exemplo é o credito de carbono”.
Outros entrevistados, relataram que desconheciam o significado dessa palavra. Nesse
sentido, fica claro que mesmo podendo considerar a pesca artesanal como econegócio e
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assim utilizar desse conceito para beneficiar a comunidade local, torna-se restritivo pelo
fato de a maioria desconhecer seu conceito e, portanto, de difícil apropriação pela
comunidade local.
As outras questões que se seguiram, tornaram-se mais complexas, pois ao desconhecer
o conceito de econegócio, tornavam-se limitadas ou vagas as respostas. Assim,
baseando-se nos conceitos expostos a respeito de sustentabilidade e econegócio, pode-se
inferir que a pesca extrativista realizada nas comunidades pesqueiras de Canavieiras se
aproxima desses dois conceitos, muito embora, seja necessário atender a determinados
fatores, especialmente aqueles de cunho ambiental, no que se refere ao manejo do
extrativismo. Ademais, é importante que esses fatores abranjam aspectos de todas as
comunidades e não apenas se limite às áreas que compõem a RESEX de Canavieiras.
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Embora se reconheça a necessidade de ajustes no processo de exploração da
atividade pesqueira na região de estudo, a fim de atender aos critérios de
sustentabilidade aqui expostos, pode-se concluir, que a pesca e a mariscagem se
aproximam de um econegócio, conforme os conceitos teóricos apresentados. Algumas
das técnicas atualmente empregadas pelas comunidades, devem ser revistas, a exemplo
do uso da redinha, que implica em externalidade negativa na sobrevivência do
caranguejo-uçá, a extração da lambreta com enxada, uma técnica predatória para essa
espécie, uma vez que, afeta sua reprodução, o que pode acarretar em seu
desaparecimento, pois, conforme relato dos entrevistados, ano a ano reduz-se a
quantidade extraída desse animal. Outro manejo observado em algumas comunidades da
RESEX é a captura do aratu à noite, já que, é nesse período, que o animal se move mais
lentamente, no entanto isso provoca desequilíbrio, dado que o nível de exploração se
torna maior do que a reprodução, o que poderá ocasionar a extinção da espécie.
Acrescenta-se também, o uso da rede de arrasto, que é ilegal, na captura de lagosta em
alto mar, principalmente por pescadores de outras localidades. Todos esses manejos
foram relatados pelos entrevistados ou mesmo observados na pesquisa de campo, nesse
sentido, verifica-se que enquanto alguns se posicionam contrariamente à sua utilização
por questões de sobrevivência humana e também ambiental, outros, por subsistência da
sua família, arriscam-se a obter ganhos no curto prazo em detrimento do longo prazo.
Além disso, em todas as questões expostas, verifica-se necessidade de maior
fiscalização pelos órgãos ambientais como IBAMA e a administração da RESEX, a fim
de coibir o emprego de técnicas inadequadas que tornem insustentáveis a reprodução
das espécies animais e vegetais existentes nas áreas da reserva. Dessa forma, tornam-se
importantes campanhas educativas, atuação de órgãos e institutos ambientais,
universidades e a participação da comunidade local.
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A pesquisa revelou, que apesar do fator educacional constituir-se em entrave no
que se refere à mobilidade das pessoas, a comunidade pesqueira local procura trabalhar
de maneira solidária, mesmo na presença de conflitos e divergências, tanto que criaram
em todas as comunidades as associações de pescadores, em que a figura do presidente
exerce grande influência sobre os membros.
Observou-se também, que no município de Canavieiras há pouca oferta de
trabalho e emprego para a população jovem, essa oferta, que normalmente está
concentrado no setor de serviços (comércio), também não consegue absorver todo o
potencial da população economicamente ativa. Destarte, imprimir à pesca local a
característica de econegócio, pode acrescentar à economia local uma maior renda
agregada aos produtos gerados pela atividade pesqueira extrativista. Pode-se constatar,
que existem também, outras atividades que poderiam ser caracterizadas como
econegócio, a exemplo do artesanato e do ecoturismo, no entanto, o foco desta pesquisa
se centrou na pesca e mariscagem, pois, representam a principal fonte de renda das
comunidades da RESEX de Canavieiras.
Pode-se verificar, de acordo com a pesquisa de campo, que a atividade pesqueira
extrativista da RESEX de Canavieiras é realizada em quase sua totalidade de forma
artesanal, embora, existam manejos que necessitam se adequar a critérios de
sustentabilidade ambiental, a exemplo da extração da lambreta relatada neste trabalho.
Sob o ponto de vista socioeconômico, o grande número de analfabetos entre a
população das comunidades da RESEX, indica que sob tais condições, as possibilidades
de mobilidade social e funcional são limitantes, e, diante da prevalência desse cenário
no longo prazo, torna-se pouco sustentável economicamente a vida desses indivíduos.
Assim sendo, reconhece-se, conforme conceitos adotados na pesquisa, que a atividade
econômica extrativista ou não, deve reconhecer e aceitar a existência dos limites
biofísicos da biosfera, procurando harmonizar ecologia e economia com os princípios da
natureza, a fim de que seja sustentável ambiental e economicamente.
Assim, apontamos algumas alternativas de ações a serem implementadas
visando uma mudança de cenário nestas comunidades. Um dos aspectos avaliados é a
educação. Faz-se necessário priorizar a educação, construindo uma escola que seja ao
mesmo tempo, promotora da aprendizagem significativa e da consciência ambiental.
Uma escola que ofereça

desde a alfabetização até ensino médio e que atenda às

necessidades formativas dos extrativistas. Uma alternativa, seria uma escola rural para
o homem do campo, ou ainda, escolas com horários alternativos, principalmente nas
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épocas do defeso, além

de promover cursos técnicos voltados para a realidade

econômica da região, ampliando as perspectivas de trabalho, visando a fixação do
extrativista na reserva.
Outro ponto, é a necessidade de valorização dos produtos pesqueiros com a
melhoria da qualidade dos mesmos, para que assim, se possa

agregar valor.

A

informação é uma primeira condição, que deve ser promovida por meio de cursos de
curta e longa duração, que venha orientar as comunidades nos seus diferentes tipos e
modalidades de pescados dentro da cadeia produtiva, mas garantindo apoio técnico e
financeiro por meio de empreendimentos econômicos solidários, a exemplo de empresas
incubadoras. A conquista do selo de certificação de qualidade desses produtos e a sua
divulgação, valorizando a forma como é produzido, obedecendo ao período de defeso e
respeitando a dinâmica natural dos ecossistemas, seria de extrema importância. Uma
comunidade organizada, garante aquisições para uma sobrevivência digna, o que
aumentaria as perspectivas de desenvolvimento.
Os próprios extrativistas desejam a criação de uma cooperativa, que promoveria
a organização do grupo, assegurando os direitos de seus associados ao estabelecer metas
para o desenvolvimento sustentável, justo e igualitário. A começar pela garantia de uma
comercialização segura, com preços de mercado competitivos, valorizando o trabalho e
o esforço do pescador, melhorando a renda individual e coletiva. Um dos indicadores
observados, foi a aplicação de técnicas predatórias, que comprometem não só a
atividade pesqueira, diminuindo a qualidade e a oferta do pescado, como prejudica as
outras formas de vida, a exemplo da redinha. Isso poderia ser modificado, a partir da
conscientização da população, como também por ações afirmativas por parte do
governo federal, que incentive e permita ao pescador respeitar os limites da natureza.
Entretanto, não se faz conscientização sem ação mitigadora. Além do seguro
defeso, há uma necessidade de diversificar as atividades econômicas da região, para que
a pesca não seja a única fonte de renda. Um exemplo, seria a agricultura orgânica e
familiar, pois além da diversificação, atenderia à necessidade de produzir alimentos
respeitando o meio ambiente e a segurança alimentar dessa comunidade. O artesanato já
existente, seria uma atividade incentivada e assegurada no seio da cooperativa. A
divulgação do artesanato para extrapolar os domínios da reserva, seria importante para a
agregação de valor aos seus produtos.
A viabilização do transporte entre as comunidades e para o centro urbano, requer
um aumento do número de embarcações. Além de ser limitado, poucos são os
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pescadores que possuem embarcação própria. A maioria depende de empréstimos junto
a amigos e parentes ou utilizam embarcações disponíveis na associação ou ainda, as
alugam. O ideal seria melhorar as instalações do porto, adequando e ampliando as
possibilidades de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias.
Melhorar a infraestrutura das comunidades, instalando energia elétrica e
saneamento básico, seria outra medida indispensável. Agregado a todas as alternativas
citadas, não se pode esquecer da importância de se valorizar a cultura local respeitando
o status de comunidade tradicional, que carrega toda a influência de um povo com seus
valores, crenças e ritos.
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ANEXO 1

CPUE nas comunidades extrativistas em relação ao CPUE mensal (unidade de medida
do pescado) e a estimativa da renda (R$) por tipo de pescado
CARANGUEJO
Comunidade

N° de
pescadores

esforço/mês

captura/mês

CPUE/mês

Renda total

Renda por pescador

Centro

3

52

24

0,59

1248

3.744,00

1.248,00

Bairro

29

257

209

0,81

4308

12.924,00

445,66

Atalaia

3

60

11

0,18

212

636,00

212,00

Campinhos

3

48

17,25

1,4

249

747,00

249,00

10

192

88,25

0,45

1607

4.821,00

482,10

Oiticica

3

52

13

0,25

228

684,00

228,00

Barra Velha

1

10

2

0,25

20

60,00

60,00

Poxim do Sul

CPUE / hora/dia

Poxim da Praia

Peso
CATADO
Centro

8

156

27,5

0,17

578

5.780,00

722,50

Bairro

24

472

72,75

0,15

1540

15.400,00

641,67

Atalaia

8

112

13,8

0,12

199,8

1.998,00

249,75

Campinhos

54

892

193,25

0,21

4.294,8

42.948,00

795,33

Poxim do Sul

25

396

54,5

0,13

905

9.050,00

362,00

4

52

8,25

0,15

258,5

2.585,00

646,25

18

296

42,5

0,14

820

8.200,00

455,56

Barra Velha

3

32

4

0,12

124

1.240,00

413,33

Peso

1

12

1,5

0,12

18

180,00

180,00

Poxim da Praia
Oiticica

PEIXE DE RIO
Centro

36

752

428,5

0,56

8.688

5.2128,00

1.448,00

Bairro

62

1112

728

0,65

19.400

116.400,00

1.877,42

Atalaia

16

208

335

2,52

4.372

26.232,00

1.639,50

Campinhos

21

408

192,25

0,47

3.485

20.910,00

995,71

7

152

69,75

0,45

1.522

9.132,00

1.304,57
736,62

Poxim do Sul
Poxim da Praia

13

180

106,5

0,59

1.596

9.576,00

Oiticica

4

64

31

0,48

496

2.976,00

744,00

Barra Velha

5

124

38

0,3

934

5.604,00

1.120,80

Peso

8

120

64,75

0,53

1.041

6.246,00

780,75

PEIXE DE MAR
Centro

17

364

1436

3,94

33.224

232.568,00

13.680,47

Bairro

10

220

1517,5

6,89

32.948

230.636,00

23.063,60

Atalaia

6

84

875

10,98

12.760

8.932,00

14.886,67

Campinhos

1

20

150

7,5

3.000

2.100,00

21.000,00

Centro

17

376

751

1,99

16.056

19.267,20

1.133,36

Bairro

16

252

185

0,73

2.814

8.442,00

527,63

Poxim do Sul
Poxim da Praia
Oiticica
Barra Velha
Peso
CAMARÃO

Atalaia
Campinhos
Poxim do Sul

95

Poxim da Praia
Oiticica
Barra Velha

5

92

50

0,54

262,5

787,50

157,50

Peso

1

16

50

3,12

800

960,00

960,00

0,6

240

288,00

288,00

LAMBRETA
Centro

1

20

12

Campinhos

1

20

13

0,6

260

312,00

312,00

Poxim do Sul

1

16

10,5

0,65

168

201,60

201,00

8

116

83,5

0,71

1.324

1.588,80

198,60

Bairro
Atalaia

Poxim da Praia
Oiticica
Barra Velha
Peso
Fonte: dados da pesquisa.
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ANEXO 2
DECRETO Nº 98.897, DE 30 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre as reservas extrativistas e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 225 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 9º, inciso VI, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação
dada pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989, decreta:
Art. 1º - As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à
exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por
população extrativista.
Art. 2º - O Poder Executivo criará reservas extrativistas em espaços
considerados de interesse ecológico e social.
Parágrafo único - São espaços territoriais considerados de interesse
ecológico e social as áreas que possuam características naturais ou exemplares da biota
que possibilitem a sua exploração auto-sustentável, sem prejuízo da conservação
ambiental.
Art. 3º - Do ato de criação constarão os limites geográficos, a população
destinatária e as medidas a serem tomadas pelo Poder Executivo para a sua implantação,
ficando a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), as desapropriações que se fizerem necessárias.
Art. 4º - A exploração auto-sustentável e a conservação dos recursos
naturais será regulada por contrato de concessão real de uso, na forma do art. 7º do
Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1º - O direito real de uso será concedido a título gratuito.
§ 2º - O contrato de concessão incluirá o plano de utilização aprovado pelo
Ibama e conterá cláusula de rescisão quando houver quaisquer danos ao meio ambiente
ou a transferência da concessão inter vivos.
Art. 5º - Caberá ao Ibama supervisionar as áreas extrativistas e acompanhar
o cumprimento das condições estipuladas no contrato de que trata o artigo anterior.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1990; 169º da Independência e 102º da República.
JOSÉ SARNEY
João Alves Filho
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ANEXO 3
Formulário de entrevista dos Pescadores e Marisqueiras da Reserva Extrativista de
Canavieiras, Bahia
1) Idade (

)

2) Sexo: masculino (

)

ou

b) feminino (

)

3) A que comunidade pertence?
a) Sede ( )

b) Atalaia (

d) Poxim de Fora(

)

)

c) Campinhos (

e) Poxim do Sul ( )

g) Peso ( )

h) Barra Velha (

f) Oiticica (

)

)

)

4) Há quanto tempo?________________
5) Qual o grau de escolaridade
a) Sem instrução ( )

b) Ensino Fundamental (

d) Ensino médio incompleto (

)

)

e) Ensino médio completo ( )

f) Ensino superior incompleto ( )

g) Ensino superior

completo( )

6) Qual seu estado civil?
a) Solteiro ( )

b)casado ( ) c) viúvo ( ) união estável (

7) Tem filhos? a) Sim (

)

Quantos ...............

8) Quantas pessoas residem na sua casa? (

) e) outro

b) Não (

)

)

9) Recebe algum tipo de benefício do governo?
a) Bolsa escola (

)

b) Bolsa família (

)

c) outros

10) Tem água encanada?

Sim (

)

Não (

)

11) Energia elétrica?

Sim (

)

Não (

)

12) Tem acesso a esgotamento sanitário público?

Sim ( )

13) Há quanto tempo o senhor trabalha com extrativismo?
14) Quais os pescados ou mariscos que extrai da RESEX?
15) Qual a técnica utilizada para extrair esse pescado ou marisco?
16) Pesca quantos dias na semana?
17) Quantas horas pescam por dia?
18) Qual o máximo que consegue pescar por dia?
19) Qual o mínimo que consegue pescar por dia?
20) Qual ou quais as espécies de pescado prefere pescar?
21) Quais outras espécies são pescadas?
22) Quanto o senhor consegue obter de pescado semanalmente?
23) Qual o pescado que possui mais demanda pelo consumidor?

Não (

)
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22) Em que local é realizada a pesca? Nome_______________________________
a) Mangue (

) b) Rio (

) c) Mar

(

)

d) outros____________

23) O senhor trabalha sozinho ou tem algum parceiro? Sim? (

)

Não? (

)

24) Como estabelecem a divisão dos ganhos com a pesca?__________________
25)A atividade de pesca é a única fonte de renda?

Sim ( )

Não ( )

Se não, qual ou quais outras fontes?________________________
26) Para quem vende o pescado?
27) Quanto o comprador paga em média pelo pescado?
28) Quanto consegue obter mensalmente com a pesca?
a) menos de um salário mínimo (

)

c) de um a dois salários mínimos (

b ) um salário mínimo (
)

d) De dois a três salários mínimos (

e) De três á quatro salários mínimos (
g) Mais de cinco salários mínimos (

)

)

f) Cinco salários mínimos (

)

)

)

29) A implantação da RESEX melhorou a condição de vida para os pescadores? Em
quais aspectos
30) Quais ações poderiam ser adotadas para melhorar as condições de vida do pescador
do município?
31) Quais são suas perspectivas da atividade pesqueira no município?
32) O senhor participa de alguma associação? Sim (

)

Não (

)

33) Qual é sua participação nessa associação?
34) Quantas reuniões a associação tem por mês?
35) Quantas vezes por mês participam das reuniões?
36) O senhor já teve algum problema com a fiscalização ambiental? Sim ( ) Não ( )
37) Na sua atividade que tipos de danos ambientais mais afetam a pesca e a
mariscagem?
38) Quais dos problemas abaixo assinalados podem prejudicar mais fortemente o meio
ambiente?
( )Queimadas
( )Nenhum

( )Desmatamento

( )poluição dos rios

( ) outros_________

39) O que o motivaria para mudar da atividade pesqueira?_________________
40) O que o levou a ser pescador
41) Estaria disposto a pagar taxa de manutenção e conservação da RESEX?
42) Qual o valor você estaria disposto a pagar?_______________
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ANEXO 4
Formulário de entrevista dos comerciantes de pescado em Canavieiras

1) Idade ______________
2) Sexo:

a) masculino (

)

b) feminino ( )

3) Onde o senhor reside?
a) Canavieiras (

) outros_______________________

4) Se em canavieiras há quanto tempo?_____________
5) Qual o grau de escolaridade?
a) Sem instrução (

)

b ) Ensino Fundamental incompleto (

c) Ensino Fundamental completo (
e) 2º grau completo (

)

)

g) Ensino Superior incompleto (

d) 2º grau incompleto (

)

f) Ensino Superior incompleto (
)

)

)

h) outros ( ).

6)Qual seu estado civil?
a) solteiro (
d) viúvo (

)
)

b)casado (

)

c)união estável (

)

d) outros..................

7)Tem filhos?
a) Sim (

) Quantos ...............

b) Não (

8) Quantas pessoas residem na sua casa? (

)

)

9) Tem água encanada em casa?

Sim (

)

10) Energia elétrica?

Sim (

)

Não (

)

Não ( )

11) Tem acesso a esgotamento sanitário público? Sim ( )

Não (

)

12) Há quanto tempo o senhor trabalha com os pescadores e marisqueiras de
Canavieiras? ____
13) Quais os pescados ou mariscos que comercializa?_______________
14) Compra quantos quilos de pescado e marisco por dia?____________
15) Compra quantos quilos por semana?_______________________
16) Qual ou quais espécies de pescado e marisco são mais vendidas?___________
17) Como é feito o pagamento ao pescador?
18) O pescador entrega o pescado e mariscos diretamente ou compra através da
associação?___
19) Todo o pescado é vendido na cidade ou entrega em outras localidades? Quais?
20) Quanto de pescado é comercializado mensalmente ou semanalmente?
21) Quais meses do ano há maior volume de pescado para ser vendido?
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22) Qual ou quais espécies de pescado propiciam maior lucro?
23) Quanto em reais se consegue mensalmente com a pesca?
a) Menos de salário mínimo (

)

b) Um salários mínimo (

c) De um a três salários mínimos (

)

e) Mais de cinco salários mínimos (

)

d) De três a quatro salários mínimos ( )
)

24) Como era a compra de peixe e marisco em Canavieiras antes da implantação da
RESEX?
25) E como é agora com a RESEX já implantada?
26) O que mudou depois da RESEX para vocês quem compra peixe e marisco?
27) E para o meio ambiente o que mudou?
28) O que o senhor acha que poderia ser feito para melhorar do pescado e marisco?
29) Quais são suas perspectivas em relação a pesca?
30) Há quanto tempo o senhor comercializa peixe e marisco?__________________
31) O senhor compra esses produtos diretamente dos pescadores?
a) sim (

)

b) não(

)

outros________________

32) Por quanto o senhor compra esses produtos?
33) Por quanto o senhor vende?
34) Qual a comunidade pertence esse pescado? _____________________________
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ANEXO 5
Roteiro da entrevista com os formadores de opinião
1) Idade e sexo?______________________
a) masculino (

) ou b) feminino (

)

2)Qual seu estado civil?
a) solteiro ( )
c) viúvo ( )
3)Tem filhos?
a) Sim ( ) Quantos ___________
4) Qual o grau de escolaridade
a) Ensino Superior completo ( )
c) Mestrado ( )_______________
e) outros ( )__________________

b)casado ( )
d) outros_____________

b) Não ( )

b) Especialização( )_____________
d) Doutorado ( )__________________

5) Qual sua Profissão?
6) Senhor (a) o que é sustentabilidade?
7) Senhor (a) o que é econegócios?
8) Para Senhor (a) o econegócio e uma atividade economicamente sustentável?
9) Baseado em que critérios o econegócios se tornaria sustentável?
10) O extrativismo praticado na RESEX de Canavieiras é um econegócio?
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ANEXO 6

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC.
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS
PESCADORES E MARISQUEIRAS DA RESERVA EXTRATIVISTA DE
CANAVIEIRAS.
Pesquisa: “Sustentabilidade dos econegócios em reserva extrativista”.
Pesquisadora responsável: Aniram Lins Cavalcante
Prezado (a) senhor (a):
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), na pesquisa
(Sustentabilidade dos Econegócios em Reserva Extrativista), sob a responsabilidade de
Aniram Lins Cavalcante. Essa pesquisa tem como objetivo geral Identificar e analisar os
econegócios da região da reserva extrativista de Canavieiras tomando como base de
análise o conceito de sustentabilidade sob o ponto de vista econômico, social e
ambiental e mais especificamente Identificar as características, similaridades e
diferenças entre os econegócios analisados; Estabelecer os critérios sociais, econômicos
e ambientais que fundamentam os econegócio existentes na RESEX; Classificar os
econegócio a partir de critérios de sustentabilidades.
A primeira parte da metodologia e procedimento será realizada por meio de
entrevistas com os pescadores e marisqueiras das oito comunidades extrativistas da
reserva, mais a sede. Essas entrevistas serão baseadas em formulários estruturados que
permitam atender aos objetivos delineados neste trabalho. Incluindo também entrevistas
com os comerciantes de pescados e entrevistas com os formadores de opinião na área
ambiental e pesquisas bibliográficas a fim de se obter dimensões diferentes a respeito do
tema em análises. Será aplicada a estatística descritiva para traçar as principais variáveis
observadas a partir da aplicação das entrevistas.
Em relação a sua participação seus riscos são nulos, apenas gastará seu tempo
me respondendo as perguntas. No caso de aceitar fazer parte dessa pesquisa você só
precisa responder as perguntas gostaria também de fotografá-lo aqui na RESEX
praticando sua atividade extrativista (pesca ou mariscagem etc.).
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A sua opinião será de essencial para essa pesquisa, pois por meio de suas respostas
poderemos fazer um perfil das atividades realizadas aqui e assim identificaremos quais
os econegócios existentes na RESEX de Canavieiras. E a partir de então poderemos
encontra meios para melhora a vida e o nível de renda nas comunidades extrativistas.
Você terá liberdade para perguntar sobre qualquer questão que tiver dúvida, bem como
para desistir de participar da pesquisar em qualquer momento que desejar, sem que isto
leve você a qualquer penalidade. E como responsável pela pesquisa, tenho o
compromisso de manter em sigilo todos os dados pessoais. Assim, se está claro ao
senhor (a) a finalidade desta pesquisa e se concorda em participar como voluntário peço
que assine neste documento.
Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração.

Aniram Lins Cavalcante
Pesquisadora responsável

Telefone para contato: (73) 8134 2872

Uma via impressa e assinada pela pesquisadora será entregue a cada produtor que
participar da pesquisa.
Dar-se-á preferência por gravar (em áudio) o TCLE para não constranger os
entrevistados, já que muitos podem ser analfabetos.
Nome do produtor (a).
RG, CPF ou nome completo do pai e da mãe.
O(a) Sr(a) aceita participar das atividades da pesquisa: Sustentabilidade dos
econegócios em reserva extrativista”.
O(a) Sr(a) confirma que foi devidamente informado que responderá a entrevistas que
serão registradas em desenho e gravadas?
Confirma ainda que te foi garantido que poderá retirar seu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, e que os resultados serão tratados
confidencialmente?
O(a) Sr(a) autoriza que sua propriedade seja fotografada e que as imagens sejam
utilizadas em todas e quaisquer trabalhos gráficos ligados a esta pesquisa, podendo
esses imagens serem transmitidas e difundidas por prazo indeterminado, sem limites de
território e sem cobrar qualquer tipo de remuneração por isso?
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC.

TERMO

DE

CONSENTIMENTO

LIVRE

E

ESCLARECIDO

DOS

COMERCIANTES DE PESCADOS DE CANAVIEIRAS

Pesquisa: “Sustentabilidade dos econegócios em reserva extrativista”.

Pesquisadora responsável: Aniram Lins Cavalcante

Prezado Senhor (a),

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa que
busca analisar a sustentabilidade da atividade extrativista na reserva extrativista de
Canavieiras nos aspectos social, econômico e ambiental. A partir então classifica-la
como um econegócio ou não dentro dos critérios de sustentabilidade.
Você terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para
desistir de participar da pesquisa em qualquer momento que desejar, sem que isto leve
você a qualquer penalidade.
Como responsável por este estudo, tenho o compromisso de manter em segredo todos os
dados confidenciais, bem como de indenizá-lo se sofrer algum prejuízo físico ou moral
por causa dos mesmos.
Assim, se está claro para o senhor (a) a finalidade desta pesquisa e se concorda em
participar, peço que confirme nesta gravação.

Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração,

Aniram Lins Cavalcante
Pesquisadora responsável

Telefone para contato: (73) 8134 2872
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Uma via impressa e assinada pela pesquisadora será entregue a cada produtor que
participar da pesquisa.
Dar-se-á preferência por gravar (em áudio) o TCLE para não constranger os
entrevistados, já que muitos podem ser analfabetos.
Nome do produtor (a).
RG, CPF ou nome completo do pai e da mãe.
O(a) Sr(a) aceita participar das atividades da pesquisa: Sustentabilidade dos
econegócios em reserva extrativista”.
O(a) Sr(a) confirma que foi devidamente informado que responderá a entrevistas que
serão registradas em desenho e gravadas?
Confirma ainda que te foi garantido que poderá retirar seu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, e que os resultados serão tratados
confidencialmente?
O(a) Sr(a) autoriza que sua propriedade seja fotografada e que as imagens sejam
utilizadas em todas e quaisquer trabalhos gráficos ligados a esta pesquisa, podendo
esses imagens serem transmitidas e difundidas por prazo indeterminado, sem limites de
território e sem cobrar qualquer tipo de remuneração por isso?
Local e data.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS
FORMADORES DE OPINIÃO

Pesquisa: “Sustentabilidade dos econegócios em reserva extrativista”.

Pesquisadora responsável: Aniram Lins Cavalcante

Prezado Senhor(a),

O senhor está sendo convidada a participar, da “Sustentabilidade dos econegócios em
reserva extrativista”.como voluntário, essa pesquisa tem como objetivo geral Identificar
e analisar os econegócios da região da reserva extrativista de Canavieiras tomando
como base de análise o conceito de sustentabilidade sob o ponto de vista econômico,
social e ambiental e mais especificamente Identificar as características, similaridades e
diferenças entre os econegócios analisados; Estabelecer os critérios sociais, econômicos
e ambientais que fundamentam os econegócio existentes na RESEX; Classificar os
econegócio a partir de critérios de sustentabilidades
A sua participação será de grande valor e é importantíssimo para o desenvolvimento da
pesquisa, já que com essas informações poderemos conceitua e estabelecer os critérios
sociais, econômicos e ambientais que fundamentam os econegócio existentes na
RESEX e ainda poderemos classificar os econegócio a partir de critérios de
sustentabilidades.
Assim, se está claro para o senhor (a) a finalidade desta pesquisa e se concorda com a
participação desta instituição na mesma, peço que assine este documento.

Meus sinceros agradecimentos pela colaboração de vocês,

Aniram Lins Cavalcante
Pesquisadora responsável
Telefone para contato: (73) 8134 2872
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Uma via impressa e assinada pela pesquisadora será entregue a cada instituição que
participar da pesquisa.

Eu,____________________________________________________________,RG____
___________________,(função/cargo)_________________________do(a) (nome da
instituição) __________________________________autorizo a participação desta
instituição nas atividades da pesquisa: “Sustentabilidade dos econegócios em reserva
extrativista”. Fui devidamente informado que disponibilizaremos dados e documentos
referentes aos produtores e suas UPA que acompanhamos, sendo que me foi garantido
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer
penalidade, e que os resultados serão tratados confidencialmente. Quanto à realização
de entrevistas gravadas com funcionários nossos (técnicos agrícolas/agrônomos), eu
( ) Autorizo
( ) Não autorizo
( ) Não se aplica
_______________________________________________________
Assinatura e carimbo (se houver)
Local e data:___________________________, _____/_____/_______

Anexo do questionário dos comerciantes de pescados da cidade de Canavieiras
acrescentado depois de reunião com o comitê de orientação.
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ANEXO 7

Nome vulgar e científico dos peixes, mariscos, moluscos e crustáceos citados no
trabalho
Nome Vulgar
Robalo ripa, barriga mole
Robalo camburim-açu

Nome Científico
Centropomus ensiferus e C. pectinatus
Centropomus paralellus

Carapeba

Diapterus rhombeus

Aratu

Goniopsis cruentata

Caraguejo uça
Guaiamum

Ucides cordatus
Cardizoma guanhumi

Sururu

Mytella guianensis e M. scharruana

Ostra

Crassostrea rhizophorae

Lambreta

Lucina pectinata

Guaiúba,

Ocyurus chrysurus

Vermelho ariacó
Badejos
Bijupira ou cação de escama

L. synagris
(Mycteroperca bonaci e M. Interstitialis
Rachycentron canadum

Pescada cambuçu

Cynoscion virescens

Vermelho ou pargo-olho-de-vidro

Lutjanus purpureus

Tainha
Cangoá ou canguá
Cavala
Dourado
Moréia
Olho-de-boi

Mugil cephalus
Stellifer spp
Scomberomorus cavalla
Coryphaena hippurus
Gymnothorax spp
Seriola spp.
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