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1. Resumo:  

Uma das atividades mais antigas no Brasil é a pesca artesanal, onde é a prin-

cipal ou única fonte para muitas famílias de diversas comunidades, tanto no litoral, 

quanto no interior dos estados brasileiros. Este trabalho teve como objetivo realizar 

um levantamento etnoecológico dos pescadores locais, caracterizando a pesca arte-

sanal local, como estratégias e equipamentos utilizados, formas e locais de comerci-

alização e os recursos pesqueiros explorados pelos pescadores artesanais do Porti-

nho dePeruíbe, litoral sul do Estado de São Paulo, Brasil. Os dados foram coletados 

através de entrevistas com o auxilio de questionários semiestruturados. Foram en-

trevistados 22 pescadores, maiores que 18 anos e com no mínimo 10 anos de pes-

ca. Em geral, a pesca artesanal é a principal atividade econômica dos entrevistados, 

porém 23% dos entrevistados também desenvolvem outras atividades. A grande 

maioria herdou a profissão do pai, na região 77% dos pescadores seguiram esta 

forma de trabalho. A região é mais explorada por pescadores de camarão, onde são 

encontrados 68% praticantes deste tipo de pesca. Segundo os pescadores entrevis-

tados o principal problema enfrentado por eles é a diminuição do pescado observado 

nos últimos anos. Com os resultados desta pesquisa é esperado fornecer informa-

ções importantes para o gerenciamento e estudo da pesca artesanal na região e va-

lorizar o conhecimento dos pescadores locais. 
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2. Introdução  

 Uma das atividades mais antigas no Brasil é a pesca artesanal, onde é a 

principal ou única fonte para muitas famílias de diversas comunidades, tanto no lito-

ral, quanto no interior dos estados brasileiros. Está ligada historicamente à influência 

de três etnias que formam a cultura das comunidades litorâneas (Silva et al., 1990), 

sendo elas a indígena, onde herdaram o preparo do peixe para a alimentação e feitio 

de transportes e objetos de caça; da portuguesa, anzóis, peso de metal, redes de 

arremessar e de arrastar; e da cultura negra, a variedade de cestos e outros utensí-

lios utilizados para a captura dos peixes (Diegues, 1983).  

 Uma grande parte da população brasileira ocupa a zona costeira, segundo 

Fabris, 1997 mais da metade da população brasileira vive a menos de 60 quilôme-



tros das águas costeiras por facilidade de acesso aos portos, belezas naturais e 

grande produção biológica em seus diversos ecossistemas.  

 Diegues, 1973 define os pescadores artesanais como aqueles com técnicas e 

equipamentos simples e de baixo custo, destinando sua produção total ou parcial ao 

mercado, trabalhando tanto sozinho ou também com mão-de-obra familiar na captu-

ra e desembarque de organismos marinhos. Segundo Silvano, 1997 os pescadores 

tem amplo conhecimento em relação aos hábitos alimentares, predadores, distribui-

ção espacial e temporal, reprodução e migração dos peixes, sendo que geralmente 

as informações transmitidas pelos pescadores coincidem com pesquisas cientificas. 

Os pescadores são sempre informados em relações a mudanças no ambiente ali 

encontrado, pois o conhecimento etnoictiológico se difunde de forma rápida e eficaz. 

Posey (1987) também cita que eles possuem muito conhecimento sobre o ambiente 

natural, possuindo informações como classificação, comportamento, biologia e utili-

zação dos recursos naturais da região onde vivem. Sendo que este conhecimento 

local sobre o mundo natural não se enquadram em categorias científicas precisa-

mente definidas.  

Os dados sobre a produtividade pesqueira são precários, mas alguns esfor-

ços têm sido realizados paraanalisar a conjuntura da pesca artesanal no Brasil. Da-

dos de 2002 foram apresentados por VASCONCELLOS et al. (2007), onde a pesca 

artesanal foi responsável por 52,5% das 535.403 toneladas de recursos pesqueiros 

estuarinos e marinhos desembarcados no Brasil, em comparação com a pesca in-

dustrial foi considerada um setor tão ou mais importante em termos de volume de 

desembarques. 

Segundo Borghetti (2000), a pesca e aquicultura brasileiras são atividades 

importantes na produção de proteína para a população, bem como de estratégia da 

sustentabilidade dos recursos pesqueiros e de geração de tecnologias limpas para a 

produção e incremento da aquicultura de organismos aquáticos. A sustentabilidade 

dos recursos pesqueiros nas bacias hidrográficas depende da adoção de alternati-

vas que considerem os aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e ambientais de 

forma integrada, bem como o equilíbrio entre a necessidade e as limitações, estabe-

lecendo o princípio da economia ecológica. 

Comunidades pesqueiras adquirem e acumulam conhecimento através de va-

rias gerações. O conhecimento de um só informante é a síntese de pelo menos três 

vertentes: experiências históricas acumuladas e transmitidas para gerações de uma 



cultura rural determinada; experiência compartilhada por membros da mesma gera-

ção; e experiência particular do produtor e sua família. As informações são passadas 

mediante o diálogo direto entre o indivíduo, seus filhos e netos com a natureza (To-

ledo  et al.,2009).  A importância do conhecimento produzido e transmitido oralmente 

pelos pescadores artesanais tem recebido atenção especial nos programas de ma-

nejo pesqueiro que buscam por meio da gestão participativa validar as práticas tra-

dicionais (Godard, 1980). 

 

3. Objetivos 

Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar a pesca artesanal dos pescadores 

do Portinho de Peruíbe-SP, em relação aos aspectos gerais da pesca, como tecno-

logia, estratégias utilizadas e perfil socioeconômico, bem como, analisar o conheci-

mento dos pescadores sobre as espécies mais capturadas.  

 

4. Metodologia 

A presente pesquisa foi realizada no Portinho de Peruíbe que fica localizado 

no estuário do Rio Preto,tendo como coordenadas 24° 19’12’’S e 046°59’52’’W, que 

é uma região muito importante por abranger parte da Estação Ecológica Juréia-

Itatins e constituir uma área de proteção, localizada na porção do Litoral Sul do Es-

tado de São Paulo. Segundo o censo realizado pelo IBGE em 2007, a população fixa 

de Peruíbe era de aproximadamente 57.686 habitantes e a chamada ‘’população 

flutuante’’, composta por visitantes e turistas, foi estimada em aproximadamente 

300.000 habitantes (Silva &Milaré, 2007). 

 Os dados foram coletados através de entrevistas com questionários semi-

estruturadas aplicados com os pescadores maiores de 18 anos, contendo perguntas 

sobre o pescador e a sua atividade pesqueira.  

 

5. Desenvolvimento  

A pesquisa iniciou-se com a aproximação entre os pesquisadores e a comu-

nidade de pescadores, através de visitas informais nas residências, buscando escla-

recer o objetivo da pesquisa, conhecer as famílias, identificar o número de pescado-

res residentes e solicitar consentimento dos mesmos para o desenvolvimento da 

pesquisa. Em seguida foram definidas quais participarão das etapas da pesquisa e 

assim estabelecendo o esforço amostral adequado para alcançar os objetivos. 



 Os dados foram obtidos através de entrevistas no local onde os pescadores 

foram encontrados fazendo atividades relacionada a pesca e/ou manutenção dos 

apetrechos de pesca. Os locais e momentos de realização das entrevistas foram 

definidos em acordo com os próprios pescadores, sem atrapalhar as atividades roti-

neiras dos pescadores.As entrevistas foram feitas em dias aleatórios, tanto em dias 

úteis, quanto fim de semana. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos e aprovado sob o CAAE: 

29166114.4.0000.5513. 

 

6. Resultados  

Entre os pescadores entrevistados do portinho de Peruíbe, a idade média é de 

50 anos, variando de 35 a 79 anos. Dos entrevistados 50% são casados, 18% sepa-

rados e 32% solteiros. Eles mostram um amplo conhecimento em sua atividade de 

trabalho, pois o tempo médio de pesca deles é de 32 anos. Apenas uma minoria dos 

pescadores entrevistados nasceu na comunidade onde reside atualmente (tabela1). 

Porém todos os entrevistados moram na região a mais de 25 anos, tendo em média 

41 anos. 

É relevante ressaltar que, apesar da existência de outras atividades econômicas, a 

pesca artesanal é a atividade desenvolvida diariamente pelos pescadores e fornece 

a principal fonte de renda, ainda que sazonalmente possam exercer atividades com-

plementares, sem vínculo empregatício (Neiva, 1990), porém isto acontece com 

poucos desta região (tabela 1). Pois 77% dos pescadores entrevistados têm como 

única fonte de renda a pesca, seja ela de peixe ou de camarão.  

 

Tabela 1: Informações sobre os pescadores da comunidade estudada (n = 22 entre-

vistados). 

Média de idade 50 anos 

Tempo em médio na região 41 anos 

Origem dos pescadores 36,3% Peruíbe 

27,2% Santa Catarina 

13,6% Itanhaém 

4,54% São Paulo 

4,54% Mongaguá 



4,54% São Vicente 

4,54% Barra do Una 

4,54% Guaratuba 

Tipos de Renda 77% só pescam 

9% pesca e bar 

9% pesca e turismo 

5% pesca e obra 

 

Comunidades tradicionais pesqueiras fundamentam suas atividades no vasto 

conhecimento empírico, adquirido e acumulado através de várias gerações (Salda-

nha, 2005). Na região 77% herdaram a profissão do pai, assim com o maior número 

de atividades secundárias, que também geram renda aos pescadores existente em 

Peruíbe, principalmente as relacionadas ao comércio, pode ser um fator importante 

que estejacontribuindo para afastar a população local jovem da atividade pesqueira 

(Clauzet, et al., 2005). Isso pode ser observado, pois só 14% (n=22) de seus herdei-

ros trabalham na pesca. 

O tipo de barco mais utilizado no portinho de Peruíbe é o bote, também nomeado de 

boca aberta. Os pescadores de camarão trabalham sozinhos, pois não necessita de 

muitas técnicas, já os de peixe trabalham entre 2 a 4 pescadores em cada embarca-

ção. Em grande maioria a técnica mais utilizada é a rede de arrasto (tabela 2), tendo 

variedades de tamanho na malha, que vai da malha 7, que é utilizada para peixes 

menores como exemplo a pescada, que na região são encontradas 3 espécies: Pes-

cada-amarela (Cynoscion acoupa), Pescada-branca (Cynoscionleiarchus), Pescada-

cambucu (Cynoscionvirescens) (Clauzet et al., 2005),  até a malha 16 que é usada 

para peixes de grande porte, como os cações. A rede de arrasto também é aplicada 

para a pesca de camarão, que é feita por 68% dos entrevistados.Além destas técni-

cas, vara, anzol e molinete também é utilizado por 9% deles, sendo especifica para 

algumas espécies, como exemplo Cação anequim (Isurus oxyrhynchus),Cação tigre 

(Galeocerdo Cuvier) e o Tubarão Pintado (Scyliorhinus sp).Esta variação no uso de 

aparelhos está relacionada com o tipo de ambiente explorado e as espécies-alvo de 

determinadas pescarias.  

 

 



Tabela 2: Informações sobre a atividade pesqueira da comunidade estudada (n = 22 

entrevistados). 

Tipo de barco 77% Bote ou boca aberta 

14%Baleeiro 

9% Lancha de alumínio 

Técnicas de pesca 68% Rede de camarão 

18% Rede malha 7 

4% Rede malha8 

4% Rede malha 9 

9% Rede malha 10 

13% Rede malha 11 

4% Rede malha 16 

9% Vara, anzol e molinete 

Espécies desembarcadas na  

época das entrevistas 

63% Camarão (branco, sete barbas, pistola)  

4% Cação 

9% Corvina 

9% Pescada 

9% Sororoca 

9% Tainha 

 

A época do ano influencia muito na pesca, quanto os recursos pesqueiros, o 

camarão há mais de 20 anos atrás era pescado em maiores quantidades, já quanto 

à pescada, bagre e cação seu desaparecimento começou há mais de 10 anos atrás 

e cada vez mais ocorre adiminuição na quantidade dos recursos pesqueiros e está 

diminuindo a produção geral(Silva & Milaré, 2007). Os camaroeiros não sofrem tanto 

impacto, pois conseguem trabalhar o ano inteiro, mas mesmo assim, no inverno 

existe uma queda na quantidade total do pescado, 47% dos pescadores de camarão 

mencionaram a espécie sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri).Um estudo foi feito com 

esta espécie em Santa Catarina onde a temperatura da água de fundo apresenta 

uma flutuação sazonal com valores mais elevados nos meses de primavera e verão, 

e baixos no final do outono e inverno (Branco, et al.1999). Outro exemplo na queda 

de pesca no inverno é a de cação, como exemplo de uma espécie pescada na regi-

ão é o Cambeva (Sphyrna lewini ) que é mais intensa nos meses de primavera a 

outono, principalmente de novembro a abril (Kotas et al., 2008). 



  Os locais onde são realizadas as pescas variam entre, Peruíbe, Guaraú, Bar-

ra do Una, Cascalho e Queimada Grande, todos estes próximos à região de Peruí-

be. O volume dos recursos pescados durante os meses é muito variável, depende 

muitas vezes de condições ambientais principalmente do mar que impede os pesca-

dores de sair com suas embarcações em muitos dias de cada mês. De junho a 

agosto de 2014 a média de camarão em geral pescado foi de 40 kg, já para peixes a 

realidade é outra, com média de 160 kg em geral, que vai de um desembarque de 

25 kg de corvina, até um de 460 kg com cação, sororoca, tainha e pescada. 

 

 

7. Considerações Finais  

 

A comunidade estudada na região de Peruíbe mostra a resistência de um aspec-

to da cultura caiçara no litoral do estado de São Paulo. A situação dos pescadores 

artesanais da região sul-sudeste do Brasil é bem mais complexa e crítica. É uma 

questão de sobrevivência de toda uma classe trabalhadora e de seus familiares, 

pois, segundo os pescadores as capturas são progressivamente mais escassas em 

safras cada vez mais curtas que em alguns casos lhe rendem o sustento anual e em 

outros não, tendo que buscar outros modos de conseguir este sustento. 

Esta pesquisa buscou informações socioeconômicas da pesca de pequena esca-

la, área de atuação e arte de pesca. Demonstrando a falta de valorização do pesca-

do e recurso para uma melhoria no setor. Para que órgãos governamentais possam 

criar uma política de desenvolvimento da pesca, é necessário organizar a coleta de 

dados sobre a produção artesanal, estabelecendo um diálogo entre os saberes e o 

conhecimento adquirido através de um ofício. 
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