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RESUMO 

 

A questão da luta na/pela terra e água dos pescadores(as) da Ilha de Maré (BA) consiste numa 

temática que tem ganhado relevante destaque nas últimas décadas e, com isso, inúmeras 

questões, conceitos e temas têm perpassado as discussões sobre o desenvolvimento da pesca 

artesanal no Estado. É importante destacar que a pesca artesanal é compreendida nesta 

pesquisa, enquanto uma atividade praticada pelos pescadores artesanais, dentro dos moldes da 

pequena produção mercantil, que possui características culturais, econômicas, ambientais e 

sociais específicas. Possuidores de um amplo conhecimento sobre ―as águas, os manguezais e 

os pescados da BTS‖, a relação de apropriação desenvolvida pelos pescadores locais com a 

natureza é caracterizada por extremos laços de identidade, pertencimento e, principalmente, 

respeito, onde são desenvolvidos valores simbólicos e materiais que asseguram o seu modo de 

vida e configuram suas territorialidades. Territorialidades que têm sido intensamente 

ameaçadas e, em alguns casos, destruídas, pelo modelo de desenvolvimento historicamente 

empregado na Baía de Todos os Santos, região onde se encontra localizada a Ilha de Maré. 

Observa-se que os espaços que eram de uso das comunidades, aos poucos, foram sendo 

ocupados, delimitados e controlados por novas e distintas atividades (aquícola, portuária, 

metalúrgica, petroquímica, turística etc.), originando inúmeras disputas e conflitos territoriais. 

O discurso do progresso e do desenvolvimento foi, e tem sido, utilizado até os dias atuais, 

como estratégia para a ocupação e inserção de distintas atividades industriais no entorno da 

Baía. Entretanto, trata-se de uma ideia que não condiz com a realidade e necessidades das 

comunidades locais, pelo contrário, compromete diretamente a sua sobrevivência. Por se 

tratar de um dos principais pontos de investimento e concentração de atividades industriais do 

Estado, tais questões acabam sendo invisibilizadas, o que, de certa forma, tem contribuído 

para que o capital – através do Estado, empresas privadas e/ou particulares – continue a 

ocupar, privatizar e degradar massivamente esses espaços. Não obstante, nota-se que a 

maioria dos instrumentos jurídicos voltados à regulamentação dos direitos territoriais das 

comunidades tradicionais ―não dão conta‖ das especificidades que envolvem o modo de vida 

e as territorialidades dos pescadores(as) artesanais. É a partir desse cenário que surge, entre as 

diversas ações de luta e resistência empreendidas pelos pescadores, a Campanha Nacional 

pela Regularização do Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, tendo como um 

dos seus objetivos a proposição de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que regularize os 

territórios pesqueiros. Considerada pelos pescadores da Ilha de Maré como uma importante 

estratégia para a defesa dos territórios, a Campanha consistiu, nesta pesquisa, numa 

importante ferramenta de identificação, discussão e análise dos principais desafios e 

perspectivas que envolvem a regularização do território local. Portanto, é nesse emaranhado 

de inquietações e reflexões que nos propomos a analisar, a partir de uma perspectiva 

geográfica e tomando como recorte empírico-analítico, as comunidades tradicionais 

pesqueiras da Ilha de Maré,as especificidades que envolvem a questão da luta na/pela terra e 

água dos pescadores artesanais baianos e os desafios e perspectivas da regularização de seus 

territórios.  
 

Palavras-chave: Pescadores(as) Artesanais. Territórios Pesqueiros. Disputas Territoriais. 

Resistência. Regularização.  
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ABSTRACT 

The struggle for fishermen‘s land and water in Ilha de Maré (BA) consist in a topic that has 

got relevant attention in last decades.Thus, many issues, concepts and topics has been 

constructed through the discussions about the artisanal fishing‘s development in the State. It is 

noteworthythat artisanal fishing is defined in this research as an activity practiced by artisanal 

fishers framed by a small trading market.Such activity has specific cultural, economic, 

environmental and social characteristics. These fishermen pursue a broad range of 

knowledges about ―the waters, the mangroves, and the BTS‘ fishes‖.The appropriation‘s 

relation developed by these native fishermen with Nature is characterized by strong bonds of 

identity, belongness, and mainly, respectfulness, where are developed by symbolic and 

material values that have keep ensured their way of life and the setting of their territorialities. 

Such territorialities that have been intensely threatened and,in some cases, destroyed by 

models of development historically employed in the Bahia de Todos os Santos - region where 

Ilha de Maré is located. It is observed that the areas used by communities were occupied, 

delimited and controlled step by step by new and distinct economic activities (aquaculture, 

port, metallurgy, petrochemical, tourism, etc.).Due to this situation, many disputes and 

conflicts for territories have arisen. The discourse for development and progress was, and has 

been, spread around the bay so far, and it has happened as a strategy to occupationand 

insertion of several industrial activities in this area.However, this discourse does not reach the 

reality and needs of the native community, butdirectly compromises their survival instead. 

Such situation is hidden because these activities compound one of the most important fields of 

industrial investment in the State. It nurtures the capital(through the State Government), the 

private companies and personal initiatives to keep their continuedlyand massivelyactions of 

occupation, privatize and degradation of these areas. Notwithstanding, we noted that most of 

legal instruments constructed to deal with the regulation of territorial rights of traditional 

communities do not cover certain specifities envolving the way of life and territoriality of the 

artisanal fishermen. It is from this scenario that arises, among many actions for struggle and 

resistence employed by the fishermen, the National Campaign for the Territorial Regulation 

of Traditional Fishermen Communities .One of its main goals is the proposition of a Law 

Project of Popular Initiative that will regulate the fishing territories. It is considered by Ilha de 

Maré‘s fishermen as a crucial strategy to defend their territories. This Campaign consisted, in 

this research, in an important tool for identification, discussion and analyses of the main 

challenges and perspectives that involve the regulation of native territories. Therefore,in this 

entangled tissue of troubling challenges and reflections that we focused our analyzes. We take 

a geographicand empirical-analytical framework perspective, about the Ilha de Maré‘s 

tradicional fishing communities, to deal with the specificities that involves the struggle 

forland and water by artisanal fishermen in Bahia, and the challenges and perspectives of 

regulation of their territories. 
 

Palavras - chave: Artisanal fisher(wo)men. Fishing Territories. Territorial Disputes. 

Resistence. Regulation. 
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RESUMO 

La cuestión de la lucha en/por latierra y el agua de los pescadores(as) de laIlha de Maré (BA), 

consiste en una temática que ha ganado prominencia destacada em las últimas décadas. Así, 

innumerables cuestiones, conceptos y temas han atravesado las discusiones sobre el desarrollo 

de la pesca artesanal en el Estado. Es importante destacar que, la pesca artesanal es 

comprendida em esta investigación, como una actividad practicada por los pescadores 

artesanales, dentro de los moldes de la pequeña producción mercantil ,con características 

culturales, económicas, ambientales y sociales específicas. Poseedores de un amplio 

conocimiento sobre "las aguas, losmanglares y los pescados de la BTS", larelación de 

apropiación desarrollada por los pescadores locales com la naturaleza se caracteriza por 

extremos lazos de identidad, pertenencia y, principalmente, respeto, donde se desarrollan 

valores simbólicos y materiales que aseguransu modo de vida yconfiguran sus 

territorialidades. Territorialidades, que han sido intensamente amenazadas y, enalgunos casos, 

destruidas,por el modelo de desarrollo históricamente empleado em la Bahía de Todos los 

Santos, región donde se encuentra ubicada la Ilha de Maré.Se nota que, los espacios que eran 

de uso de las comunidades, poco a poco fueron siendo ocupados, delimitados y controlados 

por nuevas y distintas actividades (acuícola, portuario, metalúrgico, petroquímico, turístico, 

etc.), originando numerosas disputas y conflictos territoriales.El discurso delprogreso y 

deldesarrollo fue y, ha sido utilizado hasta los dias actuales, como estrategia para la ocupación 

e inserción de distintas actividades industriales em el entorno de la Bahía. Sin embargo, se 

trata de una idea que no coincide com la realidad y las necesidades de las comunidades 

locales, sin embargo, compromete directamente su subsistencia. Por tratarse de uno de los 

principales puntos de inversión y concentración de actividades industriales del Estado, estas 

cuestiones terminan siendo invisibilizadas, lo que en cierto modo ha contribuido a que el 

capital, a través del Estado, empresas privadas y/o particulares, continúe ocupando, 

privatizando y degradando masivamente esos espacios. No obstante, se observa que, la 

mayoría de los instrumentos jurídicos orientados a la regulación de los derechos territoriales 

de las comunidades tradicionales "no da ncuenta, de las especificidades que involucranel 

modo de vida y las territorialidades de los pescadores(as) artesanales. Es a partir de esse 

escenario que surge, entre las diversas acciones de lucha y resistencia emprendidas por los 

pescadores, la Campaña Nacional por la Regularización del Territorio de las Comunidades 

Tradicionales Pesqueras, teniendo como uno de sus objetivos la proposición de um Proyecto 

de Ley de Iniciativa Popular que regularice los territórios pesqueros. Considerada por los 

pescadores de la Ilha de Maré,como una importante estrategia para la defensa de los 

territorios, la Campaña consistió, em esta investigación, en una importante herramienta de 

identificación, discusión y análisis, de los principales desafíos y perspectivas que involucran 

la regularización del territorio local. Por consiguiente, es en este enmarañado de inquietudes y 

reflexiones que nos proponemos analizar, desde una perspectiva geográfica y tomando como 

recorte empírico-analítico las comunidades tradicionales pesqueras de la región Ilha de Maré, 

las especificidades que involucran la cuestión de la lucha en/por la tierra y el agua de los 

pescadores artesanales bahianos y los desafíos y perspectivas de la regularización de sus 

territorios. 
 

Palabras claves: Pescadores(as) Artesanales. TerritoriosPesqueros. Disputas Territoriales. 

Resistencia. Regularización. 
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INTRODUÇÃO  

 
 

Hoje é um dia histórico na vida dos pescadores e pescadoras. É o dia que 

conseguimos juntos, mostrar a esse país a importância e a força que as 

comunidades pesqueiras têm. Fomos às ruas, com nossas camisas e 

bandeiras. Fomos reivindicar os nossos direitos, os nossos territórios, as 

nossas vidas! [...] Eu nasci vendo meus pais pescar e mariscar, eu aprendi 

desde cedo à hora, como e onde jogar a rede. Aprendi a entrar no mangue e 

a respeitar o mar e o que ele nos dá! Aprendi também que é preciso cuidar e 

proteger! Mas, infelizmente eu também aprendi que, o homem na sua 

ganância destrói tudo. Esse capital chegou acabando com tudo! Tem 

devorado nossas águas, mangues, matas, florestas e pescados! [...] Essa 

Campanha é muito mais que assinaturas é uma forma de unir esse Brasil 

todo na luta e defesa dos nossos territórios! Porque sem ele a gente não vive 

não! No rio e no mar: pescador na luta! 
(Pescador Artesanal – Bahia)

1
 

 
 

Essa tese apresenta discussões sobre as especificidades que envolvem a questão da luta 

na/pela terra e água dos pescadores artesanais baianos e os desafios e perspectivas da 

regularização dos territórios pesqueiros. Para tal, tomam-se como recorte empírico-analítico 

as comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré – BA. 

Uma das temáticas que tem ganhado relevante destaque, nas últimas décadas, refere-se 

à luta das comunidades tradicionais pesqueiras pelo reconhecimento e efetivação dos seus 

direitos. Isso porque mesmo existindo instrumentos legais que regulem esses direitos, os 

mesmos, inúmeras vezes, não são ―aplicados‖ ou ―não dão conta‖ das especificidades que 

envolvem o seu modo de vida e/ou suas territorialidades. 

Outro fator que também tem impulsionado esse destaque refere-se à forma com que o 

capital, através do Estado, empresas privadas (nacionais e internacionais) e/ou particulares, 

tem ocupado e degradado o espaço dessas comunidades, num ritmo cada vez mais crescente. 

A expulsão de famílias, a redução das áreas de pesca e a contaminação das águas, manguezais 

e pescados, por exemplo, têm sido um conjunto de fenômenos observados em diversas 

comunidades pesqueiras do país, em decorrência da expansão do modelo urbano-industrial 

nas zonas costeiras.    

Observa-se que a inexistência/ineficácia de instrumentos legais específicos e os 

constantes incentivos do governo à expansão industrial no país têm, de certa forma, 

                                                             
1
Depoimento de um pescador artesanal do Estado da Bahia, durante Seminário de Lançamento da Campanha 

pela Regularização do Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, realizado em Brasília (DF), no ano 

de 2012.  
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proporcionado a inserção de inúmeras atividades industriais (aquícola, hidrelétrica, portuária, 

metalúrgica, petroquímica, turística, entre outras) nos territórios pesqueiros.   

É importante destacar que essas atividades possuem uma lógica de apropriação da 

natureza que se distingue das comunidades pesqueiras e, por isso, ao ocuparem o território, 

impõem uma nova dinâmica de uso, controle e acesso ao espaço, que foge do controle das 

comunidades e ocasiona o surgimento de inúmeras disputas e conflitos.  

Segundo dados da CPT, esses conflitos estão relacionados, principalmente, ―às 

disputas pelo território, onde o capital sempre quer tornar privados os espaços comuns do 

povo e, principalmente, os das comunidades tradicionais que vivem em torno da natureza e 

das águas‖ (PACHECO, 2013, p. 98). Os lugares historicamente apropriados por essas 

comunidades se tornaram espaços de interesse estratégico ao desenvolvimento do capital e, 

com isso, tem ocorrido uma destruição massiva da natureza e sua transformação em 

mercadoria – mercantilização da natureza. 

No entanto, apesar da existência de tantas contradições e conflitos, a pesca artesanal 

ainda é responsável por mais de 60 % da produção pesqueira do país e consiste na principal e, 

muitas vezes, única fonte de renda de mais um milhão de pescadores (as) artesanais (MPA, 

2015). Um cenário que se reproduz na maioria das comunidades tradicionais pesqueiras do 

país, a destacar aquelas situadas no litoral do estado da Bahia.  

De acordo com os dados estatísticos do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA), o estado da Bahia obteve, nos últimos três anos (2013 – 2016), uma produção de 

pescado superior a 102 mil toneladas. Tal quantitativo lhe atribuiu o título de quarto maior 

produtor de pescado do país – logo após os estados de Santa Catarina, Pará, Maranhão – e o 

segundo lugar da Região Nordeste.  

Caracterizado por sua extensa área litorânea e densa rede hidrográfica, sua produção 

advém principalmente da pesca extrativa, que representa cerca de 81% do total, e envolve as 

atividades da mariscagem (voltada à captura de mariscos, caranguejos, siris, dentre outros) e 

da pesca embarcada nos rios e mares (envolve a captura de peixes, camarões, lagosta). Os 

demais percentuais, 19% são oriundos da aquicultura, mais especificamente da carcinicultura 

marinha, da produção de Tilápia e, em menores proporções, do Tambaqui (BAHIA PESCA, 

2013; MPA, 2013). 

Outro dado importante refere-se à inexistência de pescadores industriais cadastrados 

no Registro Geral da Pesca (RGP) do Estado, o que vincula a prática da pesca extrativa, 

especificamente, aos pescadores (as) artesanais. Atualmente, estima-se que a Bahia possui um 
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quantitativo superior a 131 mil pescadores (as) cadastrados no RGP do Estado (MPA, 2016) e 

cerca de 600 comunidades tradicionais pesqueiras identificadas (Pesquisa de Campo, 2016).  

Só no litoral, os dados apontam a existência de aproximadamente 91 mil pescadores 

(as) e 472 comunidades, distribuídas em 44 municípios, agrupados em cinco setores de pesca: 

Litoral Norte, Baía de Todos os Santos/Recôncavo, Baixo Sul, Litoral Sul e Extremo Sul 

(Pesquisa de Campo, 2016; SOARES et al, 2009).  

Com aproximadamente 1.200 km de extensão, o litoral baiano é considerado rico em 

estoques pesqueiros e ―abriga importantes estuários ao longo de 40 bacias hidrográficas e 

quase 100.000 hectares de manguezais‖ (RAMOS, 2002, p. 11). Atualmente, estima-se um 

contingente de aproximadamente 270 mil pessoas, diretamente ligadas a esse ecossistema. 

Trata-se de homens e mulheres que têm na pesca e na mariscagem a sua principal e, muitas 

vezes, única fonte de renda (MPA, 2015;Pesquisa de Campo, 2016).  

É importante destacar que um dos pontos centrais desta tese refere-se à compreensão 

da categoria de pesca artesanal enquanto uma atividade praticada pelos pescadores artesanais, 

que possui características culturais, econômicas, ambientais e sociais específicas. Constitui-se 

num conjunto de ―práticas cognitivas e culturais, habilidades práticas e saber fazer 

transmitidas oralmente nas comunidades de pescadores artesanais com a função de assegurar 

a reprodução do seu modo de vida‖ (DIEGUES, 2004, p. 32). Embora seja articulada, em 

alguns casos, com o desenvolvimento da pequena agricultura, do extrativismo vegetal e/ou do 

artesanato, a prática da pesca artesanal consiste na principal atividade econômica 

desenvolvida pelos pescadores artesanais. 

Nessa linha de discussão, ressaltamos a diversidade de autores (as) que tem se 

dedicado à construção de pesquisas sobre a categoria, aos quais destacamos, principalmente, 

as obras de Cardoso (2001; 2003; 2009), Diegues (1983; 1995; 1999; 2004;2006) e 

Maldonado (1986; 1994). 

Para Diegues, o que caracteriza o pescador artesanal ―não é somente o viver da pesca, 

mas é, sobretudo, a apropriação real dos meios de produção; o controle de como e o que 

pescar, em suma, o controle da arte da pesca‖ (DIEGUES, 1983, p. 198). A liberdade, o 

trabalho familiar, a propriedade dos meios e instrumentos de trabalho, as artes de pesca, a 

comercialização e a própria captura do pescado também são fatores que diferenciam e 

particularizam os pescadores artesanais. Ainda de acordo com esse autor, os pescadores (as) 

artesanais integram as denominadas ―sociedades tradicionais‖. Trata-se de um grupo social 

que se reproduz de maneira diferenciada dentro do modo de produção capitalista e assegura a 
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reprodução do seu modo de vida, dentre outros costumes, através da prática da pesca 

artesanal. 

Corroborando com a ideia de sociedades tradicionais de Diegues, Almeida (2008) nos 

provoca a refletir sobre a categoria de comunidades tradicionais, em especial no que se refere 

ao termo tradicional. Para o autor, este termo deve ser compreendido enquanto modo de vida 

e reafirmação de uma identidade e jamais associado a uma temporalidade histórica (sinônimo 

de atraso, ultrapassado), como algumas instituições públicas/privadas costumam conceituar.  

As comunidades tradicionais pesqueiras do litoral baiano ―possuem tradicional modo 

de viver e de lidar com a natureza, têm história e cultura de raízes profundas que são passadas 

através da oralidade, de geração para geração‖ (MPP, 2012, p. 04). A relação de apropriação 

desenvolvida por essas comunidades com a natureza é caracterizada por extremos laços de 

identidade, conhecimento e, principalmente, respeito, através dos quais são desenvolvidos 

valores simbólicos e materiais que asseguram o seu modo de vida tradicional e caracterizam 

suas territorialidades.  

Ao tratar destas territorialidades é importante sublinhar a multiplicidade de espaços 

apropriados pelos pescadores (as) para o desenvolvimento de suas atividades: ―áreas de pesca 

e coleta, de plantio, de moradia, os locais de embarque, os locais sagrados [...] e todos os 

espaços necessários à reprodução física e cultural do grupo‖ (MPP, 2013, p.19). A pesca 

artesanal ―é uma atividade humana que representa uma modalidade especifica de uso do 

espaço (CARDOSO, 2003, p. 119) e sua especificidade reside, justamente, na articulação dos 

espaços aquáticos e terrestres, estes que por vez conformam o território pesqueiro. 

Partimos do pressuposto de que as territorialidades desenvolvidas pelos pescadores 

artesanais são entendidas enquanto uma prática social que ocorre sob uma base espacial, 

composta por distintos ambientes e significados. O território pesqueiro, portanto, deve ser 

compreendido como uma articulação de vários territórios – materiais e imateriais – cujos 

pescadores necessitam do livre acesso e das condições necessárias para o desenvolvimento de 

suas atividades de pesca e de vida.  

Entretanto, o que tem se observado, nas últimas décadas, são constantes denúncias 

realizadas pelos pescadores (as), sobre a ―perda e/ou proibição‖ de acesso e uso de suas áreas 

de pesca e moradia; a contaminação química dos ecossistemas; a retirada da vegetação de 

mangue, entre outros. Os territórios pesqueiros têm sido frequentemente 

ocupados/expropriados/modificados em decorrência da inserção de empreendimentos 

industriais. Essa tem sido uma das principais causas das disputas e conflitos territoriais, 

vivenciados pelas comunidades tradicionais pesqueiras no litoral do Estado da Bahia.  
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É importante destacar que, apesar desses empreendimentos estarem presentes em 

quase todo o litoral, observa-se a existência de alguns pontos de intensa concentração, a 

destacar a Baía de Todos os Santos (BTS). Considerada a segunda maior baía do Brasil – com 

uma área superior a 1,2 mil km² – e caracterizada por sua riqueza natural: ilhas, recifes de 

corais, manguezais, apicuns, diversidade de peixes e mariscos, a BTS tornou-se, 

historicamente, um dos principais pontos de investimento e concentração de atividades 

industriais no estado. Atualmente, estima-se a existência de mais de 400 empreendimentos 

industriais no local e, segundo alguns investidores da região, a previsão para os próximos 

anos é de um aumento de no mínimo 30% nesse quantitativo (PBE, 2017).  

Mesmo possuindo grande parte de seu território integrado à Área de Proteção 

Ambiental (APA) Baía de Todos os Santos
2
, e sendo o espaço de vida e reprodução social de 

241 comunidades tradicionais pesqueiras e cerca de 72.949 mil pescadores artesanais, o que 

equivale a cerca 58,8% do total existente no estado, atualmente, a BTS é considerada ―uma 

das grandes áreas antropizadas do estado [...], em decorrência, fundamentalmente do tipo de 

ocupação exercida ao longo dos séculos‖ (MPA; BAHIA PESCA, 2010, p. 37).   

Os espaços que eram de uso das comunidades pesqueiras, aos poucos, foram sendo 

ocupados, delimitados e controlados por distintos empreendimentos, a destacar: Centro 

Industrial de Aratu (CIA), Pólo Petroquímico de Camaçari, Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM), Portos de Salvador e Aratu, Terminais de Uso Privativo (TUPs), termoelétricas, 

indústrias alimentícias, automobilística, empreendimentos turísticos, entre outros.  

As consequências dessas novas formas de ocupação são: condições naturais da Baía 

alteradas, espécies nativas reduzidas, coroas e manguezais destruídos/desmatados, caminhos 

tradicionais interrompidos, áreas de pesca e mariscagem contaminadas, cercadas etc. Tem 

sido comum, na maioria das pesquisas desenvolvidas na região, a identificação de diversos 

contaminantes químicos no ambiente e, principalmente, no organismo de crianças, jovens e 

adultos que residem nas comunidades tradicionais ali existentes (MACHADO, 1996; 

QUEIROZ; CELINO, 2007; 2008; HATJE, 2009; SANTOS et al, 2009; 2010; 2016).  

Entretanto, mesmo com todas as evidências e possíveis comprovações, não se observa 

por parte do Estado e, especificamente, dos órgãos ambientais, um controle e/ou fiscalização 

                                                             
2
A Área de Proteção Ambiental (APA) Baía de Todos os Santos foi criada em junho de 1999 pelo Decreto 

Estadual nº. 7.595, ―com área estimada de 800 km2 envolvendo as águas e o conjunto de ilhas da Baía de Todos 

os Santos inseridas na poligonal formada pela linha de costa que delimita a baía e o estuário do Rio Paraguaçu‖ 

(ESCUDERO, 2010, p.29),   
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intensiva para combater e mitigar a poluição química do local. Pelo contrário, nas últimas 

décadas o Estado tem, de certa forma, fomentado a inserção de novos empreendimentos.   

É sabido que existem no país instrumentos jurídicos que reconhecem os direitos das 

comunidades tradicionais e seus territórios, a exemplo da Constituição Federal (CF) de 1988, 

da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(Decreto, nº 6.040/2007) e da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) ao qual o Brasil é signatário. Todavia, observa-se que as definições sobre comunidades 

tradicionais existentes nesses instrumentos não contemplam as inúmeras especificidades que 

envolvem os pescadores artesanais e os seus territórios. Além disso, nota-se que não há no 

país nenhum outro instrumento voltado especificamente à regulação desses espaços. 

Tais fatos, aliados a uma conjuntura política de constante incentivo à expansão 

industrial no país, nos diversos setores (aquicultura, portuário, turístico, petroquímico, 

metalúrgico etc.), e em especial nas zonas costeiras, têm feito com que as políticas públicas 

busquem privilegiar os grandes empreendimentos que, por sua vez, têm sido inseridos dentro 

dos territórios pesqueiros, impactando diretamente na prática da pesca artesanal e na 

sobrevivência das comunidades. Daí a eminência de inúmeros conflitos.  

Ao tratar desses conflitos é importante pontuar as múltiplas identidades que envolvem 

as comunidades tradicionais da BTS. Pois, a maioria dos conflitos existente na BTS envolve, 

principalmente, comunidades que se encontram ―em processo de regularização territorial 

quilombola‖. Das 241 comunidades pesqueiras identificadas, cerca de 54 também se 

identificam enquanto quilombolas
3
, sendo que 45 são certificadas pela Fundação Cultural 

Palmares (FCP) e 40 possuem processo de regularização territorial, em tramitação no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)(INCRA, 2016). 

As comunidades quilombolas têm assegurado no art. 68 da CF que: ―aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos‖ 

(BRASIL, 1988). Para tal, cabe ao INCRA, junto à Casa Civil, a realização dos 

procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por essas comunidades.  

                                                             
3
De acordo com o Art. 2º do Decreto Art.4.887/2003: Consideram-se remanescentes das comunidades dos 

quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com 

trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm
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Nosso destaque para essa questão se dá justamente por conta desses procedimentos, 

nos quais se observa que a maioria das áreas demarcadas nos Relatórios Técnicos de 

Identificação e Demarcação (RTID) não contempla a multiplicidade dos espaços que 

constituem os territórios pesqueiros.  

Mesmo se tratando de um processo de regularização territorial quilombola e não 

pesqueiro, é importante ter a compreensão de que, para muitas comunidades tradicionais da 

BTS, o ―ser quilombola‖ necessita ser visto como uma identidade socialmente construída, que 

se entrelaça historicamente a tradicionalidade da pesca artesanal. Trata-se de um coletivo de 

pescadores e quilombolas ―que guardam entre si uma história em comum, uma forma própria 

de viver e se relacionar com a natureza, [...] são tradições, crenças [...] que os distinguem dos 

demais membros de outros grupos humanos‖ (MPP, 2014, p.7).  

Para estes coletivos a pesca artesanal representa uma arte que possibilita 

historicamente a reprodução social de centenas de famílias. Ser pescador artesanal não se 

restringe a uma profissão.Há nessa prática a construção de inúmeros laços de identidade, 

pertencimento e, principalmente, respeito, pelos diversos espaços historicamente apropriados. 

Daí a necessidade de pensarmos o território pesqueiro na sua múltipla espacialidade e 

funcionalidade, no qual os espaços marítimos e terrestres representam a base histórica da 

sustentação e reprodução social, econômica e cultural dessas comunidades.  

É nesse contexto que ressaltamos a forma com que estes espaços têm se tornado, 

historicamente, o palco de inúmeras disputas e conflitos territoriais. Na BTS, conforme 

pontuado anteriormente, esses conflitos envolvem cerca de 240 comunidades tradicionais 

pesqueiras, dentre as quais destacamos as pertencentes à Ilha de Maré, recorte empírico 

analítico dessa Tese.  

Ilha de Maré está localizada na porção leste da BTS e pertence ao município de 

Salvador (Figura 1). Instituída desde 1982, enquanto Reserva Ecológica e inserida na Área de 

Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos, a Ilha de Maré ocupa,segundo dados do Censo 

Demográfico do IBGE (2010), uma área territorial de aproximadamente 10,65 km² e possui 

6.434 mil habitantes, distribuídos em 11 comunidades: Neves, Itamoabo, Santana, Botelho, 

Porto dos Cavalos, Praia Grande, Maracanã, Bananeiras, Caquende, Ponta Grossa e Martelo.  

Historicamente conhecida como ―uma grande aldeia de pescadores‖ e considerada 

uma das principais ilhas da BTS, a economia e o modo de subsistência dos seus moradores, na 

maioria das vezes, ―se baseia na utilização dos recursos naturais [...] a pesca, a mariscagem, a 

produção de peças artesanais [...] de alimentos, a exemplo do doce de banana de palha etc.‖ 

(PAIVA et al, 2011, p. 75). 
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Figura 1– Mapa de localzação da área de estudo – Ilha de Maré (BA). 
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De acordo com os dados do extinto MPA, no ano de 2016, a Ilha de Maré possuía o 

total de 2.700 pescadores (as) cadastrados no RGP do Estado (MPA, 2016). Entretanto, 

segundo dados da atual gestão da Colônia Z-04, a Ilha possui, atualmente, cerca de 4.000 mil 

pescadores (as) artesanais
4
.  

A pesca artesanal desenvolvida em Ilha de Maré é considerada de pequena escala e 

possui, entre suas características, uma base familiar de produção (CPPBA, 2000). É através da 

oralidade e da prática diária que são construídas as experiências e os conhecimentos que 

conferem o saber-fazer-ser pescador local.  

A liberdade, a propriedade dos meios e instrumentos de trabalho, as artes de pesca, a 

comercialização e a própria captura do pescado também são fatores que diferenciam e 

particularizam os pescadores (as) artesanais da Ilha. Possuidores de um amplo conhecimento 

sobre as águas, os manguezais e os pescados da BTS, estes mantêm há séculos a tradição, a 

cultura e o respeito à natureza, que configuram o modo de vida e as territorialidades das 

comunidades tradicionais pesqueiras.    

Territorialidades estas que têm sido tem sido intensamente ameaçadas e, em alguns 

casos, destruídas, pelo projeto de expansão urbano-industrial em desenvolvimento na BTS. O 

discurso do progresso e do desenvolvimento foi e tem sido utilizado até os dias atuais como 

estratégia para a ocupação e inserção de distintas atividades industriais no entorno da Baía. 

Entretanto, trata-se de uma ideia de progresso que não condiz com a realidade e necessidades 

das comunidades tradicionais locais; pelo contrário, compromete diretamente a sua 

sobrevivência.  

Pois, no momento em que essas atividades foram inseridas na BTS, inúmeras 

mudanças também foram ocasionadas na vida das comunidades da Ilha, seja pelas condições 

ambientais da própria Baía e/ou pela ocupação dos espaços, historicamente apropriados para o 

desenvolvimento da pesca e da mariscagem. Trata-se de distintas atividades que, ao ocuparem 

a BTS, impuseram uma nova dinâmica de uso e controle do espaço que se distingue e foge do 

controle das comunidades.  

Estudos sobre a qualidade das águas, ar e pescados da BTS revelam as diversas formas 

com que essas atividades têm afetado o desenvolvimento das comunidades da Ilha: saúde, 

economia, cultura etc. Todavia, para o Estado e as empresas privadas que atuam na região, 

essas comunidades são invisíveis e, quando há mecanismos legais que regem sua proteção, 

                                                             
4
De acordo com os dados fornecidos pela Presidenta da Colônia, durante pesquisa de campo realizada em maio 

do ano de 2017, muitos pescadores (as) ainda se encontram na espera, da efetivação do seu cadastro efetivado no 

RGP. 
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estes não são fiscalizados e/ou não contemplam as especificidades que envolvem os territórios 

pesqueiros (terra e água). 

É importante destacar que o território pesqueiro das comunidades da Ilha de Maré 

estende-se por cerca de 65% da área da BTS, o que inclui faixas de terras, manguezais, 

apicuns, coroas, rios, ilhas e ilhotes. A multiplicidade de atividades desenvolvidas pelos 

pescadores (pesca, mariscagem, agricultura, extrativismo vegetal) e os distintos ambientes 

apropriados, confere um caráter específico às comunidades, por vez, desconsiderado nos 

processos de regularização territorial existentes, a destacar o de terras quilombolas.  

Das onze comunidades tradicionais pesqueiras existentes na Ilha, seis são certificadas 

pela FCP enquanto comunidades quilombolas e encontram-se desde o ano de 2008 com 

processo de regularização territorial em tramitação no INCRA. São estas: Bananeiras, 

Maracanã, Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa e Praia Grande. 

Se, por um lado, tal fato reforça a importância do território local para essas 

comunidades, por outro lhes remete a novos desafios. O primeiro refere-se à própria dinâmica 

interna da Ilha, visto que das 11 comunidades existentes, apenas 6 se autoidentificaram 

enquanto quilombolas e solicitaram a abertura do processo no INCRA, ocasionando algumas 

restrições no território pleiteado.  

Já o segundo refere-se justamente às restrições existentes no próprio pleito, sejam 

decorrentes da ausência das demais comunidades no processo e/ou de questões intrínsecas ao 

mesmo, a destacar a inexistência de uma legislação especifica e que contemple a 

multiplicidade de espaços que constituem os territórios pesqueiros.  

Ao analisar os dados do RTID das comunidades quilombolas de Ilha de Maré, 

publicado em março do ano de 2017, observamos que o perímetro demarcado, além de se 

restringir a cerca de 50% da poligonal da Ilha (área onde se encontram as comunidades 

pleiteantes), não contempla diversas áreas de pesca e mariscagem.  

Áreas como a baía de Aratu, a Ilha do Topete, os rios São Paulo e São Paulino e as 

regiões próximas a RLAM e ao TEMADRE, por exemplo, consistem em espaços que são 

utilizados cotidianamente pelas comunidades, mas que se encontram fora do processo de 

regularização. Trata-se de diversas matas, manguezais, coroas, pesqueiros, rios e ilhotas que, 

além de constituírem o território articulado (terra e água) local, são consideradas essenciais à 

sobrevivência das comunidades tradicionais da Ilha de Maré. 

Cabe relembrar que nessas áreas se encontra a maioria dos empreendimentos 

industriais existentes na BTS, ou seja, ali emergem as principais disputas e conflitos 

socioambientais e territoriais vivenciados pelas comunidades da Ilha de Maré. É importante 
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relembrar também que, para os pescadores(as) artesanais baianos, a pesca artesanal ―é 

compreendida não só como uma atividade de busca de peixe, mas como uma construção de 

relações sociais na terra e no mar, marcadas por identidades, tradições, mas também por 

conflitos e contradições, que envolvem [...] outros tantos agentes sociais, com diferentes 

interesses‖ (KUNH, GERMANI, 2010, p. 7) (grifo nosso).  

A poluição química das águas e pescados, a especulação imobiliária, o aterramento de 

rios, a privatização das águas, ilhas e coroas, a construção de portos, estaleiros e piers, a 

realização de dragagens e o derramamento de produtos químicos, por exemplo, são alguns 

conflitos vivenciados cotidianamente pelos pescadores (as) da Ilha de Maré, e que interferem 

e ameaçam diretamente a prática de suas atividades. 

Observa-se que o conjunto de atividades desenvolvidas e planejadas para a região tem 

colocado a BTS e as comunidades da Ilha de Maré em um cenário cada vez mais crítico e 

ameaçador. Pois, além das restrições de acesso aos espaços ―tradicionalmente utilizado para 

pescar ou mariscar ou do risco enfrentado durante o deslocamento, a comunidade enfrenta 

ainda um grave problema que é a contaminação dos recursos e do ambiente‖ (MONTEIRO, 

2014, p.68).  

É frente a essas questões que reforçamos o pressuposto de que os processos de 

regularização territorial não sejam restritos apenas à demarcação de um ―perímetro fixo‖, mas 

que possam consistir num instrumento que garanta às comunidades as condições básicas e 

necessárias a sua reprodução social, cultural, econômica e ambiental. Ao pensar isto, a partir 

da realidade das comunidades pesqueiras de Maré, estamos nos referindo a distintas 

atividades e espaços que não constam no perímetro demarcado no RTID. Isso, de certa forma, 

também é um reflexo da inexistência de um marco legal específico voltado aos territórios 

pesqueiros.  

É importante destacar que reconhecemos a importância e a necessidade do processo de 

regularização fundiária que vem tramitando junto ao INCRA, em especial, porque a presença 

de comunidades quilombolas na Ilha de Maré configura um traço marcante da questão agrária 

presente no Estado e, sendo direito garantido na Constituição e demais legislações vigentes, 

deve ser pleiteado e firmado. A problematização aqui posta refere-se, portanto, à 

complexidade que envolve os diversos espaços/ambientes que constituem os territórios 

pesqueiros, por vez, não contemplados no processo de regularização quilombola e em nenhum 

outro instrumento legal.  
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Uma vez que se trata de áreas historicamente apropriadas pelo Estado e particulares 

para o desenvolvimento do capital, compreendemos que essas ausências consistem em 

grandes ameaças ao território local e, por consequência, às comunidades.   

O cenário aqui posto, além de demonstrar a resistência cotidiana das  comunidades de 

Maré, reafirma a importância da regularização do território local, a necessidade da construção 

de novos instrumentos juridicos e, principalmente, os desafios existentes nesse processo.  

É importante destacar, ainda nessa discussão, um fato transcorrido no ano de 2012: a 

organização e o lançamento da Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras. Com o lema ―Território Pesqueiro: biodiversidade, 

cultura e soberania alimentar do povo brasileiro‖, a Campanha tem, entre seus objetivos, a 

proposição de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PL), que regulamente os direitos 

territoriais das comunidades tradicionais pesqueiras.  

Para tal, propõem na versão inicial do Projeto algumas etapas similares aos processos 

de regularização em terras indígenas e quilombolas, a destacar a autoidentificação e a 

construção de um relatório técnico contendo: a identificação, caracterização e delimitação dos 

possíveis limites do território da comunidade, ou seja, dos espaços historicamente apropriados 

pelos pescadores (as) para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, culturais e 

sociais.  

Para os(as) pescadores(as) da Ilha de Maré, ao tempo em que essa iniciativa representa 

um grande desafio, também consiste num marco histórico na luta das comunidades pesqueiras 

do paísque, pela primeira vez, se unem para reinvidicar à sociedade e ao poder legislativo a 

necessidade da regularização de seus territórios.  

É frente a essa perspectiva e, com base nas questões pontuadas anteriormente, que 

elencamos alguns questionamentos iniciais: Quais as especificidades e complexidades que 

envolvem os pescadores artesanais e suas territorialidades?; b) Como se dá, historicamente, a 

questão da luta na/pela terra e água das comunidades tradicionais pesqueiras no estado da 

Bahia?; c) Quais as principais disputas e conflitos territoriais vivenciados por essas 

comunidades?; d) Como têm sido pensado/planejado/executado os processos de regularização 

em territórios pesqueiros?; e) Quais estratégias metodológicas têm sido utilizadas nesses 

processos? Elas de fato permitem a participação ativa das comunidades? Que elementos a 

Campanha e o Projeto de Lei sobre a Regularização dos Territórios Pesqueiros trazem para 

esse debate?; f) Até que ponto a criação de uma nova lei garantirá a regularização dos 

territórios pesqueiros? Não será apenas mais um instrumento jurídico existente sem 

―aplicação/fiscalização‖?; g) Como garantir que os órgãos responsáveis pelo processo 
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compreendam as especificidades que envolvem os processos de territorialização dessas 

comunidades?; h) E as diversas áreas, que além de constituírem os territórios pesqueiros, 

também são consideradas de interesse ao desenvolvimento do capital, seriam de fato inseridas 

nas demarcações territoriais?;i) Quais as estratégias de luta e defesa dos territórios têm sido 

pensadas/empreendidas pelas comunidades?O cenário presente na BTS e nas comunidades da 

Ilha de Maré nos revela um exemplo particular e desafiador para refletir sobre essas questões.  

Afinal, conforme já referido, trata-se de uma área de aproximadamente 1,2 mil 

quilômetros quadrados que, mesmo considerada enquanto uma Área de Proteção Ambiental 

(APA BTS) e sendo utilizada, cotidianamente, por centenas de famílias para o 

desenvolvimento da pesca artesanal, constitui-se, historicamente, num espaço de grandes 

disputas e conflitos territoriais.  

A valorização econômica atribuída à BTS e a inserção de diversas indústrias e 

empreendimentos particulares no local ocasionaram a modificação, privatização e degradação 

de inúmeras áreas tradicionalmente utilizadas pelos pescadores (as) para o desenvolvimento 

de suas atividades. Por se tratar de uma região onde se concentram grandes investimentos no 

setor urbano-industrial, as comunidades tradicionais acabam se tornando ―invisíveis‖ aos 

olhos do Estado e empresários. Fato que tem interferido diretamente nos processos de 

regularização territorial.  

As comunidades da Ilha de Maré lutam, há décadas, para provar ao Estado, 

empresários e órgãos ambientais que o modelo de desenvolvimento, historicamente 

empregado na BTS, além de estar degradando uma área de grande importância ambiental do 

Estado (BTS), ameaça diretamente a vida de inúmeras famílias, que têm na pesca e na 

mariscagem a sua principal fonte de renda.  

De acordo com as lideranças do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais 

(MPP) no estado da Bahia, trata-se de quase 70 anos (desde 1950, quando ocorre a instalação 

da RLAM) ―de contaminação e destruição do território local, sem que haja nenhuma medida 

de prevenção e/ou reparação dos danos ambientais, sociais, econômicos e culturais existentes‖ 

(Depoimento integrante do MPP, Pesquisa de Campo, 2017). 

 É desse contexto de questionamentos e reflexões que emerge o objetivo central desta 

Tese: analisar e compreender, a partir das especificidades que envolvem a questão da 

luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais baianos, os desafios e perspectivas da 

regularização dos territórios pesqueiros. Para tal, tomam-se como recorte empírico-

analítico as comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré – BA.  
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 A partir desse objetivo e, tomando como viés analítico da ciência geográfica (área do 

conhecimento ao qual essa pesquisa de insere) a categoria da questão agrária em sua 

dimensão territorial,é que esperamos construir elementos que possam contribuir/fomentar, 

concretamente, o debate sobre as especificidades que envolvem os territórios pesqueiros e os 

desafios e perspectivas existentes em sua regularização. 

 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A definição dos procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa tem como 

premissa a compreensão que a construção de um estudo científico requer, entre outros, um 

diálogo contínuo entre o teórico e o empírico e, em alguns casos, destacando principalmente a 

aproximação com o espaço e os sujeitos analisados. Desde a construção do anteprojeto de 

pesquisa até a escrita da redação final desta tese, todas as questões apresentadas foram 

discutidas junto às comunidades envolvidas. 

Dito isto, é importante pontuar que a escolha da temática, o recorte espacial e alguns 

resultados apresentados nesta tese são fruto de uma trajetória de pesquisa e extensão de 

aproximadamente nove anos (2009 - 2017), junto às comunidades tradicionais pesqueiras do 

Estado da Bahia. Enquanto pesquisadora do Grupo GeografAR – A geografia dos 

Assentamento na Área Rural (UFBA/POSGEO/CNPq) e colaboradora do Movimento dos 

Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), foi possível participar e/ou organizar diversas 

ações: seminários, palestras, oficinas, construção de cartilhas, relatórios, manifestos, grupos 

de discussão, mapeamentos sociais, audiências públicas, reuniões nas comunidades e com 

órgãos públicos etc. Esses momentos, além de terem permitido conhecer as 

especificidades/complexidades que envolvem as comunidades pesqueiras do estado e suas 

territorialidades, também nos orientaram na construção do percurso metodológico adotado 

nesta pesquisa.  

Portanto, foi a partir do caminho já percorrido e, frente ao objetivo proposto, que 

buscamos nesta Tese articular algumas ideias e procedimentos metodológicos comuns à 

pesquisa participante (BRANDÃO, 2007;1984), a pesquisa ―pés no chão‖ (SANTOS, 2017) e 

algumas experiências de uso das cartografias sociais (ACSELRAD, 2010; MEIRELES, 2015, 

2014b)e trabalhos com comunidades tradicionais desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa 

GeografAR (GEOGRAFAR, 2017).Essa articulação tem sido a base de diversos trabalhos 



40 
 

desenvolvidos no âmbito GeografAR que por vez tem sido compartilhada com pesquisadores 

de outros grupos em distintas áreas do conhecimento.    

Para Brandão, pode-se compreender a pesquisa participante como ―um instrumento, 

um método de ação cientifica ou um momento de um trabalho popular de dimensão 

pedagógica e política, quase sempre mais amplo e de maior continuidade do que a própria 

pesquisa‖ (BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 53). De acordo com o autor, neste 

método/enfoque de investigação social busca-se,através da plena participação das 

comunidades nas atividades desenvolvidas e da articulação dos conhecimentos científico e 

popular, a construção de um conhecimento novo e transformador. ―Trata-se, portanto, de uma 

atividade educativa de investigação e ação social‖ (BRANDÃO, 1984, p. 251). 

 

É através do exercício de uma pesquisa e da interação entre os diferentes 

conhecimentos que uma forma partilhável de compreensão da realidade 

social pode ser construída [...]É a possibilidade da transformação de saberes, 

de sensibilidades e de motivações populares em nome da transformação da 

sociedade desigual, excludente e regida por princípios e valores do mercado 

de bens e de capitais [...] é em nome da humanização da vida social que os 

conhecimentos de uma pesquisa participante devem ser produzidos, lidos e 

integrados, como uma forma alternativa emancipatória de saber popular 

(BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 55). 
 

 Ainda de acordo com Brandão, não existe um modelo único de pesquisa participante, 

ela se origina e se reelabora dentro de cada realidade investigada. O ponto de origem da 

pesquisa participante ―deve estar situado em uma perspectiva da realidade social, tomada 

como uma totalidade em sua estrutura e dinâmica. Deve-se partir da realidade concreta da 

vida dos próprios participantes do processo, em suas diferentes dimensões e interações‖ 

(BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 54). Portanto, nesta pesquisa partimos de premissas e 

procedimentos já adotados por outros pesquisadores, mas que não constituem especificamente 

modelos e/ou regras metodológicas.  

É nessa linha de raciocínio e perspectiva de investigação social que Santos (2017)nos 

apresenta a denominada pesquisa ―pés no chão‖. Baseado nas ideias de Brandão (pesquisa 

participante), Marx (entender para transformar), Gramsci (o papel dos intelectuais na 

produção do conhecimento) e Paulo Freire (educação popular),o autor destaca a necessidade 

de vivenciar/conhecer a realidade investigada ea importância do diálogo dos saberes na 

construção do conhecimento e na projeção de mudanças.―Ao se relacionar com os 

interlocutores da pesquisa, suas ações e desejos pela transformação da realidade vivenciada, 

tornou-se imperativo que os conhecimentos de ambos os sujeitos pudessem ser unidos para 

projetar perspectivas de mudança (SANTOS, 2017, p. 38). 
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Portanto, é coadunando com as ideias de Brandão e Santos, sobre a união de distintos 

conhecimentos, a participação das comunidades e a projeção de perspectivas de mudanças 

que, a partir do objetivo proposto nessa Tese, também recorremos a algumas ideias e 

procedimentos metodológicos adotados pelas cartografias/mapeamentos sociais. 

Assim como a pesquisa participante, não há um modelo único e normativo de uso das 

cartografias sociais, no entanto, estas partilham perspectivas comuns no que tange a sua 

construção e uso. Para Meireles et al (2015, p. 9), essas cartografias podem ser 

compreendidas como ―uma linha de pesquisa da Ciência Cartográfica que privilegia o 

conhecimento popular, simbólico e cultural, como meio de produzir o mapeamento de 

territórios tradicionais, étnicos, sagrados e coletivos‖ (MEIRELES et al, 2015, p. 9). 

Nesse sentido, os mapas sociais, produzidos pelas comunidades com auxilio ―técnico‖ 

do pesquisador,―são instrumentos cartográficos comunitários a serem utilizados para 

fundamentar ações populares estratégicas para, por exemplo, definir a delimitação de 

territórios‖ (MEIRELES; GORAYEB, 2014b, p. 424). As cartografias/mapeamentos sociais 

têm sido compreendidas pelas comunidades tradicionais enquanto uma importante ferramenta 

metodológica que possibilita, em sua práxis, o desenvolvimento de uma ação investigativa, 

educativa e social.  

No que refere aos mapeamentos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa GeografAR, 

junto as comunidades tradicionais do estado, é importante pontuar que não criamos e/ou 

adotamos uma cartografia específica para a construção dos mapeamentos. O conjunto das 

atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas pelo grupo no decorrer dos últimos 21 anos 

(1996-2017), e sua concepção teórica possibilitou construir um conjunto de 

procedimentos/princípios metodológicos que orientam a forma com que utilizam a cartografia 

em suas análises.  

Um dos princípios que orientam o desenvolvimento das pesquisas no Grupo é a 

compreensão de que o cenário que envolve historicamente o campo baiano é marcado por um 

processo de contradições, conflitos e negação de direitos, no qual os sujeitos que vivem na/da 

terra e água (pescadores, quilombolas, indigenas, fundo e fecho de pasto, ribeirinhos, 

acampados, assentados etc.) foram/são, na maioria das vezes, invisibilizados pelo Estado. Daí 

a necessidade e o esforço do grupo em explicitar as diversas formas com que a questão agrária 

se materializa no estado, através desses sujeitos. 

Pensar este cenário, pelo viés da lógica de produção cartográfica oficial/tradicional, 

significa reafirmar a ―inexistência desses sujeitos‖, visto que nos mapas oficiais dificilmente 

os encontraremos. Nesse sentido, a produção cartográfica do GeografAR segue os mesmos 
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princípios de suas pesquisas: dar visibilidade a esses sujeitos e aos processos (contraditórios, 

conflituosos etc.) por estes vivenciados. Enquanto um meio/recurso, tal produção tem 

auxiliado na espacialização dos fenômenos analisados e na compreensão da questão agrária 

no estado.  

Portanto, foi coadunando com as ideias e perspectivas de investigação social 

apresentadas que definimos os procedimentos metodológicos utilizados: a) pesquisa 

bibliográfica e documental; b) pesquisa cartográfica e estatística; e c) pesquisa de campo. 

Ressalta-se que, devido à especificidade da temática em estudo, tais procedimentos foram 

desenvolvidos de maneira integrada, reforçando a articulação entre a discussão teórica e 

análise empírica, pretendida nesta tese.  

Para o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica e documental, definimos alguns 

objetivos centrais: i) O levantamento/releitura dos principais teóricos que discutem os 

conceitos/categorias centrais da pesquisa: pescadores artesanais, território pesqueiro, disputas 

e conflitos territoriais (a ―definição‖ dessas leituras se deu a partir do acúmulo de reflexões 

junto às comunidades); ii) A identificação e o estudo dos principais instrumentos legais que 

regem sobre os direitos das comunidades tradicionais pesqueiras e seus territórios; iii) A 

análise de algumas experiências de mapeamentos sociais, desenvolvidas em comunidades 

pesqueiras, nos últimos anos; iv) O estudo da literatura disponível (atual), sobre as 

comunidades tradicionais pesqueiras da Baía de Todos os Santos, em especial as que se 

encontram localizadas na Ilha de Maré; ev) O levantamento dos processos de regularização 

territorial em tramitação, que envolvem as comunidades pesqueiras da Ilha de Maré. 

Para tal, além da pesquisa em bibliotecas físicas e virtuais, também recorremos ao 

acervo documental de outras fontes, a destacar: Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Conselho 

Pastoral dos Pescadores (CPP), Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Bahia 

Pesca, Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR), entre outros. 

Através das pesquisas no INCRA, foi possível ter acesso aos dados sobre as 

comunidades quilombolas existentes no Estado, bem como os processos de regularização 

territorial em tramitação. Já na SPU/BA tivemos acesso aos processos que envolvem a 

regularização territorial quilombola das comunidades da Ilha de Maré. As pesquisas no MPA, 

MAPA, IBAMA e Bahia Pesca foram voltadas a obtenção e discussão dos dados estatísticos 

que compõem essa pesquisa. No CPP e no MPP, as pesquisas tiveram como objetivo conhecer 
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relatórios técnicos desenvolvidos sobre as comunidades em estudo, assim como cartas de 

repúdio, atas de assembléias, fotografias, cartilhas e materiais utilizados no desenvolvimento 

da Campanha.  Na AATR, as visitas tiveram como objetivo central conhecer e discutir alguns 

pontos contidos no Projeto de Lei para a regularização dos territórios pesqueiros e os 

principais instrumentos jurídicos voltados às comunidades tradicionais. 

A leitura e análise de livros, periódicos, teses, dissertações, monografias, cartilhas, 

Constituição Federal, Convenção 169 da OIT, Leis, Decretos, Portarias, Instruções 

Normativas, Relatórios, Documentários, entre outros arquivos, permitiu: i) Fortalecer o debate 

sobre as especificidades que envolvem as comunidades tradicionais pesqueiras e suas 

territorialidades; ii) Compreender a atual organização sociopolítica e institucional dos 

pescadores artesanais, frente ao cenário de constantes trocas de Ministérios; iii) Identificar a 

diversidade/intensidade de disputas e conflitos territoriais historicamente vivenciados por esse 

grupo; iv) Conhecer alguns instrumentos jurídicos voltados à regularização dos direitos 

territoriais das comunidades pesqueiras e as ―fragilidades‖ existentes nestes; v) Analisar, de 

acordo com a Campanha e o projeto de lei apresentado, como tem sido pensado/planejado o 

processo de regularização dos territórios pesqueiros; vi) Identificar algumas experiências de 

mapeamentos sociais desenvolvidos em comunidades tradicionais pesqueiras e refletir, 

quais/como os artifícios utilizados nestes podem contribuir na regularização dos territórios 

pesqueiros; e vii) Compreender as inúmeras particularidades que envolvem as comunidades 

tradicionais localizadas na BTS, a destacar as pertencentes à Ilha de Maré. 

Ainda em relação a essa etapa, evidenciamos que todas as análises realizadas tiveram 

como eixo orientador uma perspectiva multiescalar, no qual a articulação dos fenômenos 

observados nas escalas nacional, estadual, regional e/ou local, foi de suma importância para 

compreender a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais baianos.  

De forma quase que concomitante à pesquisa bibliográfica e documental, também foi 

realizado o levantamento dos dados estatísticos e cartográficos considerados essenciais para 

as análises pretendidas. Além de reforçar alguns aspectos elencados nos objetivos anteriores, 

esse levantamento também visou: i) Atualizar o banco de dados sobre a pesca e os pescadores 

artesanais no estado da Bahia: quantitativo, localização, embarcações, produção, organização 

sociopolítica e institucional, conflitos existentes etc.; ii) Caracterizar o perfil socioeconômico 

das comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré; e iii) Levantar materiais 

aerofotográficos e cartográficos da BTS, onde está localizada a Ilha de Maré e identificar 

novos mapeamentos temáticos sobre a área em estudo. 
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Para a obtenção dos dados estatísticos e cartográficos, além do levantamento de alguns 

relatórios disponíveis on line, realizamos diversas reuniões e/ou visitas técnicas com: 

Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia (SEAP-BA); Federação 

dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia (FEPESBA); Bahia Pesca; Secretária da 

Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI); Secretaria de Patrimônio da 

União (SPU); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Associação de 

Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE);Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA);Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia (SEI);Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP); Movimento 

dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP); e algumas Colônias e Associações de 

Pescadores (as) Artesanais do Estado. 

Também foram consultados: o Banco de Dados e o Acervo Cartográfico do Grupo 

Pesquisa GeografAR, Grupo de Pesquisa Costeiros e do Programa/Projeto de Pesquisa e 

Extensão Maricultura Familiar Solidária (MARSOL). A partir da tabulação e análise dos 

dados obtidos realizamos: i) Ampliação do banco de dados sobre a pesca e os pescadores 

artesanais baianos, principalmente, no que se refere à região da Baía de Todos os Santos; ii) 

Análise comparativa da pesca artesanal no Estado, nos últimos 4 anos (2013 -2016); iii) 

Análise do perfil socioeconômico das comunidades pesqueiras da Ilha de Maré, a partir da 

confecção de gráficos e tabelas; iv) Caracterização das principais disputas e conflitos 

territoriais vivenciados pelas comunidades tradicionais pesqueiras do Estado; v) Construção 

de mapas temáticos, com a espacialização do quantitativo de pescadores (as) artesanais por 

município, a distribuição das comunidades pesqueiras por município, a organização 

sociopolítica dos pescadores(as), o quantitativo de embarcações, as principais disputas e 

conflitos territoriais existentes, etc.; e vi) Construção de distintas bases cartográficas para a 

realização do mapeamento dos territórios pesqueiros da Ilha de Maré etc.  

É importante destacar que os processos descritos, além de terem permitido dar 

visibilidade à importância da pesca e das comunidades tradicionais pesqueiras para o Estado, 

também possibilitaram, através da comparação dados x realidade,analisar criticamente as 

fragilidades da estatística pesqueira existente no país. 

Conforme pontuado inicialmente, os procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa foram desenvolvidos de maneira integrada, portanto, ao tempo em que 

desenvolvíamos os procedimentos de levantamento bibliográfico, documental, estatístico e 

cartográfico, também realizamos algumas etapas da pesquisa de campo. Na pesquisa de 
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campo, além dos objetivos já pontuados, buscamos também: i) Construir mapas temáticos, 

com aspectos que envolvem as comunidades tradicionais pesqueiras da BTS, suas 

territorialidades e os principais conflitos existentes; ii) Compreender como a categoria de 

pescador artesanal se apresenta na Ilha de Maré (importância da atividade, práticas, 

organização, cotidiano etc.) e como, historicamente, esse grupo social foi se formando e 

imprimindo sobre o espaço as suas múltiplas territorialidades; iii) Construir junto às 

comunidades de Maré o mapeamento do território pesqueiro local; iv) Identificar, espacializar 

e analisar as principais disputas e conflitos territoriais vivenciados pelas comunidades de 

Maré; e v) Conhecer as principais estratégias de luta e defesa empreendidas. 

Para tal, construímos um percurso metodológico composto, em síntese, pelas seguintes 

etapas: participação/organização de seminários, grupos de discussão, oficinas e mapeamento 

sociais; confecção de cartilhas, relatórios, manifestos e mapas temáticos; realização de 

entrevistas e rodas de conversa e, principalmente, o mapeamento do território pesqueiro 

local e a identificação das áreas que já se encontram inseridas em processos de regularização 

territorial. 

Relembramos que as reflexões e análises aqui desenvolvidas são fruto de um conjunto 

de atividades, etapas e processos que ocorreram em distintos tempos-espaços. Portanto, 

durante toda a trajetória de pesquisa na temática e, em especial, nos últimos quatro anos, 

estivemos participando e/ou organizando diversas atividades, a destacar: seminários, oficinas 

de geografia e cartografia, mapeamentos sociais, identificação e georreferenciamento de áreas 

em conflito, grupos de discussão com pesquisadores de distintas áreas do conhecimento etc.
5
 

Na Figura 02, apresentamos alguns desses momentos: a) Seminário sobre 

Levantamento da Estatística Pesqueira, realizado em Salvador no ano de 2016; b) 

Manifestação contra a ampliação do porto de Aratu, realizada na prainha, território 

pesqueiro da Ilha de Maré – BA no ano de 2017; c) Cartilha produzida pelo Movimento em 

parceria com pesquisadores de diversas instituições e áreas do conhecimento no ano de 

2012; d) construção de mapeamentos sociais de áreas em conflito na Baía de Todos os 

Santos; e) georreferenciamento de pontos de conflito existentes no território pesqueiro da 

Ilha de Maré-BA.  

Como fruto dessas atividades, participamos também da construção de algumas 

cartilhas, relatórios, manifestos e, principalmente, mapas temáticos. De maneira geral, esses 

                                                             
5
 As diversas ações e atividades citadas encontram-se descritas e registradas por imagem, no decorrer dos 

capítulos.  
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produtos tiveram como objetivo dar visibilidades a diversas questões relativas à pesca e aos 

pescadores artesanais do estado.  

 

Figura 02. Atividades desenvolvidas durante a construção da pesquisa.  
 

]  
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

Outro procedimento adotado durante a pesquisa de campo foi a realização entrevistas 

abertas com representantes do MPP no Estado e na Ilha de Maré; representantes do CPP; 

advogados da AATR; Superintendentes de Pesca e Aquicultura no estado da Bahia; 

presidentes de Colônias e Associações, a destacar a Colônia Z-04 (Ilha de Maré); dirigentes 

da FEPESBA, servidores técnicos do INCRA, SPU, IBAMA, IBGE, SEAGRI, entre 

outros.Ao todo foram realizadas 162 entrevistas entre os anos de 2013 a 2017. Nestas eram 

utilizados roteiros semiestruturados com perguntas e temáticas voltadas à análise pretendida. 

Visando fortalecer ainda mais o debate sobre a temática em estudo, organizamos 

algumas rodas de conversa sobre: i) Diálogos Cartográficos – com pesquisadores de distintas 

áreas do conhecimento que desenvolvem experiências de mapeamentos sociais; ii) Disputas e 

conflitos territoriais em comunidades tradicionais pesqueiras – com pescadores dos cinco 

setores de pesca do litoral baiano e representações da região do Rio São Francisco e, iii) 

Campanha Nacional pela regularização dos territórios pesqueiros – com estudantes e 

pesquisadores dos cursos de Geografia, Biologia, Oceanografia, Ciências Sociais, Economia,  

e Direito da Universidade Federal da Bahia.  

Para as rodas de conversas foram realizadas: i) discussões do tema com a comunidade 

em estudo; ii) convite às comunidades relacionadas; ii) convite a pesquisadores e grupos de 

pesquisa dedicados à temática para exporem suas reflexões e socializar materiais produzidos 

(artigos, livros, cartilhas, mapas) e,ao final,a sistematização das discussões em relatório.  
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O conjunto de entrevistas e as rodas de conversa, além de terem sido essenciais para a 

compreensão da realidade existente ―por trás dos números, gráficos, tabelas e mapas‖ 

apresentados nesta tese, também nos auxiliaram no debate sobre a necessidade da 

regularização dos territórios pesqueiros e na identificação de experiências em mapeamentos 

sociais voltados à demarcação territorial.  

É importante destacar que foi o conjunto dos procedimentos adotados até o momento 

que nos permitiu construir o embasamento teórico e empírico necessário à realização do 

mapeamento do ―Território Articulado (terra e água) das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras da Ilha de Maré – BA‖. 

Considerado uma das principais etapas desta pesquisa, o mapeamento construído pelos 

pescadores(as) de Maré teve como base as discussões e estratégias metodológicas que 

envolvem as cartografias sociais. Através da articulação de técnicas de mapeamento e 

atividades participativas, as comunidades tiveram a possibilidade de construir seus próprios 

mapas, dando visibilidade a aspectos dificilmente considerados nos mapas oficiais: 

territorialidades, identidade, cultura, atividades econômicas, conflitos vivenciados etc.   

No Capítulo 5, mais especificamente no tópico 5.3, denominado ―O território 

articulado (terra e água) das comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré-BA‖, é 

apresentado todo o detalhamento e a análise dos processos desenvolvidos durante o 

mapeamento. Portanto, para evitar repetições desnecessárias, nos restringiremos nesse 

momento a pontuar as principais estratégias metodológicas utilizadas: 

 

i)  O ponto de partida é sempre resultante de uma demanda dos movimentos sociais. 

Nesta pesquisa, o ponto de partida foi a necessidade apontada pelo MPP, em 

especial, pelos pescadores da Ilha de Maré, de identificar e analisar os principais 

desafios que envolvem a regularização de seus territórios;  

ii) O segundo momento ocorreu com a apresentação entre comunidade e 

pesquisadores, explicação sobre os mapeamentos sociais (o que são, o papel do 

pesquisador e da comunidade, possíveis usos etc.), definição inicial das questões de 

interesse para o mapeamento (definição inicial dos temas etc.) e planejamento 

prévio das atividades; 

iii) Em seguida, foi realizado um debate sobre a formação territorial da comunidade e, 

através deste, como as questões colocadas para o mapeamento foram constituídas 

historicamente sobre o espaço; 
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iv) As ―etapas‖ seguintes foram voltadas às oficinas de Geografia com a discussão de 

temas como: espaço, território, territorialidade, comunidades tradicionais, e 

identidade (definidos a partir da realidade demandada pela comunidade) e as 

oficinas de Cartografia com discussões sobre cartografia, representação, 

mapeamentos sociais, escala, orientação geográfica, legenda, uso do GPS, entre 

outros conteúdos cartográficos; 

v) Realizadas as oficinas, passamos à discussão e escolha das bases cartográficas para 

o mapeamento e a confecção dos mapas mentais. Neste, a comunidade desenha, 

sobre a base cartográfica, a forma com que vê/percebe/compreende seu território.  

vi) A partir dos mapas mentais, as comunidades definiram as áreas a serem 

georreferenciadas e, juntos, construímos o planejamento das atividades de campo 

(quantidade de pessoas, rotas, dias, logística etc.); 

vii) O momento seguinte foi destinado ao reconhecimento do território (caminhadas, 

navegações) e o georreferenciamento das áreas planejadas junto à comunidade; 

viii) De posse dos dados coletados, realizamos a sistematização das informações 

(comunidade e pesquisadores) no banco de dados e a confecção da primeira versão 

dos mapas, estes que foram apresentados e discutidos com a comunidade 

(verificação da legenda, escala, cores, títulos, nomes); 

ix) Aprovada a versão e/ou realizados os ajustes, é realizada a confecção do layout 

final dos mapas, entrega e socialização na comunidade. 

 

Reafirmamos que o trabalho com mapeamentos sociais requer princípios e 

procedimentos metodológicos que se diferenciam (tempo, pesquisador, comunidade, 

objetivos) e são definidos de acordo com a realidade/demanda apresentada pela comunidade a 

ser mapeada. Portanto, nesta pesquisa não temos o objetivo de expor e/ou criar regras a serem 

aplicadas, mas de apontar alguns princípios metodológicos que promovem as comunidades, 

através da construção do mapa, o desenvolvimento de ações investigativas, educativas e 

sociais. Para as discussões almejadas na pesquisa, o mapeamento além de ter consistido num 

―exercício teórico-prático de demarcação do território do local‖, também se configurou numa 

importante estratégia de identificação e análise dos desafios e perspectivas que envolvem a 

sua regularização.  

Seguindo a demanda apresentada pelas comunidades e o objetivo proposto na Tese, 

obtivemos como resultado a produção de cinco mapas, denominados: i) Território da Pesca; 

ii) Território da Mariscagem; iii) Território da Agricultura e Extrativismo Vegetal; iv) 
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Território Articulado (terra e água) das Comunidades Tradicionais Pesqueiras da Ilha de 

Maré; e v) Principais disputas e conflitos territoriais existentes na Ilha de Maré. Ainda durante 

o mapeamento, trabalhamos algumas questões sobre o processo de regularização de terras 

quilombolas existentes na Ilha, que se encontra em tramitação no INCRA e na SPU. Através 

dos dados disponibilizados, também confeccionamos junto às comunidades, dois mapas do 

perímetro reivindicado. 

De maneira geral, foi esse conjunto de procedimentos metodológicos – apresentados 

na Figura 3 –, que nos permitiu reforçar a relação de respeito e confiança construída com as 

comunidades e, com isso, alcançar o objetivo proposto: analisar e compreender, a partir das 

especificidades que envolvem a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais, 

os desafios e perspectivas da regularização dos territórios pesqueiros da Ilha de Maré – BA. 

 

 

Figura 03. Síntese dos procedimentos metodológicos. 
 
 

 
Elaboração: Kassia Rios, 2017 

 

As análises e discussões provenientes dos procedimentos metodológicos adotados 

nesta Tese encontram-se estruturados em seis capítulos, aos quais descreveremos, em síntese, 

a seguir.   
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ESTRUTURA DA TESE 

 

 

 A presente Tese encontra-se estruturada em seis capítulos. No primeiro, “A questão 

da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais: uma perspectiva geográfica”, 

realiza-se inicialmente uma reflexão sobre o que é ser pescador artesanal e como se dá a 

práxis da construção dos territórios pesqueiros. Em seguida, e a partir de uma perspectiva 

geográfica, faz-se uma análise das especificidades e complexidades que compõem esses 

territórios (articulação de múltiplos espaços, funções etc.) e as disputas territoriais existentes. 

Por fim, como a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais tem sido 

historicamente presente no Brasil. Inicia-se, nesse momento, o recorte espacial da pesquisa 

para o Estado da Bahia.  

 No segundo capítulo, “No rio e no mar, pescadores na luta: a pesca artesanal no 

estado da Bahia. Um cenário de contradições e resistência”, analisa-se como se dá o 

desenvolvimento da pesca artesanal na Bahia: estatística, organização, espacialização etc. 

Com bases nesses dados, busca-se compreender, por um lado, a importância da atividade para 

o estado e para as comunidades que a desenvolvem e, por outro, o histórico de resistência e 

contradições existentes, evidenciadas dentre outras formas, principalmente, nos conflitos que 

envolvem os territórios pesqueiros. Destaca-se, no âmbito do Estado, a região da Baía de 

Todos os Santos (BTS), considerada um ponto de maior incidência de conflitos envolvendo 

comunidades pesqueiras.  

 O terceiro capítulo, “Territórios em disputa na Baía de Todos os Santos: desafios e 

perspectivas de sua regularização”, apresenta uma análise das especificidades que 

envolvem as disputas territoriais presentes nas comunidades tradicionais pesqueiras da BTS e, 

a partir disto, os desafios e perspectivas que envolvem a regularização de seus territórios. 

Destacam-se, no conjunto das comunidades existentes na BTS, as pertencentes à Ilha de 

Maré. Por fim, inicia-se uma discussão sobre os processos de regularização territorial (in) 

existentes no país e as etapas presentes nestes, destacando a construção da Campanha 

Nacional pela Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras.  

 O quarto capítulo, “Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras: desafios, expectativas e possibilidades”, dedica-se 

à compreensão de como tem sido pensado/planejado os processos que envolvem a 

identificação, demarcação e regularização dos territórios pesqueiros, no âmbito da Campanha 

e Projeto de Lei (PL) apresentado previamente. Em seguida, com base nas propostas contidas 
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no PL e contexto histórico da pesca artesanal no país, apresenta-se uma reflexão sobre os 

desafios existentes para a regularização dos territórios pesqueiros.  

 No quinto capítulo, “A nossa luta é por terra e água: O território articulado terra 

e água das comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré – BA”, busca-se, com 

base nas discussões desenvolvidas nos capítulos anteriores,compreender como a categoria de 

pescador artesanal se apresenta na Ilha de Maré (importância da atividade, práticas, 

organização, cotidiano etc.) e como, historicamente, esse grupo social foi se formando e 

imprimindo sobre o espaço as suas múltiplas territorialidades. Realiza-se o mapeamento do 

território pesqueiro local e pontua-se o intenso processo de privatização e degradação 

ambiental observado neste, decorrente de desmatamentos, contaminação por produtos 

químicos etc.  

 O sexto capítulo, “Entre terras e territórios: as principais disputas e conflitos 

existentes no território articulado terra e água das comunidades pesqueiras da Ilha de 

Maré – BA”, traz a identificação das principais disputas e conflitos territoriais vivenciados 

pelas comunidades de Maré e, como base nesta, a análise dos desafios e perspectivas 

existentes na regularização do território local. Identifica-se também as principais estratégias 

de luta e defesa empreendidas pelas comunidades, a destacar o processo de regularização 

quilombola e a proposição do Projeto de Lei pela regularização dos territórios pesqueiros.  
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CAPITULO 1 - A QUESTÃO DA LUTA NA/PELA TERRA E ÁGUA DOS 

PESCADORES ARTESANAIS: UMA PERSPECTIVA GEOGRÁFICA  

 
 

                                                                                                                         Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  
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Há quanto tempo, o povo da gente, nós pescadores artesanais, lutamos pra 

permanecer nessas terras, nessas águas... Às vezes, quando me perguntam o 

porque, eu digo que entendo, mas não entendo não! Se a gente nasceu aqui, 

foi criado aqui, nosso povo sempre viveu aqui e cuidou da natureza, porque 

agora tem um monte de dono querendo cercar tudo, expulsar nossas 

famílias e deixar a gente sem terra e sem o mar? Isso aqui [Ilha de Maré] é 

nosso... nosso território! Nossa história... isso aqui é vida! Como então tirar 

tudo isso da gente? O que justifica tirar o lugar do nosso sustento, das 

memórias, das crenças... Esse povo tem que entender que não é qualquer 

pedaço de terra, de mangue ou de mar que estamos falando! É do nosso 

território! Nosso território pesqueiro! É aqui que nossas raízes tão! Nossos 

avós, pais...é nessa terra... é nessa água...e é por isso, é por esse território 

que a gente luta há tanto tempo e vamos lutar sempre, contra a sua 

destruição! 

(Pescador – MPP)
6
 

 

 Umas das questões que emerge na atualidade é o debate sobre a luta na/pela terra e 

água dos pescadores (as) artesanais. Embora as questões que envolvem a atividade pesqueira 

sejam consideradas históricas no país e nas análises cientificas de diversas áreas do 

conhecimento (sociologia, antropologia, biologia, oceanografia, economia, medicina, 

nutrição, geografia, história etc.), com destaque para os estudos da socioantropologia 

marítima, ―um campo de pesquisa especializado de estudo etnológico sobre comunidades que 

vivem do mar, principalmente da pesca‖ (DIEGUES, 2004, p. 27) nunca havia sido priorizado 

tão fortemente em ambas as áreas, dando visibilidade às inúmeras contradições e injustiças 

que vivenciam esse grupo e sua luta pela permanência nos territórios pesqueiros.  

Na ciência geográfica (área do conhecimento em que essa pesquisa se insere),mesmo a 

atividade pesqueira tendo permeado direta/indiretamente diversos estudos sobre comunidades 

tradicionais, áreas litorâneas, organização produtiva e/ou dinâmica das marés, observa-se que 

somente nas últimas décadas há um surgimento significativo de pesquisas voltadas a analisar 

e explicitar a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais como um cenário 

que comporta questões eminentemente geográficas.Dentre as quais, destacamos: ALVES, 

2015; CARDOSO, 2001; 2003; KUHN, 2009; MARTINS; RAMOS, 2012; MEIRELES, 

2015; 2016; PROST, 2006; RAMALHO, 2006; RIOS, 2012. 

Essas pesquisas de maneira geral buscaram analisar: i) as diferentes espacialidades e 

territorialidades que emergem ao longo da relação sociedade e natureza (processo de 

apropriação, produção e organização do espaço geográfico) desenvolvida pelos pescadores 

artesanais; ii) as disputas existentes pela gestão, uso e controle do território, que envolvem 

                                                             
6
Depoimento de um pescador do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em pesquisa 

de campo realizada no mês de novembro de 2014.  
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inúmeras comunidades tradicionais pesqueiras e empresários dos setores: industrial, portuário, 

turístico, petroquímico, metalúrgico, entre outros;e iii) a invisibilidade histórica que envolve 

esse grupo social frente ao Estado e à sociedade.  

Nesta pesquisa, a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais é 

compreendida enquanto uma das dimensões com que a questão agrária se materializa. Para 

Germani,  

 

Embora a Questão Agrária possa ser analisada de várias dimensões, ela vai 

ter sempre uma dimensão territorial e vai ser sempre expressão de uma 

questão territorial. Como conceito Questão Agrária é uma abstração, mas 

adquire concretude e materialidade através da apropriação privada da 

natureza pelos grupos sociais e que se manifesta na estrutura de propriedade 

da terra. Esta, a estrutura da propriedade da terra, por sua vez representa a 

concretização no espaço da forma como os diferentes grupos atuam e se 

relacionam na sociedade (GERMANI, 2010, p. 4).  

 

 Nesse sentido, a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais 

representa, além das inúmeras contradições, disputas e conflitos territoriais vivenciados pelas 

comunidades tradicionais pesqueiras existentes no país, a forma com que o capital tem se 

apropriado de seus territórios expulsando-as ou obrigando-as a conviver com novas formas de 

uso, organização e controle. Portanto, é tomando a dimensão territorial da questão agrária 

enquanto viés analítico e seguindo as orientações de Oliveira (2004, p.30), quando nos diz que 

é preciso ―construir as explicações das diferenças, demarcá-las e revelá-las por inteiro‖,que 

buscamos, através desta pesquisa, explicar, demarcar e relevar as contradições que envolvem 

os pescadores artesanais da Ilha de Maré e os desafios e perspectivas da regularização de seus 

territórios.  

Presente na história do país desde o período colonial e considerada uma das atividades 

econômicas mais tradicionais do Brasil, a atividade pesqueira é a principal, e muitas vezes 

única, fonte de renda de inúmeras comunidades que vivem ao longo da costa e dos rios do 

país. ―Sociedades inteiras, em determinados períodos históricos dependeram quase que 

exclusivamente da pesca que foi responsável pela produção física e social de seus membros, 

bem como pela importância de representações sociais e culturais que marcaram a vida social, 

não somente na antiguidade como nos tempos modernos‖ (DIEGUES, 2004, p.7).  

 É importante destacar que se entende por ―pesca todo ato com o objetivo de retirar, 

colher, apanhar, extrair ou capturar quaisquer recursos pesqueiros em ambientes aquáticos, 

podendo ser exercida em caráter científico, econômico/comercial, amadorístico ou de 

subsistência‖ (CNISO, 1998, p. 103).  
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De acordo com Maldonado (1986, p.11), a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) define os pescadores como sendo aqueles que ―[...] se dedicam à captura de pescado e 

exercem as funções de membros das tripulações de barcos pesqueiros, executando diversas 

tarefas de pesca de altura – no caso dos pescadores marítimos – ou tarefas específicas da 

pesca de água doce e águas costeiras‖. Durante séculos, os pescadores foram acumulando 

conhecimentos ―sobre o comportamento das espécies capturadas, a época de sua reprodução e 

a concentração de cardumes. [...] desenvolveram as técnicas e os conhecimentos relativos aos 

regimes de ventos, ao clima e as correntes marítimas, necessários à navegação‖ (DIEGUES, 

2004, p.18). Sua forma especifica de organização social da produção, seus conhecimentos e 

técnicas deram origem a inúmeras culturas litorâneas regionais ligadas a pesca: 
 

 

[...] do jangadeiro, em todo o litoral nordestino, do Ceará até o Sul da Bahia; 

a do Caiçara, no litoral entre o Rio de Janeiro e Paraná, e o açoriano, no 

litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Enquanto esses dois últimos 

tipos de pescadores estavam também ligados à atividade agrícola, os 

primeiros dependiam quase inteiramente da pesca costeira (DIEGUES, 2004, 

p.66). 

 

A atividade pesqueira, além de se distinguir culturalmente nas diversas regiões do 

país, também se diferencia por sua finalidade econômica e/ou social, assim como por sua 

forma de produção/captura: pesca extrativa e aquicultura. Na finalidade econômica, a 

produção geralmente ocorre em maior escala, sendo voltada exclusivamente para fins 

comerciais.Já na social, a atividade é desenvolvida enquanto uma pequena produção 

mercantil, voltada também para a obtenção de alimento para as famílias dos pescadores(as).  

Na diferenciação por produção/captura, cabe destacar que a aquicultura é definida pela 

FAO (1997) como ―o cultivo de organismos aquáticos, incluindo peixes, moluscos, crustáceos 

e plantas aquáticas‖. Sendo que ―a atividade de cultivo implica a intervenção do homem no 

processo de criação para aumentar a produção, em operações como reprodução, estocagem, 

alimentação, proteção contra predadores etc.‖ A aquicultura, assim como a pesca 

extrativa,também pode ser classificada como continental ou marítima, nesta última, 

denominada de maricultura.
7
 

Cabe destacar também o desenvolvimento da aquicultura familiar considerada ―uma 

das alternativas mais viáveis para a produção de alimento com alto valor proteico de consumo 

humano‖ (FERRAZ; ACCIOLY, 2015, p.38). Com uma produção em menor escala, a 

                                                             
7
Assim como a pesca extrativa, a aquicultura pode ser classificada em continental ou marinha, sendo esta última 

subdividida em carcinicultura, piscicultura, cultivo de algas, ostreicultura dentre outros.(SEBRAE,2008, p.8).  
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aquicultura familiar tem sido desenvolvida por várias comunidades tradicionais pesqueiras do 

país enquanto fonte de renda complementar à pesca extrativa.    

Já a pesca extrativa é compreendida como ―a retirada de organismos aquáticos da 

natureza sem seu prévio cultivo‖ (SEBRAE, 2008, p.8), e se divide nos segmentos: amador, 

artesanal e industrial; e pode ser classificada como marítima ou continental. Tais atividades e 

seus segmentos compõem o setor pesqueiro brasileiro.  

Conforme citado e de acordo com classificação legal, estabelecida pela Lei nº. 11.959, 

de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca da pesca no Brasil
8
, conhecida popularmente como a 

―Nova Lei da Pesca‖ e até então utilizada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA), no âmbito da pesca extrativa, os pescadores podem ser classificados em: pescadores 

amadores, aqueles que praticam a atividade sem fins econômicos, por esporte ou lazer e, 

pescadores profissionais, neste caso os que praticam a atividade com finalidade comercial, 

sejam enquanto Pescador Profissional na Pesca Artesanal (PPPA), caracterizado pela pequena 

produção mercantil (base familiar, propriedade dos meios de produção) ou Pescador 

Profissional na Pesca Industrial (PPPI), pesca em maior escala (vinculados a empresas).
9
 

Ainda em termos de classificação, destacamos as contribuições dos pesquisadores 

Diegues (1983) e Maldonado (1986), que priorizam os aspectos sociais, culturais, econômicos 

e ambientais da atividade em seus estudos. Para Diegues a atividade pesqueira pode ser 

classificada em: i) Pesca de Auto Subsistência ou Primitiva (inexistência de fins comerciais); 

ii) Pesca realizada dentro dos Moldes de Pequena Produção Mercantil, que incorpora os 

pescadores-lavradores (praticam a pesca como atividade complementar à agricultura, em 

épocas especificas e em áreas restritas) e os pescadores artesanais (têm na pesca sua principal 

fonte de renda e sobrevivência, detém um amplo conhecimento sobre atividade); e iii) Pesca 

                                                             
8
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11959.htm. 

9
A extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)ocorreu em outubro do ano de 2015, durante uma 

reforma ministerial no governo da presidenta Dilma Rousseff, com isso, a gestão do setor pesqueiro ficou sob a 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) até março do ano de 2017, 

quando através do Decreto nº 9.004 de 13 de março de 2017, o presidente Michel Temer transferiu a Secretaria 

de Aquicultura e Pesca do MAPA para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

Atualmente, essa Secretária encontra-se novamente em processo de mudança, desta vez através da Lei 

nº13.502/2017
9
 – proveniente da Medida Provisória nº782/2017 e do Projeto de Lei de Conversão nº30/2017 – 

que, ao estabelecer a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios recria a 

Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca (SEAP) vinculada à Presidência da República. Essa Secretaria havia 

sido transformada, no ano de 2009, no extinto MPA. Portanto é em decorrência das conseguintes mudanças de 

Ministério no final desta pesquisa e, consequências destas, que as discussões nesta Tese referentes à gestão da 

atividade pesqueira no paísterão como recorte temporal analítico a atuação do MPA, até o ano de 2015, quando 

da sua extinção. Além disso, a última estatística disponível sobre setor foi realizada ainda no MPA, o MAPA e o 

MDIC não chegaram a publicar estatística referente ao setor.  
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Empresarial/ Industrial Capitalista, subdividida em produção dos armadores (proprietários de 

várias embarcações  que destinam a captura do pescado a um ―terceiro‖, ou seja, estes não 

praticam a pesca) e produção empresarial capitalista (caráter empresarial, grande volume de 

captura, mecanização dos aparelho de pesca, identificação eletrônica dos cardumes).  

Na mesma linha de raciocínio de Diegues, e enquanto crítica às classificações oficiais, 

Maldonado (1986, p. 13) salienta que, na maioria das vezes, os pescadores são classificados 

somente pela ―forma de propriedade das embarcações e do instrumental de trabalho, o sistema 

de divisão do produto, a constituição e o referencial de recrutamento dos grupos de trabalho, o 

acesso aos lugares de pesca e, naturalmente, as relações que prevalecem entre os membros das 

tripulações‖ e que algumas características específicas e consideradas de suma importância 

para a compreensão das diferenças existentes no setor pesqueiro são deixadas de lado, o que 

acaba ―prejudicando‖ a gestão eficaz da atividade. Considerada como uma classificação 

simplista demais, diversos pesquisadores têm apontado fragilidades na classificação oficial 

adotada pelo antigo MPA para a gestão do setor pesqueiro, em especial no que se refere ao 

segmento da pesca artesanal.  

Pois, categorizar uma atividade somente por sua área de abrangência, porte de sua 

embarcação e ou instrumentos de captura é deixar de lado toda a relação social, cultural, 

econômica e ambiental desenvolvida historicamente, por grupos específicos desse setor, a 

exemplo dos pescadores artesanais, uma das categorias de análise da presente pesquisa. 

Sobre a categoria de pesca artesanal/pescadores artesanais, ―no momento é importante 

apreender que são os pequenos produtores pesqueiros que se tem levantado como sujeitos 

sociais, novos personagens que entram em cena, um setor da força produtiva que politiza seu 

movimento‖ (CARDOSO, 2001, p. 81). Nesse processo, [...] ―a identidade é encontrada na 

oposição a uma outra coisa, no conflito e no embate político, em especial nos conflitos entre 

estruturas produtivas com diferentes graus de incorporação tecnológica e de capital‖ 

(CARDOSO, 2001, p. 81). 

O cenário que envolve historicamente o setor pesqueiro no Brasil tem revelado a 

existência de um projeto de desenvolvimento que não contempla a diversidade e as 

particularidades que compõem as atividades e os segmentos anteriormente citados. O 

processo histórico de organização e desenvolvimento da atividade pesqueira no país gerou e 

consolidou uma gestão que prioriza a pesca industrial e a aquicultura (atividades com ―alto‖ 

rendimento econômico e nos ―moldes‖ do projeto de desenvolvimento dominante no país), 

em detrimento da pesca artesanal.  
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Quando o MPA adotou, em sua gestão, uma classificação em que pescadores 

artesanais e industriais ocupam o mesmo segmento, enquanto pescadores profissionais, os 

incentivos, as políticas públicas e demais ações desenvolvidas pelo Ministério acabaram 

priorizando o atendimento às demandas da pesca industrial e da aquicultura, em sua maioria, 

desconexas das necessidades da pesca artesanal. O que se observa é que a categoria de 

pescador artesanal nunca foi vista/pensada/planejada de acordo com sua complexidade e ao 

mesmo tempo especificidades.  

Durante décadas, a pesca artesanal tem sido colocada como ultrapassada, sem 

perspectivas de desenvolvimento, a não ser o da lógica dominante – industrialização do setor 

pesqueiro –, cabendo a esta somente incorporá-la. Tal lógica, além de mascarar a importância 

da pesca artesanal para o país e para as inúmeras famílias que sobrevivem diretamente de sua 

prática, incentiva/corrobora com a invisibilidade e a lógica excludente e preconceituosa 

imposta a este grupo. Uma invisibilidade que é reforçada pelo modo de produção capitalista e 

por seu projeto de sociedade. Que por sua vez é refletida/observada nas políticas públicas 

destinadas à pesca artesanal e na gestão dos territórios pesqueiros, permitindo a inserção de 

empreendimentos industriais que interferem diretamente no desenvolvimento da pesca 

artesanal.  

As áreas de uso das comunidades tradicionais pesqueiras passaram a ser vistas como 

espaços de interesse estratégico ao desenvolvimento do capital e, com isso, tem ocorrido uma 

destruição massiva da natureza e sua transformação em mercadoria – mercantilização da 

natureza. Os territórios pesqueiros, nas últimas décadas, têm sido um dos principais espaços 

ocupados pelos empreendimentos industriais nos diversos setores, e assim como pelo setor 

turístico e mobiliário, tal fato tem se convertido em inúmeras disputas territoriais, visto a 

divergência de interesses, agentes e usos.  

É no âmbito dessas disputas que observamos a forma com que o capitalismo impõe a 

sua lógica de (re)produção à sociedade, desconsiderando totalmente a existência de grupos 

que possuem lógicas diferenciadas, neste caso, as comunidades tradicionais, em sua maioria 

tidas pelos capitalistas como inferiores, atrasadas etc.   

Tais considerações expõem, também, a dimensão política desses territórios, uma vez 

que seu uso, apropriação e controle, por exemplo, é de interesse de diferentes grupos sociais e 

atividades produtivas. Essa dimensão faz com que se explicitem disputas políticas, que por 

vez emergem novas disputas territoriais. Um cenário que se reproduz na maioria das 

comunidades tradicionais pesqueiras do país, e que tem se intensificado nas últimas décadas 
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devido o apoio e fomento do Estado à expansão do modelo urbano-industrial, neste caso, nas 

zonas pesqueiras, em contraponto ao desenvolvimento da pesca artesanal.  

Frente ao cenário exposto e, afim de compreender, a partir de uma perspectiva 

geográfica, as principais questões que envolvem a pesca artesanal na atualidade, 

principalmente no que tange às contradições e disputas territoriais historicamente vivenciadas 

por esse grupo, objetiva-se neste capítulo compreender,inicialmente, o que é ser pescador 

artesanal e como se dá a práxis da construção dos territórios pesqueiros. Para posteriormente 

identificar as especificidades e complexidades que compõem esses territórios, enquanto 

espaços articulados (terra e água) e as disputas territoriais existentes. E, por fim, apresentar 

como a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais é presente no Brasil.  

Para tal, metodologicamente, recorremos às contribuições teóricas de diversos 

pesquisadores especialistas na temática, que, por vez, nos permitiram fortalecer o debate sobre 

a pesca artesanal e a luta dos pescadores artesanais pela permanência em seus territórios, 

assim como identificar/criar uma linha mestra, que nos conduziu às discussões aqui 

apresentadas.   

 

 

1.1 O SABER-FAZER-SER PESCADOR ARTESANAL  

 

 

Ser pescador artesanal não é ter somente a pesca como uma profissão de 

onde tiro o sustento da família! Ser pescador, mas artesanal viu, porque os 

outros (industrial, aquicultor) é só profissão mesmo! Ser pescador artesanal 

é viver da pesca, é ter no mar, no mangue e nessa terra, que nossos 

ancestrais nasceram, a fonte de nossa vida. É conhecer cada cantinho dessa 

terra, é saber como andar nesse mangue, é conhecer e respeitar o mar! É se 

orgulhar do que é e do que faz, é sentir que você pertence, se identifica e ta 

ali, fincado nas nossas raízes, na nossa cultura, no nosso conhecimento. É 

isso que aprendi desde cedo, com meu pai e minha mãe, quando me levavam 

pra maré! O mar pra gente é como nossa mãe! É quem garante nossa vida e 

nossa continuidade!  

(Pescador – MPP)10 

 

 

 No Brasil, existem atualmente cerca de 6 milhões de pessoas que compõem as 

inúmeras comunidades tradicionais que se encontram espalhadas pelo país, sejam estas: 

indígenas, quilombolas, fundo e fecho de pasto, caiçaras, extrativistas, pescadores e/ou 

ribeirinhos (CPT, 2014). De acordo com a Constituição Federal de 1988, os povos e 

comunidades tradicionais são ―grupos que possuem culturas diferentes da cultura 

                                                             
10

Depoimento de um pescador do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de novembro de 2014.  
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predominante na sociedade e se reconhecem como tal. Estes grupos devem se organizar 

ocupar e usar territórios e recursos naturais para manter sua cultura, tanto no que diz respeito 

à organização social quanto à religião, economia e ancestralidade‖ (BRASIL, 1988).  

 No âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, artigo terceiro, os povos e comunidades tradicionais são definidos 

como ―grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam territórios e recursos naturais como 

condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição‖ (Decreto, nº 

6.040/2007 - Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais).  

Para Diegues, ―um dos critérios mais importantes para definição de culturas ou 

populações tradicionais, além do modo de vida, é, sem dúvida, o reconhecer-se como 

pertencente àquele grupo social particular (DIEGUES, 2000, p. 84). Cabe destacar que o 

modo de vida é compreendido, aqui, como a maneira da qual essas comunidades se 

reproduzem, economicamente, socialmente e culturalmente.  

A cultura desenvolvida por essas comunidades ―se distingue daquelas associadas ao 

modo de produção capitalista em que não só a força de trabalho, como a própria natureza, se 

transformam em objeto de compra e venda (mercadoria). Nesse sentido, a concepção e 

representação do mundo natural e seus recursos são essencialmente diferentes‖ (DIEGUES et  

al, 2000, p. 21).  

Os povos e comunidades tradicionais possuem características comuns que lhe 

atribuem o conceito de tradicional, mesmo que tais características não sejam idênticas. Para 

Little (2002, p.23), pensar os povos tradicionais pressupõe a existência de fatores como a 

―existência de regime de propriedade comum, o sentido de pertencimento a um lugar, a 

procura de autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis que refletem pontos comuns 

de diversos povos e contribuem para a conceituação de populações tradicionais‖. São grupos 

que ―guardam entre si uma história em comum, uma forma própria de viver e se relacionar 

com a natureza, [...] tradições, [...] crenças que os distinguem dos demais membros de outros 

grupos humanos‖ (MPP, 2014, p.7). 

Para Diegues, o conhecimento tradicional dessas comunidades pode ser definido como 

―o conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido 

oralmente de geração em geração‖ (DIEGUES et al, 2000, p. 30).  
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Comunidades tradicionais estão relacionadas com um tipo de organização 

econômica e social com reduzida acumulação de capital, não usando força 

de trabalho assalariado. Nela produtores independentes estão envolvidos em 

atividades econômicas de pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e 

artesanato. Economicamente, portanto, essas comunidades se baseiam no uso 

de recursos naturais renováveis. Uma característica importante desse modo 

de produção mercantil é o conhecimento que os produtores têm dos recursos 

naturais, seus ciclos biológicos, hábitos alimentares, etc. [...] Como essas 

populações em geral não têm outra fonte de renda, o uso sustentado de 

recursos naturais é de fundamental importância (DIEGUES, 2000, p. 142) 

 

Ainda de acordo com o autor, as comunidades tradicionais afirmam seu modo de vida 

particular e se caracterizam pela: 

i) Dependência frequente, por uma relação de simbiose entre a natureza, os ciclos 

naturais e os recursos naturais renováveis com os quais se constrói um modo de vida;  

ii) Conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na elaboração 

de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhecimento é 

transferido por oralidade de geração em geração;  

iii) Reduzida acumulação de capital;  

iv) Importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 

culturais;  

v) Importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e a atividades 

extrativistas;  

vi) Pela tecnologia utilizada que é relativamente simples, de impacto limitado sobre o 

meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o 

artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o produto 

final;  

vii) Pela autoidentificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura 

distinta das outras (DIEGUES et al, 2000, p. 21-22). 

A relação com a natureza, a forma com que praticam suas atividades produtivas, o 

conhecimento sobre os espaços apropriados – território –, a liberdade, a propriedade dos 

meios de produção, dentre outras características, asseguram modo de vida tradicional dessas 

comunidades, a exemplo das comunidades tradicionais pesqueiras. Os pescadores artesanais 

integram as denominadas ―sociedades tradicionais‖, que são construídas por ―grupos humanos 

culturalmente diferenciados que historicamente reproduzem seu modo de vida, de forma mais 

ou menos isolada, com base em modos de cooperação social e formas específicas de relações 
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com a natureza, caracterizadas tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio ambiente‖ 

(DIEGUES et al, 2000, p. 58).  

Cabe destacar que, na presente pesquisa, não temos o objetivo de desenvolver ou 

esgotar a discussão de povos, comunidades e/ou sociedades tradicionais. A pontuação se dá 

pela necessidade de compreender os pescadores artesanais enquanto integrantes de um grupo 

social que se reproduz de maneira diferenciada dentro do modo de produção capitalista e 

assegura a reprodução do seu modo de vida através da prática da pesca artesanal. 

Consideramos o ―ser tradicional‖ enquanto especificidade, afirmação de um modo de vida, 

das relações com a natureza e não enquanto ultrapassado, antigo, entre outros. 

No Brasil, de acordo com a última estatística pesqueira publicada pelo extinto MPA, 

existem mais de 1,1 milhão de pescadores (as) cadastrados no Registro Geral da Pesca (RGP) 

(MPA, 2015). Destes, cerca de 99% são classificados enquanto ―artesanais‖, em sua maioria 

oriundos das regiões Norte e Nordeste. Os demais, aproximadamente 9 mil, desenvolvem a 

pesca industrial, representando cerca de 0,84% do total e oriundos principalmente das regiões 

Sul e Sudeste do país.  

 

A pesca realizada dentro dos moldes de pequena produção é ainda 

predominante, sendo comum as poucas empresas de pesca existentes se 

apropriarem de uma parte considerável do excedente produzido pela 

primeira (DIEGUES, 1983, p. 113). 

 

Para os órgãos gestores do setor pesqueiro no Brasil, a pesca artesanal é compreendida 

enquanto uma ―profissão‖ desenvolvida pelos pescadores (as) artesanais. Para os pescadores 

artesanais, esta atividade possui uma representatividade social, econômica, cultural e 

ambiental muito mais ampla do que a simples conceituação de ―profissionais da pesca‖, 

conforme classificava o MPA. 

Considerada a principal atividade econômica de inúmeras comunidades tradicionais 

que se encontram espalhadas no litoral e ao longo dos rios do país, a prática da pesca artesanal 

é compreendida para além de uma profissão, os pescadores constroem verdadeiros laços de 

identidade, pertencimento, respeito e conhecimento dos espaços historicamente ocupados. 

―Ser pescador artesanal é torna-se portador de um conhecimento e de um patrimônio 

sociocultural, que lhe permite conduzir-se ao saber o que vai fazer nos caminhos e segredos 

das águas, e amparar seus atos em uma complexa cadeia de inter-relações ambientais típicas 

dos recursos naturais aquáticos‖ (RAMALHO, 2006, p. 52). É nessa dinâmica que 

observamos o saber-fazer-ser pescador artesanal, possuidor de um cabedal de conhecimentos 

acerca dos mares, pescados, tempo etc. (DIEGUES et al, 2000). 
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Para as comunidades tradicionais pesqueiras, a pesca artesanal representa a base 

exclusiva que possibilitou/possibilita a sua reprodução. Uma vez que o acesso à terra no 

Brasil sempre foi considerado concentrador e excludente, algumas comunidades encontraram 

no mangue e na maré (mar) a sua forma de sobrevivência, construindo assim povoados e vilas 

que se caracterizam por possuir um modo de vida tradicional e sobreviver diretamente da 

prática da pesca artesanal.  ―Os pescadores e pescadoras artesanais possuem tradicional modo 

de viver e de lidar com a natureza, têm história e cultura de raízes profundas que são passadas 

através da oralidade, de geração para geração‖ (MPP, 2012, p. 04).  

 

 

O conhecimento pesqueiro [...] é patrimonial, ancestral, que transborda de 

geração a geração, tanto pela força da oralidade, como no ato de ver alguém 

mais velho pescando. É, a partir daí, que os segredos aquáticos são revelados 

aos mais novos, e que se entende as artimanhas das águas. Assim, pesqueiros 

são desvendados, caminhos descortinados, técnicas de manejo das 

armadilhas e náuticas trazidas à luz, explicitando as maneiras e os métodos 

usados para se mapear e utilizar o território [...] Ver, fazer e conservar na 

mente o aprendido é o caminho para se tornar um pescador. De fato, essa 

aprendizagem nunca foi feita diferentemente, porque a sua rotina sempre foi 

essa, passando de avô para o pai, do pai para o filho, dos mais velhos para os 

mais jovens e/ou dos mestres para o restante da tripulação embarcada. O 

sentido da tradição ganha contornos nítidos nessas falas. Pescar 

artesanalmente é ligar homens às práticas tradicionais (RAMALHO, 2004, 

p.64). 

 

São essas especificidades que asseguram ao pescador artesanal a reprodução do seu 

modo de vida e que particularizam/diferenciam a pesca artesanal das demais atividades do 

setor pesqueiro. ―O conhecer do velho pescador se traduz pela sabedoria, algo distinto do 

saber-fazer. A sabedoria não diz respeito ao manuseio de um apetrecho de pesca, mas onde e 

quando utilizá-lo. A sabedoria, o pescador a adquire não somente pela experiência, mas indo 

pescar e ouvindo os mais velhos‖ (DIEGUES, 1983, p. 195).  

A dinâmica de desenvolvimento do modo de produção capitalista coloca 

cotidianamente, aos pescadores artesanais, o desafio da recriação da tradição pesqueira como 

forma de garantir também a sua reprodução social, em especial diante das inúmeras questões 

que esse grupo social se depara: disputas territoriais, conflitos, impactos ambientais, sociais, 

entre outros.  

Na presente pesquisa, a pesca artesanal é compreendida enquanto uma atividade 

praticada pelos pescadores artesanais, dentro dos moldes da pequena produção mercantil, que 

possui características culturais, econômicas, ambientais e sociais específicas. A pesca é um 

conjunto de ―práticas cognitivas e culturais, habilidades práticas e saber fazer transmitidas 

oralmente nas comunidades de pescadores artesanais com a função de assegurar a reprodução 
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do seu modo de vida‖ (DIEGUES, 2004, p. 32). Embora seja articulada, em alguns casos, 

com o desenvolvimento da pequena agricultura, do extrativismo vegetal, entre outras, a 

prática da pesca artesanal consiste na principal atividade econômica desenvolvida pelos 

pescadores artesanais. Estes que 

 

[...] se identificam com um grupo possuidor de uma profissão. Esta é 

entendida como o domínio de um conjunto de conhecimentos e técnicas que 

permitem ao produtor subsistir e se reproduzir enquanto pescador. [...] O que 

caracteriza o pescador não é somente o viver da pesca, mas é sobretudo a 

apropriação real dos meios de produção; o controle do como pescar e o que 

pescar, em suma o controle da arte de pesca. O domínio da arte exige dele 

uma série de qualidades físicas e intelectuais que foram conseguidas pelo 

aprendizado na experiência, que lhe permitem se apropriar também dos 

segredos da profissão (DIEGUES, 1983, p. 197-198). 

 

Os pescadores artesanais possuem tradicional modo de viver e de lidar com a natureza.  

―A característica principal do ser pescador e da pescadora artesanal é a sua tradicionalidade, o 

modo de viver e de se relacionar com a natureza. Possuem valores próprios e desenvolvem 

técnicas que garantem a sustentabilidade de suas famílias e dos estoques pesqueiros‖ (MPP, 

2012, p. 4). Para Valencio, ―a lida com as redes de pesca e as iscas utilizadas na captura‖ são 

exemplos simples de práticas desenvolvidas pelos pescadores artesanais, que reafirmam o ser 

tradicional. 

 

As técnicas de tecer malhas com agilidade e destreza, e remendá-las a cada 

retorno da pescaria [...] a técnica pode ser mantida mesmo quando os fios 

crus foram substituídos por nylon, pois a produção das redes e tarrafas 

permaneceu a domínio da comunidade. A repetição do ato de tecer, como 

tradição é onde repousa a técnica forte e não na matéria prima [...] As iscas, 

feitas de pequenas esculturas de comidas locais, são oferecidas pelos 

pescadores artesanais como iguarias sedutoras ao peixe (VALENCIO, 2006, 

p. 5). 

 

 Para Kuhn, ―estes comportamentos, que misturam conhecimento e fé, tradição e 

inovação, medo e coragem, é o que sustenta a argumentação de que esse grupo social possui 

uma relação diferenciada com a natureza‖ (KUHN, 2010, p. 9).  

Simone Maldonado, em seu livro Mestres & Mares, Espaço e Indivisão na Pesca 

Marítima, publicado no ano de 1994, apresenta algumas características que configuram o ser 

pescador artesanal: as embarcações, neste caso a utilização dos botes; a marcação das áreas de 

pesca e sua importância na territorialização dos pescadores artesanais; o papel da mestrança; 

os segredos dos os mares e das pescarias; os mitos; a confiança; o respeito etc. 

(MALDONADO, 1994). A identificação dos pesqueiros, as melhores técnicas, as 

particularidades de cada espécie capturada, entre outros são conhecimentos que atribuem aos 
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pescadores artesanais o sentimento de ―pertença à pesca artesanal‖. Esse conhecimento 

―formado por um conjunto de práticas cognitivas e culturais, tem contribuído para assegurar a 

reprodução do modo de vida das populações humanas, que tem na pesca a sua principal fonte 

de subsistência‖ (SILVA, 2004, p.19). 

Pertencer à pesca artesanal é ―estabelecer relações de pertencimento com o mar, é 

elaborar, rigorosamente, uma comunhão com esse recurso ecológico‖ (RAMALHO, 2004, 

p.62). 

 

O sentimento de pertença também se traduz, dentre outros fatores, na 

capacidade que o pescador tem de descobrir as melhores rotas de navegação, 

os caminhos mais promissores para se tirar o que as águas têm de bom a 

oferecer. De fato, saber os caminhos das águas é fundamental para ser 

pescador. Esse elo de pertencimento possibilita aos pescadores elaborar 

formas de apropriação da natureza, maneiras de manejo comum, revelando 

que pertencer ao mar é, acima de tudo, a faculdade de conhecê-lo em 

profundidade, um elemento capaz de tecer modos de convívio diário com tal 

ambiente (RAMALHO, 2004, p.63). 

 

Um elemento diferenciador da pesca artesanal refere-se às práticas socioculturais da 

―gente do oceano/mar‖. Estas conferem aos pescadores características identitárias e culturais 

que colocam a prática da pesca para além de sua funcionalidade econômica, há nesse processo 

simbologias, representações, sentimentos, medos, mistérios etc. ―Os traços característicos dos 

pescadores, que correspondem, em grande medida, a certas características do mar e da pesca, 

constituem a identidade do pescador‖ (MALDONADO, 1986, p.34). 

 
Ao observar o pescador percebe-se que há uma profunda especificidade em 

sua lógica de trabalho. O espaço crucial, que define sua singularidade, 

encontra-se presente na própria existência de seu principal meio de 

produção.  Ou seja, é a partir do espaço livre mar/estuário que se elabora e 

constrói esse trabalhador [...] na interação constante com os recursos naturais 

aquáticos, permitindo-lhes distinguir-se de qualquer outro grupo 

socioeconômico e cultural ao edificar uma organização social bastante 

peculiar (RAMALHO, 2006, p.50). 

 

A liberdade, o trabalho familiar, a propriedade dos meios e instrumentos de trabalho, 

as artes de pesca, a comercialização e a própria captura do pescado são fatores que 

diferenciam e particularizam os pescadores artesanais. Ser pescador artesanal ―é tornar-se 

portador de um conhecimento e de um patrimônio sociocultural, que lhe permite conduzir-se 

ao saber o que vai fazer nos caminhos e segredos das águas, e amparar seus atos em uma 

complexa cadeia de inter-relações ambientais típicas dos recursos naturais aquáticos‖ 

(RAMALHO, 2006, p. 52). 
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Autônomos, sozinhos ou em parcerias, participam diretamente da captura, 

usando instrumento relativamente simples. A remuneração é feira pelo 

sistema tradicional de divisão da produção em ―partes‖, sendo o produto 

destinado preponderantemente ao mercado. Da pesca retiram a maior parte 

de sua renda, ainda que sazonalmente possam exercer atividades 

complementares (DIEGUES, 1995, p. 108). 

 

Um ponto de destaque, nos pescadores artesanais é o trabalho familiar, a importância 

da base familiar no desenvolvimento das atividades de captura, tratamento e comercialização 

do pescado. ―O pescador artesanal exerce sua atividade de maneira individual; em pares ou 

em grupos, na maioria das vezes os componentes dos grupos são formados por referencias de 

parentesco, sem vínculo empregatício e a pesca é sua principal fonte de renda‖ (SILVA, 2004, 

p.19).É na base familiar que são construídas as experiências e os conhecimentos sobre a 

prática da pesca e o ser pescador.  

 

As famílias de pescadores (as) artesanais são donas dos seus meios de 

produção, dispondo dos equipamentos necessários para o exercício da 

atividade, tais como: rede, pequenas embarcações, motores etc. A força de 

trabalho também é realizada pela família e/ou grupos de trabalho coletivo, 

sendo também unidade de produção, de consumo e de partilha (PPA, 2009, 

p.6). 

 

No que tange à participação das mulheres (marisqueiras e/ou pescadoras), esta se dá de 

diferentes formas: nas atividades domesticas, no tratamento e comercialização dos pescados, 

na confecção e manutenção de algumas artes de pesca, na captura de mariscos, na pesca 

embarcada (com seus companheiros ou em grupos de mulheres) etc. As mulheres possuem 

significativa importância no desenvolvimento da pesca artesanal, respondem em mais de 41% 

do total de pescadores(as) cadastrados do RGP do país. Muitas destas são responsáveis 

economicamente pela sobrevivência de suas famílias e têm no desenvolvimento da pesca 

artesanal a sua principal, e muitas vezes, única fonte de renda.  

Além disso, ―as mulheres exercem uma função fundamental na formação de novos 

trabalhadores da pesca artesanal: o da socialização de seus filhos na atividade da 

pescaria‖(RAMALHO, 2006, p.136). Seja auxiliando as mães na comercialização dos 

pescados e concertos das redes ou, diretamente, na pescaria com as mães. As marisqueiras, 

―junto com seus filhos e filhas ocuparam as margens das regiões estuarinas, dos rios ou dentro 

dos mangues, com a pesca da ostra, siri, sururu e mariscos de modo geral‖(RAMALHO, 

2006, p.29). A prática da pesca e da mariscagem ―[...] é tradicional. O aprendizado das 

espécies vendáveis e das técnicas de coleta passa de mãe para filha‖ (MALDONADO, 1986, 

p.21).   
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O reconhecimento dessa unidade familiar, e principalmente da participação das 

mulheres nas atividades intrínsecas à pesca artesanal, muitas vezes negadas na criação de 

políticas públicas e/ou reconhecimento de seus direitos, consiste numa das principais questões 

que envolvem historicamente a pesca artesanal. Durante a conferência da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), realizada em Roma, no ano de1984, 

tal questão foi enfatizada na proposição do uso da terminologia ―trabalhadores(as) da pesca‖ 

ao invés de ―pescadores‖, como forma de dar visibilidade a existência dessas atividades e a 

importante participação das mulheres no desenvolvimento da pesca artesanal.   

Outro ponto importante que os pescadores e pescadoras defendem na prática de suas 

atividades refere-se à liberdade e ―tem a ver com a percepção de sua relação com o tempo 

natural do ambiente aquático (mares e rios), levando-os a não serem reféns de horários 

rigorosos de trabalho como funcionários de empresas‖ (RAMALHO, 2006, p.51). O tempo da 

prática da pesca artesanal tem como base os ritmos das marés e dos cardumes. ―O 

conhecimento do mar e o manejo dos instrumentos de pesca é visto como elemento 

viabilizador, por excelência, da pesca artesanal‖ (MALDONADO, 1986, p.37). 

 

O pescador artesanal é aquele que detém consciência sobre os ciclos e o 

meio ambiente onde realiza seu trabalho, sabendo discernir tipos de ventos, 

cardumes, períodos relativos ao calendário lunar e mais aptos à captura de 

certos tipos de pescado, melhores locais de pescaria e outros. Sem esse 

conhecimento, que é adquirido pela experiência de vida, não se faz pescador 

(RAMALHO, 2006, p. 52).  
 

Em relação ao processo de captura e comercialização do pescado, destaca-se, que 

geralmente os pescadores utilizam pequenas embarcações de madeira – movida a remo ou a 

vela; barcos de fibra movidos a motor ou a remo; catraias (popularmente conhecida como 

bote a remo); lanchas etc. Quanto aos instrumentos de captura, podemos citar: a linha, rede de 

espera, redinha, camomona, ressa, calão, arraiera, camarãozeira, munzuá, caçoeira, entre 

outros que variam de acordo com o local e espécie pretendida. Já âmbito da comercialização, 

destaca-se a participação dos intermediários, também denominados de atravessadores, 

responsáveis pela relação do pescador com o mercado. Nesse sentido, o pescador artesanal, 

 

[...] é um pequeno produtor que participa diretamente do processo de pesca 

[...]. O excedente produzido é relativamente pequeno e as técnicas de captura 

são em geral simples, mas adaptadas aos ecossistemas litorâneos tropicais 

maçados por um grande número de espécies de pescado (DIEGUES, 1995, 

p. 86). 
 

 As considerações apresentadas nos levam a compreender que ser pescador artesanal é 

uma construção histórica, aprendida no dia a dia, na prática. É reconhecer-se enquanto 
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responsável pela garantia da reprodução de seu modo de vida. A conceituação de pescador 

artesanal não deve se restringir ao tamanho das embarcações, artes de pesca e ou volume de 

captura diária. Deve priorizar as múltiplas relações e práticas construídas historicamente por 

esse grupo social.  

 

A chamada pesca artesanal envolve uma diversidade de modalidades 

técnicas, modos de apropriação dos recursos pesqueiros, forma de 

organização da produção e distribuição dos rendimentos. Sua definição não 

deve apenas estar atrelada à questão instrumental tecnológica empregada nas 

capturas e sim às formas de organização social das pescarias (CARDOSO, 

2001, p. 35). 

 

Para os pescadores e pescadoras artesanais, os ambientes utilizados para o 

desenvolvimento de suas atividades (pesca, moradia, cultural, religiosa etc.) tornam-se uma 

extensão de sua vida. Não se trata apenas de ―simples pedaços de terra e/ou água‖, são, acima 

de tudo, ambientes conhecidos nominados e respeitados. ―É no oceano, ou no mar, que os 

pescadores se lançam todos os dias para pescar e conviver num certo tempo e espaço, e a terra 

é o substratum, o território de convivência social, cultural e afetiva, passando a significar a 

ampliação da vida de relações entre eles‖ (SILVA, 2010, p. 59). 

Ao desconsiderar tais características, no momento de conceituação do pescador 

artesanal estamos desconsiderando, também, a totalidade que envolve os processos de 

apropriação, produção e desenvolvimento da pesca artesanal. E ao desconsiderar essa 

totalidade, desconsideramos o quanto a inserção de um empreendimento industrial, turístico, 

imobiliário entre outros, pode ser ―impactante‖ através da modificação/restrição/perda das 

áreas historicamente apropriadas pelos pescadores artesanais para o desenvolvimento de suas 

atividades sociais, econômicas, culturais etc. 

 
A pesca artesanal é responsável por um elevado nível de emprego nas 

comunidades litorâneas nos setores da captura, beneficiamento e 

comercialização do pescado. Esta atividade também é importante na 

manutenção de grande diversidade cultural que está vinculada as atividades 

desenvolvidas pelos pequenos pescadores, coletores de caranguejo e 

extrativistas espalhados pelo litoral, rios, lagos e represas do Brasil 

(DIEGUES, 1995, p. 105). 

  
 

  É a partir do desenvolvimento dessas relações, que observamos as comunidades 

tradicionais pesqueiras imprimindo sobre o espaço suas especificidades, dinâmicas, relações 

de poder, etc., e assim, construindo suas territorialidades, marcada por valores simbólicos e 

materiais que direcionam seu uso, controle e proteção. A prática da pesca artesanal vai 

delimitando e construindo territórios. Neste caso, os territórios pesqueiros.  
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1.2 ENTRE TERRAS E TERRITÓRIOS: A PRÁXIS DA CONSTRUÇÃO DOS 

TERRITÓRIOS ARTICULADOS (TERRA E ÁGUA) DA PESCA ARTESANAL 

 

 

Há uma diferença muito grande quando falamos de terra e de território, 

principalmente para nós, comunidades tradicionais! Terra é esse espaço 

aqui, que estamos pisando, é qualquer espaço terrestre nesse mundo a fora. 

Já território, não! Território é raiz, é força, é pertencimento, é identidade. E 

não é só terra não, digo espaço terrestre, é também água, olha nós 

pescadores! É também memória, os territórios imateriais das comunidades 

tradicionais mostram isso. Território tem vida, tem gente se apropriando, 

cuidando, organizando e criando laços. Se uma pessoa olha esse território 

aqui de fora, sem ser da comunidade, são apenas mais alguns pedaços de 

terra e mar, como se tem em todo lugar. Mas, se você é daqui, conhece os 

lugares, significados, partilha nossa cultura, têm raízes, se preocupa, cuida, 

defende, tira dessa terra e desse mar o sustento de suas famílias, aí não é 

mais terra não, é território! A gente até entende que o povo não veja como 

território, pra eles! Mas tem que reconhecer e vê que para nós, 

comunidades tradicionais é território sim! E reconhecer essa diferença 

significa muito, nas nossas lutas pelo território!  

(Pescadora – MPP)11 

 

Pensar o conceito de território na atualidade significa se debruçar sobre a enorme 

complexidade existente acerca da sua definição e principalmente sobre a multiplicidade das 

relações sociais que o constituem. ―Não há conceito simples. Todo conceito tem componentes 

e se define por eles‖ (DELEUZE e GUATARRI, 1992, p.27).  

 Considerado dentre os conceitos geográficos mais utilizados em pesquisas cientificas, 

nas últimas décadas, alguns resgates históricos do século XVIII, segundo Brito (2005) 

apontam que o ―termo território‖ já era utilizado direta/indiretamente por alguns filósofos da 

época, embora, suas publicações não consistissem em trabalhos com uma reflexão teórica 

acerca do conceito. O autor, ao ―revisitar‖ o conceito do território, aponta que Montesquieu, 

em 1748, no seu livro ―O espírito das leis‖, tradução publicada em 1973, já mencionava o 

território como uma parte do espaço usado e ocupado por determinada sociedade. Outro autor 

que também fazia referência, mesmo que indiretamente, ao ―termo território‖ em suas obras é 

o alemão Karl Marx (1857/1858).  Para Brito (2005, p. 123), Marx trabalha o território a 

partir do uso que a ―sociedade‖ faz dele. E ao mostrar tal compreensão, mesmo sem ter como 

objetivo compreender o território, ―aponta a condição de suporte da vida material de um dado 

grupo social que se apropria e usa uma parte do espaço geográfico, em um período 

historicamente datado‖. 

                                                             
11

Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de abril de 2014.  
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 Todavia, é somente com os trabalhos do geógrafo alemão Friedrich Ratzel, no 

contexto da unificação alemã, em 1871, e da institucionalização da Geografia como disciplina 

nas Universidades europeias, que o ―território‖ passa a ter na denominada Geografia Política, 

suas primeiras formulações enquanto conceito, em especial no livro ―Antropogeografia‖ 

(traduzido do italiano e publicado por Moraes, em 1990). Neste,  

 

Ratzel [...] destacou a preocupação com a constituição do Estado alemão 

que, em pleno século XIX, não tinha sido edificado como um Estado 

Nacional, nem apresentava condições concretas para expandir sua área de 

domínio, pois não tinha participado da busca por colônias, o que 

caracterizara, até então, uma das forças fundamentais do desenvolvimento 

não esteja explícito, a busca cientifica de justificativas para as atitudes da 

burguesia alemã e a constituição de seu Estado. Refletir a concepção de 

Ratzel sobre o território nos remete a este contexto histórico e político, 

considerando que todo pensamento ratzeliano esteve ligado aos interesses do 

Estado alemão (VALE et al, 2005, p. 12). 
 

Mesmo sem se debruçar e avançar especificamente sobre a conceituação do território, 

Ratzel dá pistas significantes que fundamentam sua compreensão e aplicação. De acordo com 

Schneider e Tartaruga (2004), para Ratzel o território é compreendido como: 

 

Uma parcela da superfície terrestre apropriada por um grupo humano, 

coletividade esta que teria uma necessidade imperativa de um território com 

recursos naturais suficientes para sua população, recursos que seriam 

utilizados a partir das capacidades tecnológicos existentes. E, mais 

importante, o conceito de território ratzeliano tem por referencial o Estado 

(SCHNEIDER E TARTARUGA, 2004, p.3). 
 

  O território na visão ratzeliana ―é a expressão legal e moral do Estado, a conjunção do 

solo e do povo, na qual se organizaria a sociedade‖ (Galvão et al, 2009, p. 33). Essa 

expressão, que por vez, coloca o Estado como referência, justifica sua defesa e a conquista de 

novos territórios. Para Saquet, ―embora descreva algumas relações sociais conflituosas, 

principalmente aquelas advindas da atuação do Estado, Ratzel naturaliza o povo e o território, 

ligando-os ao Estado-Nação‖ (SAQUET, 2010, p 31). Ainda de acordo com o autor, Ratzel 

 

[...] faz uma tentativa de avançar na abordagem do homem (povo) ligado ao 

solo/ambiente, sinalizando para além da geopolítica através de elementos da 

cultura (religião) e da economia (comércio), porém, em virtude de sua 

proposta teórico-metodológica com um caráter institucional e burguês, não 

consegue abarcar coerentemente essas três dimensões ao tratar do território. 

Por isso, faz uma abordagem a serviço do estado alemão de sua época, sem 

superar a visão naturalista de território, herdada de ciências como a biologia 

(SAQUET, 2010, p. 31). 
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 Após ser trabalhado por Ratzel, o conceito de território reaparece na Geografia em um 

sentido mais amplo e em outro contexto histórico, década de 50-60, momento no qual os 

métodos até então utilizados – observação, descrição, classificação e comparação – indicam 

não mais responder a análise e compreensão da dinâmica dos processos sociais. Dava-se 

início aos inúmeros questionamentos e motivações que levaram a denominada ―Renovação da 

Geografia‖, a destacar as contribuições dos estudiosos: Pierre George, Paul Claval, Yves 

Lacoste, David Harvey, Claude Raffestin, Milton Santos, Manuel Correa de Andrade, Roberto 

Lobato Correa, dentre outros.  

 Dentre as obras publicadas nessa época, que envolvem discussões sobre o conceito de 

território, destacamos os trabalhos do geógrafo italiano Giuseppe Dematteis e do geógrafo 

Jean Gottmann.  

Gottmann, em sua obra The significance of territory (1973), considerada como 

referência na discussão do conceito de território, ―centraliza sua abordagem no significado do 

território para as nações, e sustenta que a relação das pessoas com o seu território apresenta-se 

de diversas formas – geográficas, políticas e econômicas – [...]‖ (SCHNEIDER E 

TARTARUGA, 2004, p.3).  

 

Em suma, Gottmann defende que o significado de território foi-se 

modificando com o passar do tempo – da História ocidental desde a Grécia 

antiga. Sua obra termina analisando a realidade mundial até a década de 

1970. Neste contexto, o território possui significado como uma parcela do 

espaço, caracterizada pela acessibilidade ou não, em meio à fluidez moderna. 

Essa fluidez resulta, sobretudo, dos grandes avanços tecnológicos do século 

XX, aumentando, em alto grau, as possibilidades de circulação não só das 

pessoas como também dos objetos (produtos, mercadorias) a todos os 

lugares do planeta. Uma fluidez que apontaria, segundo o autor, para as 

integrações entre países (SCHNEIDER E TARTARUGA, 2004, p.3).  
 

 De acordo com as análises realizadas por Saquet (2010) sobre o conceito de território, 

os trabalhos de Gottmann sinalizam ―para uma abordagem múltipla do território, 

considerando suas dimensões da economia, da cultura e da geopolítica, destacando o caráter 

político-administrativo, ligado ao Estado Nação, o uso do espaço e a fluidez do mundo 

moderno‖ (SAQUET, 2010, p.69). O território significaria, portanto, ―uma construção social, 

através da qual os grupos sociais repartem o mundo politicamente (SAQUET, 2011, p.43). 

Contudo, se por um lado o autor avança na concepção de território envolvendo os 

fatores históricos, sociais, as relações de interdependência e fluidez que o constituem e 

extrapola o papel de Estado-Nação, por outro, ainda mantém, de certa forma, em sua 

abordagem a ideia matriz do território vinculado a soberania do Estado-Nacional. O que o 
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leva a seguir a mesma linha das formulações de Ratzel e mesmo com nítidos avanços, limita 

suas contribuições.  

A visão de território naturalista desenvolvida por Ratzel, seguida por alguns 

estudiosos, vinculada somente ao poder do Estado foi motivadora de várias pesquisas que 

questionavam essa especificidade e declaravam que o poder é produzido pela sociedade a 

cada instante e não, tão somente por uma instituição: o Estado. Dessa forma, o território seria 

constituído no âmbito das relações sociais, que por vez envolve uma complexidade de 

relações de força que constituem ―os poderes‖ ali exercidos.  

Já em relação às abordagens do italiano Giuseppe Dematteis, Saquet (2010), nos 

aponta alguns avanços, uma vez que para este o território era ―compreendido como produto 

social, lugar de vida e de relações‖ (SAQUET, 2010, p.49). 

 

A materialidade do território não está na sua percepção e descrição mais 

banal e superficial, efetivada no século passado através de uma geografia 

não reflexiva de derivação positivista. Ao contrário, a materialidade do 

território exprime-se nas relações intersubjetivas derivadas, em última 

instância, necessidade de produzir e de viver que, ligando os sujeitos 

humanos à materialidade do ambiente, provoca interações entre si, como 

membros de uma sociedade. O território, assim, resulta como conteúdo, 

meio e processo de relações sociais. Essas relações sociais que são, ao 

mesmo tempo, materiais, substantivam o território (DEMATTEIS apud 

SAQUET, 2010, p.62).  
 

 Considerado por alguns estudiosos como o responsável pelo avanço nas discussões 

acerca do território, Dematteis compreendia tal conceito enquanto ―uma construção social, 

com desigualdades [...], com características naturais [...], relações horizontais [...] e verticais 

[...], isto é, significa uma complexa combinação particular de certas relações territoriais 

(SAQUET, 2010, p.57). 

 
Não há território sem uma trama de relações sociais; o território é um lugar 

substantivado por essas relações ou territorialidades e é construído histórica 

e geograficamente. Nesta trama, há interações entre Terra e o território, o 

que indica uma proposição múltipla considerando, principalmente, as 

relações economia-política-natureza (SAQUET, 2010, p.81). 

 

 Outro estudioso que vem a contribuir na discussão é Massimo Quaini (1974), quando 

concebe o território como fruto da produção social, econômica, política e cultural (SAQUET, 

2009; 2010). O geógrafo, Robert David Sack também se destaca dentre os estudiosos que 

contribuíram nas formulações sobre o conceito de território e territorialidade.  

Desmistificando a centralidade do poder do Estado e a partir de uma visão relacional 

do território, constituído por relações histórico-sociais de poder, o autor argumenta em sua 
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obra Human Territoriality: its theory and history (1986), ―a ideia de que territórios são 

construídos socialmente, seus efeitos e resultados dependem de quem está controlando quem e 

para quais propósitos. Assim, território pode ser usado para conter ou restringir, bem como 

para excluir pessoas‖ (SACK apud SAQUET, 2009, p.52). 

 A territorialidade, nesse viés ―é uma estratégia para estabelecer graus diferentes de 

acesso às pessoas, coisas e relações [...] acontecem tanto em situações complexas ou 

cotidianas, ocorrem em inúmeros contextos sociais, situações e relações‖ (SAQUET, 2009, 

p.53).  

 

Para Sack a territorialidade é uma tentativa, ou estratégia, de um indivíduo 

ou de um grupo para atingir, influenciar ou controlar recursos e pessoas 

através da delimitação e do controle de áreas específicas – os territórios. Em 

termos gerais, esta delimitação torna-se território somente quando seus 

limites são utilizados para influenciar o comportamento das pessoas através 

do controle de acesso de seus limites. Dessa forma, os territórios possuiriam 

diferentes níveis de permeabilidade, ou de acessibilidade, às pessoas, aos 

objetos ou aos fluxos dos mais diferentes tipos (SCHNEIDER E 

TARTARUGA, 2004, p.3). 
 

 Para Sack, é o controle e a dominação social de certa porção do espaço, que define o 

território em suas múltiplas escalas e a territorialidade é a estratégia geográfica utilizada para 

tal controle. A delimitação de fronteiras e o controle do acesso aos recursos são as principais 

características de suas concepções de território e territorialidade (SAQUET, 2009; 2010).  

 Além dos autores e conceituações citadas, outro importante teórico que se debruçou 

sobre a análise do conceito/categoria de território foi geógrafo francês Claude Raffestin, em 

especial no livro ―Por uma Geografia do Poder‖,publicado em 1993. Tomando como ponto 

inicial a visão crítica da abordagem Ratzeliana acerca da exclusividade do poder no âmbito do 

Estado, e assim a constituição única de território, o autor argumenta a existência de outras 

manifestações de poder, nas diversas escalas, que vão constituir diferentes territórios. Afinal, 

―o poder político é congruente a toda forma de organização‖ (RAFFESTIN, 1993, p.22).  

Ainda segundo este autor, a Geografia no século XX pode ser considerada ―como uma 

geografia política unidimensional que não quis ver no fato político mais que uma expressão 

do Estado‖ (RAFFESTIN, 1993, p.22). E ainda acrescenta que ―a geografia política clássica é 

na verdade uma geografia do Estado, o que seria necessário ultrapassar propondo uma 

problemática relaciona, na qual o poder é a chave – em toda relação circula o poder que não é 

nem possuído nem adquirido, mas simplesmente exercido‖ (RAFFESTIN, op.cit, p.7). 

Fundamentado nas ideias de Michel Foucault, o autor compreende o poder, o território 

e a territorialidade em sua multidimensionalidade, estabelecendo uma ruptura na ideia de que 
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o poder estaria concentrado exclusivamente na figura do Estado, mascarando assim as outras 

formas existentes. O poder é produzido pela sociedade a cada instante e não tão somente por 

uma Instituição. 

 

O poder não se adquire; é exercido a partir de inumeráveis pontos [...] as 

relações de poder não estão em posição de exterioridade no que diz respeito 

a outros tipos de relações (econômicas, sociais etc.), mas são imanentes a 

elas [...] onde há poder há resistência e no entanto, ou por isso mesmo, esta 

jamais está em posição de exterioridade em relação ao poder (RAFFESTIN, 

1993, p. 53). 

 

Entretanto, Raffestin não desconsidera a existência do poder do Estado, até porque, 

historicamente esse não perde sua centralidade. Mas é necessário considerar a existência, 

multiplicação e fortalecimento dos diversos territórios que se constituem na práxis social.  

Assim, o autor critica a sua exclusividade e aponta a existência de outras relações de poder e, 

como fruto destas, o desenvolvimento de diferentes territorialidades. Para o mesmo, a 

territorialidade é inerente à vida, surge no âmbito das relações sociais em suas múltiplas 

escalas e dimensões.  

Raffestin aborda uma concepção de território a partir de elementos distintos 

(econômicos, políticos e culturais), porém, relacionados entre si, que por vez concebem-no 

como uma dimensão da vida humana. Para o autor, ―o território é um espaço onde se projetou 

um trabalho, seja energia e/ou informação, e que, por consequência, revela relações marcadas 

pelo poder‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 143-144). O território é, assim, um espaço definido e 

delimitado por relações de poder. 

 Além de Raffestin, outro importante geógrafo que se destaca nas formulações do 

conceito de território e territorialidade e ao qual também recorremos, em alguns momentos na 

construção desta pesquisa, é Rogério Haesbaert. Em suas discussões, o autor amplia as 

possibilidades de análise do conceito, inserindo a política, economia, identidade e poder.  

 Na análise etimológica do conceito de território, o autor contribui enfatizando que, 

 

[...] o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, pois 

etimologicamente aparece tão próximo da terra-territorium quanto de térreo-

territor (terror, aterrorizar) ou seja, tem aver com dominação (jurídico-

politica) da terra e com a inspiração do terror, do medo - especialmente para 

aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da terra, ou no 

―territorium‖ são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por extensão, 

podemos dizer que, para aqueles que têm, o privilégio de usufruí-lo, o 

território inspira a identificação (positiva) e a efetiva ―apropriação‖ 

(HAESBAERT, 2005, p.1). 
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 O ponto inicial da discussão de Haesbaert (2011) constitui-se por um lado, no objetivo 

de demonstrar a importância do território para a compreensão da dinâmica atual da sociedade 

e por outro, em desmistificar o ―fim do território‖. Buscaexplicar através dos processos de 

territorialização – desterritorialização – reterritorialização (T-D-R), que o que observamos 

hoje na atualidade, de nada tem aver com o ―fim do território‖, mas sim com uma dinâmica 

cada vez mais presente do fenômeno da multiterritorialidade. Pensar essa multiterritorialidade 

significa compreender o território em sua multiplicidade de poderes, identidades e funções. 

(HAESBAERT, 2011).  

 Dentro desse enfoque, o autor tem como base de suas formulações, uma perspectiva 

integradora de território (material e simbólica), que por vez vai fundamentar os conceitos de 

multiterritorialidade, multiescalaridade (jamais restrita ao espaço uniescalar do Estado Nação 

e ao poder político em seu sentido mais tradicional) e multidimensionalidade (simbólica/ 

material). O autor vai abordar a necessidade 

  

[...] de uma visão de território a partir da concepção do espaço como híbrido 

– hibrido entre sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, entre 

materialidade e ―idealidade‖, numa complexa interação tempo-espaço [...] 

Tendo como pano de fundo esta noção híbrida [...] do espaço geográfico, o 

território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de 

poder, do poder mais material das relações econômico políticas ao poder 

mais simbólico das relações mais estritamente cultural (HAESBAERT, 

2011, p. 79). 
 

Dessa forma, propõe que o conceito de território envolva, simultaneamente,  

 

[...] uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade territorial 

atribuída pelos grupos sociais, como forma de ‗controle simbólico‘ sobre o 

espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e 

uma dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar [e político-

econômico, deveríamos acrescentar]: a apropriação e ordenação do espaço 

como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos (HAESBAERT, 

1997, p. 42). 
 

 Dessa forma, ―territorilizar-se significa criar mediações espaciais que proporcionem 

efetivo poder sobre a reprodução enquanto grupos sociais‖ (HAESBAERT, 1997, p.97). 

 Tais considerações evidenciam que a constituição dos territórios, na atualidade, tem se 

manifestado de maneira cada vez mais dinâmica, em um sentido multiescalar e 

multidimensional. A denominada ―multiterritorialidade‖ encontra-se cada vez mais presente 

na práxis social. Dessa forma, as formulações de Haesbaert são de suma importância para a 

análise geográfica do conceito.  
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 Embora, com objetividades distintas, o autor, assim como Raffestin (1993), reforça a 

existência de múltiplas formas de poder, que constituem diversos territórios. Tais abordagens 

nos fornecem o embasamento prévio para compreender a práxis da construção dos territórios 

das comunidades tradicionais.  

Nessa perspectiva, Cardoso (2003, p. 120) coadunando com as idéias de Raffestin, 

enfatiza que o ―território poderia então ser definido como uma porção do espaço terrestre 

sobre o qual um agente qualquer exerce um domínio, através do poder gerado por acordos, 

coesões, ou instrumentos de dominação‖.  

 

Podemos entender que existem territórios não apenas como espaços 

nacionais, geridos por um Estado, mas também no interior dos países, tais 

como territórios indígenas, territórios quilombolas e mesmo territórios 

pesqueiros. Estes podem ser delimitados formal ou informalmente 

garantindo a reprodução dos pescadores (CARDOSO, 2003, p. 120). 

 

Nessa mesma linha Little (2004, p. 254),destaca que ―um aspecto fundamental da 

territorialidade humana e que ela tem uma multiplicidade de expressões, o que produz um 

leque muito amplo de tipos de territórios, cada um com suas particularidades socioculturais‖. 

 

O fato de que um território surge diretamente das condutas de territorialidade 

de um grupo social implica que qualquer território e um produto histórico de 

processos sociais e políticos. Para analisar o território de qualquer grupo, 

portanto, precisa-se de uma abordagem histórica que trate do contexto 

específico em que surgiu e dos contextos em que foi defendido e/ou 

reafirmado (LITTLE, 2004, p. 254). 
 

No caso dos pescadores artesanais, observamos como a práxis desse grupo social vai 

delimitando e construindo territórios. Neste caso, os territórios pesqueiros, constituídos 

historicamente, a partir do momento em que os pescadores artesanais se apropriam e 

controlam o uso e o acesso ao território pesqueiro.  ―O território, nessa perspectiva, é um 

espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, 

revela relações marcadas pelo poder‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 144).  

 De acordo com o Decreto n.º 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política 

Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais
12

, os Territórios 

Tradicionais abrangem os ―espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos 

povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária‖.  

Sobre o conceito de território, Diegues, a partir de uma noção de território associado 

ao conceito de modo de vida, acrescenta que:  

                                                             
12

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. 
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Um elemento importante na relação entre populações tradicionais e a 

natureza é a noção de território que pode ser definido como uma porção da 

natureza e espaço sobre o qual uma sociedade determinada reivindica e 

garante a todos, ou a uma parte de seus membros, direitos estáveis de acesso, 

controle ou uso sobre a totalidade ou parte dos recursos naturais aí existentes 

que ela deseja ou é capaz de utilizar (GODELIER, 1984 apud DIEGUES, 

2000, p. 88). 
 

 O autor destaca também que, ―além do espaço de reprodução econômica, das relações 

sociais, o território é também ―locus‖ das representações e do imaginário mitológico dessas 

sociedades tradicionais‖ (DIEGUES, 1999, p.21).E, por fim, destaca que as sociedades 

tradicionais se caracterizam, dentre outros aspectos:  

 

a) pela noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz 

econômica e socialmente; 

b) pela moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que 

alguns membros individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos 

e voltado para a terra de seus antepassados (DIEGUES, 2000, p. 21-22). 
 

É no desenvolvimento dessas relações, com características especificas que observamos 

as comunidades tradicionais pesqueiras construindo suas territorialidades, por vez, marcadas 

por valores simbólicos e materiais. Para Little (2004, p. 253), essa territorialidade deve ser 

compreendida ―como o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se 

identificar com uma parcela especifica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu 

―território‖. É importante ressaltar que a prática da pesca artesanal, 
 

 

[...] é compreendida não só como uma atividade de busca de peixe, mas 

como uma construção de relações sociais na terra e no mar, marcadas por 

identidade, mas também por conflitos e contradições, que envolvem não 

somente os grupos pesqueiros, mas outros tantos agentes sociais, com 

interesses diferentes (KUNH, 2010, p. 7). 

 

Para os pescadores artesanais, conceituamos território quando os mesmos se apropriam 

do espaço, desenvolvendo ali suas atividades, criando relações de poder com o mesmo e 

demarcando tal espaço (marítimo e terrestre) como o seu território de uso, ou seja, de uso da 

comunidade para a garantia de sua sobrevivência. Projetando no espaço sua relação com a 

natureza, mediada pelo trabalho humano, ou seja, através da pesca e da mariscagem, dentre 

outros; criando e delimitando o território pesqueiro. ―Falar de território é fazer uma referência 

implícita à noção de limite que, mesmo não sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a 

relação que um grupo mantém com uma porção do espaço‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 153).  

Compreendendo que a identidade é uma construção social, os pescadores artesanais, 

em sua práxis, criam inúmeros significados que constituem a identidade territorial. No caso 
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das comunidades tradicionais pesqueiras, o seu território é ―delineado pelos próprios grupos 

segundo suas identidades específicas. A tradição, com frequência evocada na definição dessas 

identidades, aparecerá, porém, como maneira de ser no próprio presente. Tradicional afirma-

se é o modo de ocupação do território e não o tempo dessa ocupação‖ (ACSELRAD, 2010, p. 

5). Historicamente, as gerações de pescadores foram se apropriando e criando espaços 

conhecidos, denominados, delimitados e repletos de valores simbólicos. Nos quais o respeito 

e proteção destes são ensinados aos mais novos.  

Dessa forma, o território é visto também como espaço social, condição e meio de 

reprodução das relações sociais. As relações desenvolvidas pelos pescadores com seus 

territórios são compreendidas para além de seu uso produtivo, são lugares conhecidos, 

nomeados e usados em diversas práticas que não se restringem ao viés econômico.  

É importante ressaltar que a interpretação do território pesqueiro se diferencia no 

posicionamento de alguns autores e instituições públicas ou privadas. Para estas últimas o 

território pesqueiro é visto somente como o espaço físico ao qual a pesca é praticada. 

Contraditoriamente, diversos autores, a exemplo de Maldonado (1986; 2004); Diegues 

(2000);Cardoso (2003) vão defender que a práxis dos pescadores artesanais constituem 

territórios que são diretamente articulados a sua identidade, cultura e pertencimento. 

Nesse sentido, Maldonado (op.cit) destaca que é necessário compreender o território 

pesqueiro a partir das relações especificas que caracterizam os pescadores artesanais. 

Observa-se que o território ganha, além da delimitação de uso por parte dos pescadores, o 

sentido de conhecimento, de interação e de incorporação à vida dos mesmos. 

 

Na verdade o território pesqueiro é o espaço fundamental para que as 

comunidades tradicionais pesqueiras possam continuar a existir enquanto 

grupo social diferenciado, para que as futuras gerações possam exercer a 

pesca e continuar a transmitir seus conhecimentos tradicionais sobre as 

mães, os rios, os astros, os diversos pescados, enfim sobre a vida dos 

pescadores. Para que os conhecimentos tradicionais dos pescadores e 

pescadoras sejam preservados (MPP, 2014, p.19). 
 

 São essas especificidades que diferenciam, conforme apontado no depoimento da 

pescadora no início do tópico, a compreensão das comunidades pesqueiras sobre terra e 

território. Para os pescadores artesanais falar de terra e água, enquanto seus territórios é falar 

de uma construção histórica, da memória coletiva, dos lugares apropriados para garantia da 

sobrevivência e reprodução física e cultural de suas comunidades. E não somente, espaços 

como outros quaisquer que podem ser substituídos a qualquer momento.  
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 Especificidades que, na maioria das vezes, são invisibilizadas pelo Estado, quando 

da desestruturação e /ou retirada de uma comunidade tradicional pesqueira de seu território 

para implantação de grandes obras, o que obriga o deslocamento de diversos pescadores para 

―lugares desconhecidos‖ pela comunidade. O território pesqueiro ―envolve áreas de pesca e 

coleta, as áreas de moradias, os locais de embarque e os trajetos com seus barcos, os locais 

sagrados e as áreas necessárias à reprodução física e cultural do grupo‖ (MPP, 2014, p.19). 

 Outro aspecto relevante acerca das especificidades que constituem os territórios 

pesqueiros refere-se à sua multidimensionalidade. O território pesqueiro é uma articulação de 

vários territórios, materiais e imateriais, em que os pescadores necessitam do livre acesso e 

das condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades de pesca e de vida. 

 Por seguinte, é importante sublinhar a multiplicidade de espaços usados e 

apropriados pelos pescadores para o desenvolvimento de suas atividades. Muitas vezes, ao 

abordar questões relativas à atividade pesqueira, às comunidades tradicionais pesqueiras e/ou 

territórios pesqueiros, há a compreensão de que estamos nos referindo somente ao espaço 

aquático.  

 Todavia, ―a atividade pesqueira é uma atividade humana que representa uma 

modalidade especifica de uso do espaço. Sua especificidade reside na articulação dos meios 

aquático e terrestre‖ (CARDOSO, 2003, p. 119). O autor destaca a importância de pensar os 

territórios terra e água, aqui denominados de territórios articulados (terra e água). O 

território pesqueiro não se restringe ao espaço marítimo, engloba também o espaço terrestre, 

onde esses grupos desenvolvem suas atividades de vida e reprodução social. 

 

Uma coisa tem que ficar entendida aqui, o nosso território envolve vários 

espaços, é terra, é água, são os mangues. A gente pesca no mar, no estuário, 

nos rios, marisca nos mangues. A gente identifica os pesqueiros, respeita os 

limites da natureza... Mas aí depois, a gente volta pra casa, pra nossa 

comunidade, onde encontramos nosso lar, nossa família, nossos amigos! 

Sabe moça, na verdade, eu não consigo vê separado não, é terra e água! É 

nesse todo aí que eu vivo, que fui criado, que aprendi a ser pescador com 

meu pai e hoje ensino aos meus filhos. É terra e água, com os nossos 

mangues no meio! (Depoimento Pescador – MPP, 2014)
13

 
 

A apropriação da natureza realizada pelos pescadores artesanais se dá na articulação 

dos ambientes marítimos e terrestres, pois no mar o pescador captura o pescado e realiza 

grande parte de profissão, mas na terra este reside e complementa sua atividade, seja na 

comercialização do pescado, no seu próprio consumo, na fabricação dos instrumentos de 

                                                             
13

Depoimento de um pescador do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de abril de 2014.  
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pesca, no desenvolvimento das atividades da agricultura, do extrativismo vegetal, entre 

outros.  

 

Algumas dessas sociedades se reproduzem, explorando uma multiplicidade 

de hábitats: a floresta, os estuários, mangues e as áreas já transformadas para 

fins agrícolas. A exploração desses hábitats diversos exige não só um 

conhecimento aprofundado dos recursos naturais, das épocas de reprodução 

das espécies, mas a utilização de um calendário complexo dentro do qual se 

ajustam, com maior ou menor integração, os diversos usos dos ecossistemas 

(DIEGUES, 2000, p. 80). 
 

De acordo com o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, ―o pescador e a 

pescadora não vivem só na água, precisam da terra e da água, tendo nessa interface o mangue 

e as matas ciliares, a floresta, importantes para a garantia do trabalho tradicional, construção 

de instrumentos de trabalho, artesanato, espiritualidade, mística e mitos (histórias, crenças, 

lendas)‖ (MPP, 2012, p. 6). 

 O que enfatizamos nessa articulação dos espaços marítimos e terrestres, além dos 

espaços de captura dos mariscos e pescados, de morada, de comercialização etc., é 

principalmente a importância desses espaços na reprodução social, cultural, religiosa das 

comunidades. Em especial o espaço terrestre, muitas vezes invisibilizado quando da análise 

do território pesqueiro. É na terra onde pescadores residem e se reproduzem enquanto ser 

social, retirando do mar os recursos necessários a essa reprodução. 

 

Aqui na terra moça, assim como no mar, eu conheço cada lugar, cada 

história, nossos lugares sagrados, onde a gente busca força com os ancestrais 

para continuar na luta! Lá a gente faz nossas festas, mostra nossas danças, 

musicas, jogos, nossa cultura! Lá que a gente pratica nossos atos religiosos, 

nossa fé! Assim como no mar, estuários, rios. (Depoimento Pescador – MPP, 

2014)
14 

 

  Nesse sentido, Kunh acrescenta que essa articulação entre terra e água não se restringe 

à prática das atividades complementares e destaca: ―historicamente o acesso à água é mediado 

pelo acesso à terra. É difícil pescar quando o pescador vive a quilômetros de distância do mar 

ou rio‖ (KUNH, 2010, p.3). A autora aponta ainda que o acesso à terra em muitas 

comunidades, é a garantia do acesso à água. Assim, ao analisar as comunidades tradicionais 

pesqueiras, podemos compreender que 

 

O seu território físico é o lugar da terra e da água, servindo como meios de 

reprodução social, cultural, ambiental e econômica. [...] é utilizado de forma 

coletiva, abrangendo os espaços de água e terra, como os rios, açudes, lagoas 

                                                             
14

Depoimento de um pescador do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de abril de 2014.  
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e o mar; terras de beira d‘água, etc. Possuem um conjunto de regras e de 

condutas vivenciadas com a coletividade para o uso dos recursos naturais 

(PPA, 2009, p. 6) 

 

Em relação aos limites desses territórios, em especial no espaço marítimo, Maldonado 

salienta que, ―os territórios são mais do que espaços delimitados [...] a familiaridade de cada 

grupo de pescadores com cada uma dessas áreas marítimas cria territórios que são 

incorporados a sua tradição‖ (MALDONADO, 1994, p. 105).  

Para as comunidades tradicionais pesqueiras ―o território é muito mais vasto que para 

os terrestres e sua ‗posse‘ é mais fluida. Apesar disso, ela é conservada pela lei do respeito 

que comanda a ética reinante nessas comunidades‖ (DIEGUES, 2000, p. 81). Através da 

apropriação social, 

 

Os pescadores constroem sistemas de ―tenência ou posse marítima, através 

dos quais são definidos os direitos de acesso aos recursos pesqueiros ou 

outros (manguem recifes de coral, etc.). No processo de reprodução social 

dos pescadores, enquanto grupo social, eles podem, de forma intencional ou 

não, regulamentar o acesso aos recursos do mar, controlando artes de pesca, 

ou impedindo a entrada de pescadores de fora em seu território de pesca 

(DIEGUES, 2004, p. 204). 
 

Ainda de acordo com Diegues, ―a territorialidade marinha depende não somente do 

meio físico a ser explorado, mas também das relações sociais estabelecidas entre aqueles que 

o utilizam‖ (DIEGUES, 2004, p. 204). O mar, nesse sentido não se restringe a um simples 

espaço físico, constitui-se o espaço ao qual, inúmeros pescadores se reproduzem material e 

simbolicamente. Nesse sentido, Ramalho acrescenta, 

 

A forma e o conteúdo presentes no modo de vida do povo do mar devem ser 

buscados no desnudar de suas realidades, materiais e imateriais. Das águas 

não brotam só apenas peixes, crustáceos, marés, mangues, corais, mas 

também homens, com suas práxis sociais, que expressam os contornos 

adquiridos na vivencia no (e com o) mar [...] Nesse sentido, os territórios 

aquáticos, estuarino e marítimo, são as sementeiras de vidas, onde o trabalho 

pesqueiro torna-se a categoria essencial, ontológica, dos pescadores 

artesanais (RAMALHO, 2006, p. 167). 
 

Os territórios articulados da pesca artesanal envolvem uma variedade de funções e 

ambientes, a destacar na interface terra e água, as áreas de manguezais, espaço de suma 

importância para a manutenção do fluxo natural de inúmeras espécies marinhas e onde os(as) 

pescadores(as) e as marisqueiras desenvolvem parte de suas atividades. Os manguezais ―são 

considerados ecossistemas-chave em razão de sua riqueza em biodiversidade e dos serviços 
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ambientais que eles proporcionam, fazendo deles áreas de notável importância ecológica 

(PROST, 2007, p. 154).  
 

 Tais dados além de revelar a importância econômica, social, ambiental e cultural dos 

múltiplos espaços que constituem o território pesqueiro reforçam a necessidade de preservar e 

garantir as condições e o acesso às inúmeras comunidades pesqueiras que sobrevivem 

direta/indiretamente da pesca artesanal. 

Acesso este que, historicamente, tem sido comprometido devido à inserção de 

empreendimentos industriais, imobiliários, turísticos, etc. nos espaços que constituem os 

territórios pesqueiros. O que tem se observado, nas últimas décadas são constantes denúncias 

realizadas pelos pescadores(as) sobre a ―perda e/ou proibição‖ de acesso e uso de suas áreas 

de pesca e moradia; a contaminação química dos ecossistemas; a retirada da vegetação de 

mangue, dentre outros. Os territórios pesqueiros têm sido frequentemente 

ocupados/expropriados/modificados em decorrência da inserção de empreendimentos 

industriais. Essa é uma das principais causas das disputas territoriais que envolvem as 

comunidades tradicionais pesqueiras do país. 

 

1.3 OS TERRITÓRIOS EM DISPUTA DA PESCA ARTESANAL 

 

A verdade é que nós, pescadores sempre fomos um grupo esquecido. Lembro 

que muitas vezes meus avós e país reclamavam que o Estado não olhava 

para eles, só queria saber da pesca industrial, porque dava dinheiro. Hoje, 

como pescadora eu vejo da mesma forma. Na hora de se alimentar, o nosso 

pescado serve para a maioria da população, mas na hora de garantir os 

nossos direitos, ninguém nos enxerga. E pior, além de não nos enxergar, 

ainda coloca um monte de obra em nossas comunidades. Obras que não tem 

nada haver com as nossas necessidades, se fosse posto de saúde, escola, 

lugar para tratar os mariscos... mas não, é hotel, porto, estaleiro, refinaria, 

viveiro, etc. Essas obras já chegam ocupando e tomando conta do nosso 

território, cerca, ameaça se chegar perto, destrói os mangues, polui as 

águas e pescados, contamina até a gente! Alguma coisa tem que ser feita, se 

continuar assim, como vamos trabalhar no amanha? 

(Pescadora – MPP)15 

 

 

É notório observar o aumento das inúmeras denúncias e reivindicações realizadas, nas 

últimas décadas, pelas comunidades tradicionais pesqueiras do país. O que se observa são 

essas comunidades frequentemente sendo expulsas ou tendo seus territórios modificados em 

decorrência da inserção de novas e diferentes atividades que ali se instalam.  

                                                             
15

Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de novembro de 2014.  
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  Essas atividades, em sua maioria, seguem a lógica produtiva dominante, que não 

reconhece as diferentes formas de produção existentes, neste caso dos pescadores artesanais. 

Além disso, a sua forma de inserção nesses territórios interfere e compromete diretamente o 

acesso e as condições de desenvolvimento da pesca artesanal, ocasionando consequentemente 

disputas pelo uso e controle do espaço. Daí as inúmeras reivindicações das comunidades 

tradicionais pesqueiras pelo direito e proteção dos territórios pesqueiros.  

De acordo com Esterci (2007), a maioria dos espaços que constituem os territórios 

pesqueiros são espaços que historicamente foram ―preservados‖ pelas comunidades que ali 

residem. São espaços que possuem localização estratégica, que nas últimas décadas têm sido o 

alvo de ―cobiça‖ dos segmentos sociais mais poderosos. As áreas de uso das comunidades 

tradicionais pesqueiras passaram a ser vistas como espaços de interesse estratégico ao 

desenvolvimento do capital, intensificando o processo de mercantilização da natureza. De 

fato, os espaços da pesca tornaram-se, historicamente ―um local de conflitos e de constantes 

disputas sociais‖ (RAMALHO, 2006, p.30). A valorização desses espaços interfere 

diretamente na territorialidade dos pescadores artesanais e isso explicita o movimento 

contraditório do capitalismo e da luta de classes (GERMANI, 2010). 

Um cenário que se reproduz na maioria das comunidades tradicionais pesqueiras do país 

e que tem se intensificado nas últimas décadas, devido ao apoio e fomento do Estado à 

expansão do modelo urbano-industrial nas zonas pesqueiras, em contraponto ao 

desenvolvimento da pesca artesanal. De acordo com Moraes, 

 

[...] já predomina uma dinâmica capitalista de uso e apropriação da terra, 

onde as áreas dominadas por gêneros de vida tradicionais podem ser vistas 

como residuais e tendentes ao desaparecimento, num prazo de tempo 

pequeno, caso não sejam protegidas por legislações e ações estatais 

especificas (MORAES, 2007, p. 44). 

 

Tais fatos, aliados a uma conjuntura política de constante incentivo a expansão 

industrial no país, nos diversos setores (aquicultura, portuário, turístico, petroquímico, 

metalúrgico, siderúrgico) e em especial nas zonas costeiras, têm feito com que as políticas 

públicas busquem privilegiar os grandes empreendimentos que, por sua vez, vêm sendo 

inseridos em áreas de uso das comunidades tradicionais pesqueiras, ocasionando diversas 

modificações nesses espaços, descaracterizando-os e muitas vezes, comprometendo o próprio 

desenvolvimento da pesca artesanal e reprodução da comunidade.  

Para Germani, ―o Estado cumpre um importante papel neste processo como agente de 

produção e valorização do espaço quer através de suas políticas em diferentes áreas, 
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dimensões e escalas‖ (GERMANI, 2010, p. 16). Essa ação, por vez, confirma ou exclui 

espacialidades e territorialidades.  

 

Cada um dos povos referidos como tradicionais tem uma identidade, uma 

história partilhada, uma memória e um território. Enquanto as áreas que 

ocupavam não atraíam a cobiça de segmentos sociais mais poderosos, eles 

construíam suas próprias leis de acesso à terra e aos recursos da natureza, 

assumindo o controle de extensões mais inclusivas – os territórios – dentro 

dos quais se situavam tanto áreas de uso e domínio particular quanto áreas de 

uso e domínio comuns. O acesso a esses territórios é fortemente 

condicionado à pertinência ao grupo, definindo-se através de laços de 

parentesco, compadrio ou vizinhança, de uma vivência histórica e uma 

memória partilhadas – bases da construção da identidade e da distinção com 

relação aos de fora. (ESTERCI, 2007, p. 223) 
 

 A instalação desses empreendimentos e de novas atividades em qualquer um dos 

ambientes que constituem o território pesqueiro representam uma descaracterização do 

território que por vez, implica novas formas e funções que fogem ao controle da comunidade.  

Tais considerações expõem a dimensão política desses territórios, uma vez que seu 

uso, apropriação e controle, por exemplo, é de interesse de diferentes grupos sociais e 

atividades produtivas. Essa dimensão faz com que se explicitem disputas políticas que por vez 

emergem novas disputas territoriais.  

O comum entre essas disputas é ―a existência de uma comunidade local, que sofre 

importantes impactos com a introdução de uma força externa, apoiada por forças políticas 

locais, processo do qual resulta uma disputa em torno da apropriação e do uso dos recursos do 

território‖ (MARTINS; RAMOS, 2012, p. 6). 

O capitalismo produz relações sociais distintas das comunidades tradicionais 

pesqueiras, que por vez envolve diferentes formas de organização do espaço e do trabalho. 

Criam-se assim, territórios distintos que, em sua práxis, no desenvolvimento das atividades e 

própria expansão, há consequentemente a interferência, inserção e/ou até mesmo a destruição 

do outro, ocasionando inúmeros conflitos de distintas origens (FERNANDES, 2008). 

  Fernandes acrescenta que esses conflitos constituem ―um processo de enfrentamento 

permanente que explicita o paradoxo das contradições e as desigualdades do sistema 

capitalista, evidenciando a necessidade do debate constante, nos planos teóricos e práticos, a 

respeito do controle político produzindo espaços e territórios heterogêneos‖ (FERNANDES, 

2008, p. 284). 

  O Sociólogo Henri Acselrad ao conceituar os conflitos ambientais que envolvem 

comunidades tradicionais, destaca estes devem ser compreendidos como, 
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[...] conflitos que envolvem grupos sociais com modos diferenciados de 

apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo 

menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação 

ameaçada por impactos indesejáveis - transmitidos pelo solo, água, ar ou 

sistemas vivos - decorrentes do exercício das práticas de outros grupos. 

(ACSELRAD, 2004, p.26).  

 

Ao analisar as disputas territoriais, os conflitos socioambientais que envolvem as 

comunidades tradicionais, o autor traz para o bojo do debate a temática da justiça ambiental.  

 

Tem-se percebido que as denominadas populações tradicionais vêm sendo 

colocadas em situação de risco e de grande vulnerabilidade, diante dos 

grandes empreendimentos que chegam a seus territórios, expulsando-as e 

modificando suas vidas. Instauram-se aí conflitos, que são compreendidos 

como situações de Injustiça Ambiental, tendo em vista a forma como tais 

comunidades têm sido desqualificadas, por meio de um discurso 

fundamentado em concepções preconceituosas, segundo as quais essas 

populações seriam inferiores, por não deterem tecnologias elaboradas e 

imporem óbices à realização daquilo que hegemonicamente vem sendo 

compreendido como progresso e desenvolvimento (CHAGAS, 2008, p. 29).  
 

Assim, de acordo com as idéias de Herculano (2002), a Justiça Ambiental deve ser 

compreendida como ―o conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, 

sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das 

consequências ambientais negativas de operações econômicas, de políticas e programas 

federais, estaduais e locais, bem como resultantes da ausência ou omissão de tais políticas 

(HERCULANO, 2002, p. 2).  

Para Acselrad, ―a estratégia ancorada na noção de justiça ambiental, por sua vez, 

identifica a desigual exposição ao risco como resultado de uma lógica que faz que a 

acumulação de riqueza se realize tendo por base a penalização ambiental dos mais 

despossuídos‖ (ACSELRAD, 2010, p. 110). 

No Brasil, destacamos dois momentos que envolvem essa discussão: primeiro, em 

2000, quando da publicação da coleção intitulada ―Sindicalismo e Justiça Ambiental‖ e 

segundo em 2001, através da realização do ―Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, 

Trabalho e Cidadania‖, na Universidade Federal Fluminense, no qual resultou a criação da 

Rede Brasileira de Justiça Ambiental
16

 (HERCULANO, 2002). As lutas por justiça ambiental, 

no Brasil, combinam assim: 

                                                             
16

A Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) consolidou-se, desde 2002, como um espaço de identificação, 

solidarização e fortalecimento dos princípios de Justiça Ambiental ― marco conceitual que aproxima as lutas 

populares pelos direitos sociais e humanos, a qualidade coletiva de vida e a sustentabilidade ambiental. 

Constituiu-se como um fórum de discussões, de denúncias, de mobilizações estratégicas e de articulação política, 

com o objetivo de formulação de alternativas e potencialização das ações de resistência desenvolvidas por seus 
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A defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos – 

comunidades tradicionais situadas na fronteira da expansão das 

atividades capitalistas e de mercado; a defesa dos direitos a uma proteção 

ambiental equânime contra a segregação socioterritorial e a desigualdade 

ambiental promovidas pelo mercado; a defesa dos direitos de acesso 

equânime aos recursos ambientais, contra a concentração das terras 

férteis, das águas e do solo seguro nas mãos dos interesses econômicos 

fortes no mercado (ACSELRAD, 2010, p. 114). 

 

Embora, de maneira ainda incipiente, essa discussão tem sido pautada por diversas 

comunidades tradicionais do país e nos auxilia a pensar o cenário ao qual historicamente essas 

comunidades têm sido submetidas: injustiças ambientais, conflitos, ameaças, entre outros, que 

constituem as disputas territoriais existentes. O que envolve compreender como ―as condições 

materiais e espaciais de produção e reprodução da sociedade, como distribuem-se no espaço 

distintas formas de apropriação dos recursos naturais, e como, nessa distribuição, a 

permanência no tempo de uma atividade, caracterizada por certas práticas espaciais, é afetada 

pela operação de outras práticas espaciais‖ (ACSELRAD, 2011, p. 111).  

No caso dos pescadores artesanais, significa compreender de que forma a inserção de 

distintas atividades e os diversos mecanismos existentes de privatização dos recursos naturais 

tem interferido na práxis cotidiana das comunidades tradicionais pesqueiras e, com isso, a 

necessidade de garantir o direito sobre os territórios pesqueiros e as tradicionalidades que nele 

são desenvolvidas. ―O acesso à terra e o reconhecimento dos territórios destes grupos sociais 

são fundamentais para sua manutenção como tal‖ (GERMANI, 2010, p.18). 

Nessa perspectiva que ressaltamos a importância de garantir as condições naturais, o 

acesso, uso e direito das comunidades tradicionais pesqueiras sobre seus territórios, 

principalmente em um período histórico em que o modo de produção capitalista vem se 

apropriando cada vez mais das áreas litorâneas para diversos fins industriais, como podemos 

observar em todo litoral do país e ao longo dos rios. Essas comunidades ―procuram o 

reconhecimento de seus territórios e do modo de vida que construíram ali‖ (LITTLE, 2002, p. 

20). 

As discussões desenvolvidas sobre: as especificidades que envolvem a categoria de 

pescador artesanal; a forma com que a práxis desse grupo social constitui os territórios 

pesqueiros em diversos espaços, funções e escalas; a forma como historicamente os espaços 

que compõem os territórios pesqueiros foram despertando o interesse do capital, entre outros 

                                                                                                                                                                                              
membros ― movimentos sociais, entidades ambientalistas, ONGs, associações de moradores, sindicatos, 

pesquisadores universitários e núcleos de instituições de pesquisa/ensino (RBJA, 2012, p.1). 
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aspectos abordados, configuram o que denominamos na presente pesquisa como ―a questão da 

luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais‖.  

Partimos da compreensão de que a questão da luta na/pela terra e água no Brasil, 

embora possa ser analisada por diversas áreas do conhecimento e dimensões, ela sempre 

perpassará pela dimensão territorial. Pois é nessa base territorial (material e imaterial) onde 

observamos os laços de identificação, pertencimento e reconhecimento da pesca artesanal 

como fonte de sobrevivência das inúmeras comunidades tradicionais pesqueiras existentes no 

país, assim como é também nesta, onde se expressam as inúmeras contradições e relações 

desiguais de poder, observadas através dos inúmeros conflitos e disputas territoriais que 

envolvem os pescadores artesanais e diversos segmentos do poder público e privado.  

Portanto, a partir de uma perspectiva geográfica e tomando como base a questão 

agrária em sua dimensão territorial, que buscamos analisar e compreender a questões que 

envolvem a pesca artesanal no país e a luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais. 

 

1.4  A PESCA ARTESANAL NO BRASIL E A QUESTÃO DA LUTA NA/PELA TERRA E 

ÁGUA DOS PESCADORES ARTESANAIS  

 
 

Eu olho para o nosso território e vejo um monte de “monstros” devoradores 

(indústrias), que a cada dia que passa destrói nosso território, poluindo 

nossas águas, contaminando nossos peixes... Querem a qualquer custo nos 

tirar dalí! Às vezes parece... parece não, na verdade, eles não nos enxergam, 

só enxergam o lucro, o dinheiro e o quanto podem ganhar destruindo nosso 

território com seus monstros! Mas a gente resiste! Luta todo dia, toda hora, 

do nosso jeito, buscando que o povo e o governo vejam a importância da 

nossa atividade, porque a gente sabe que o peixe que o povo come, é nós que 

pescamos. E não só por isso, mas também, porque a gente se orgulha de se 

pescador(a) artesanal, de ter aprendido cedinho com nossos avós os 

segredos do mar e da pescaria! O problema, é que o povo que ta no poder, 

não se importa com as nossas necessidades e muito menos em proteger 

nossos territórios desses “monstros”, aliais, muitas vezes até incentiva!  
 

(Pescadora – MPP)17 

 

Conflitos por terra e água, conflitos com a pesca industrial e a aquicultura 

(hidronegócio), com a especulação imobiliária e o turismo, com a expansão dos portos e a 

construção de estaleiros, com as hidroelétricas e estações de energia eólica, com a indústria 

petroquímica e metalúrgica, com o desmatamento dos manguezais, a poluição das águas e 

privatização dos espaços públicos, com a degradação dos recursos naturais. A lista de 

                                                             
17

Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de novembro de 2014.  
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conflitos que envolvem as comunidades tradicionais pesqueiras representa, em parte, os 

desafios que estas têm vivenciado na luta cotidiana pela permanência nos territórios 

pesqueiros (MONTENEGRO GÓMEZ, 2010). 

Nesse sentido, a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais no 

Brasil significa, a nosso ver, se debruçar em duas questões principais, de onde emergem 

inúmeras outras. Por um lado, sobre a importância socioeconômica, ambiental e cultural da 

atividade da pesca artesanal para o país e para as comunidades que a desenvolvem e 

asseguram seu modo de vida, por outro, sobre o cenário de contradições e injustiças 

socioambientais que esse grupo tem vivenciado historicamente (MEIRELES, 2009). 

 

1.4.1 A atividade pesqueira no Brasil e a importância da pesca artesanal 

 

A atividade da pesca artesanal no Brasil é caracterizada, historicamente, como o 

principal segmento produtivo do setor pesqueiro. De acordo com o levantamento estatístico da 

pesca e aquicultura realizado em 2012, tal atividade é responsável por mais de 70% do 

pescado produzido no país (MPA, 2015). Não obstante, é considerada também a principal 

fonte de renda, de milhares de famílias que sobrevivem diretamente do desenvolvimento da 

pesca e da mariscagem que por vez compõem as diversas comunidades tradicionais 

pesqueiras que se encontram espalhadas pelo litoral do país e ao longo dos rios.  

Mesmo com sua importância social e econômica, trabalhar com dados da estatística 

pesqueira no Brasil consiste num grande desafio. Isto porque somente nos últimos oito anos 

este setor esteve sob a gestão de três Ministérios e nove Ministros, conforme apresentado no 

Quadro 1. 

 
Quadro 1. Lista de Ministérios/ Ministro responsáveis pela gestão do setor pesqueiro no Brasil, nos últimos oito 

anos. 

PERÍODO ÓRGÃO MINISTRO (A) 

Junho de 2009 Ministério da Pesca e Aquicultura Altemir Gregolim 

Janeiro de 2011 Ministério da Pesca e Aquicultura Ideli Salvatti 

Junho de 2011 Ministério da Pesca e Aquicultura Luis Sergio Nobrega 

Fevereiro de 2012 Ministério da Pesca e Aquicultura Marcelo Crivella 

Março de 2014 Ministério da Pesca e Aquicultura Eduardo Lopes 

Janeiro de 2015 Ministério da Pesca e Aquicultura Helder Barbalho 

Outubro de 2015 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

* Secretaria de Aquicultura e Pesca 

Kátia Abreu 



89 
 

Maio de 2016 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

* Secretaria de Aquicultura e Pesca 

Blairo Maggi 

*Dayvson Franklin de Souza 

Março de 2017 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços 

*Secretaria de Aquicultura e Pesca 

Marcos Pereira 

*Dayvson Franklin de Souza 

Novembro de 2017 

Recriação da Secretaria Especial da 

Aquicultura e Pesca (SEAP) vinculada a 

Presidência da República através da Lei nº 

13.502/2017.  

- 

Fonte: MPA, 2015; MAPA, 2016, MDIC, 2017. Elaboração: RIOS, 2017.  

 

Não obstante, a cada troca de Ministro, as representações nos Estados também se 

modificaram. Como resultado destas mudanças, a gestão do setor no país, em especial no que 

se refere à pesca artesanal, foi desenvolvida sem a construção de agenda de trabalho e 

negociações contínua e, principalmente, sem a criação de uma metodologia eficaz para o 

levantamento estatístico do setor.  

A cada troca de Ministro e/ou Superintendente novas compreensões, ações e 

metodologias também eram definidas, prejudicando ações e planejamentos em 

desenvolvimento. Portanto, a ausência e a fragilidade de dados, que serão relatadas em 

diversos momentos desta pesquisa, decorrem em grande parte desse cenário.   

A última mudança ocorrida na gestão do setor pesqueiro do país ocorreu no mês de 

novembro de 2017, quando criação da Lei nº13.502/2017
18

 – proveniente da Medida 

Provisória nº782/2017 e do Projeto de Lei de Conversão nº30/2017 – que, ao estabelecer a 

organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, recria a 

Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca vinculada a Presidência da República. Essa 

Secretaria, no ano de 2009, havia sido transformada no extinto MPA. Na mesma Lei também 

é definido que o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (CONAPE) atuará como órgão de 

assessoramento imediato ao Presidente da República, subsidiando, propondo e apreciando as 

ações/medidas necessárias a garantia da sustentabilidade da atividade pesqueira e aquícola do 

país.  

Esse cenário de intensas e constantes mudanças, de certa forma, colaborou para os 

inúmeros vazios e inconsistências existentes na estatística pesqueira do país, fato reforçado 

quando observamos que a última estatística disponível sobre o setor pesqueiro brasileiro foi 

realizada ainda pelo extinto MPA, no ano de 2015. O MAPA, apesar de ter atuado na gestão 

do setor durante 1 ano e 5 meses, não chegou a publicar estatística referente ao setor. Por isso, 

                                                             
18

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13502.htm 
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os dados estatísticos do setor pesqueiro trabalhados nesta pesquisa têm como recorte temporal 

analítico a atuação do MPA até o ano de 2015. Somente em alguns momentos pontuais, a 

partir das informações obtidas diretamente nos Estados ou em secretarias e departamentos 

específicos, trabalharemos com os dados do MAPA.  

O Brasil, de acordo com os dados do extinto MPA, é considerado, desde o ano de 

2010, como o 19º país, dentre os 30 maiores produtores de pescado mundial, com uma 

produção de mais de 1,4 toneladas de pescado. Na especificidade da pesca extrativa, ocupa a 

25º posição, com o quantitativo de 803.270 toneladas, enquanto que na classificação referente 

à aquicultura, encontra-se em 17º lugar, com o total de 628.704 toneladas/ano (MPA, 2013).  

Na Tabela 1, podemos observar, no ano de 2011, a produção da atividade pesqueira no Brasil por 

categoria. 

 
Tabela 1. Produção da Atividade Pesqueira no Brasil por categoria – 2011. 

. 

 
                     Fonte: MPA, 2013. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 

Na distribuição total por região, destaca-se o Nordeste como o maior produtor do país, 

responsável por 454.216 toneladas, equivalente a 31,7% da produção total, seguido das 

regiões Sul com 336.451 toneladas e 23,5 %, Norte com 326.128 e 22,8%, Sudeste com 

226.233 e 15,8% e Centro-Oeste com 88.944 e 6,2% (MPA, 2013), conforme podemos 

observar na Tabela 2. 

Em relação à participação das regiões por categoria, na pesca extrativa, o Nordeste 

permanece como maior produtor, seguido das regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

com destaque para a participação da pesca extrativa marinha na maioria dos estados. Na 

aquicultura, a região Nordeste também é considerada a maior produtora do país, seguida das 

regiões Sul, Norte, Sudeste e Centro-Oeste, com destaque, para a aquicultura continental, na 

maioria dos estados. 

Se analisarmos as duas categorias, quanto a sua área de prática, marítima ou 

continental, observaremos, até pela própria localização geográfica das regiões, certa 

diversidade nos dados de produção. Porém, tomando como base as regiões Nordeste, Sul e 

CATEGORIA TOTAL %

Pesca extrativa marinha 553.670 38,7

Pesca extrativa continental 249.600 17,3

Total Pesca Extrativa 803.270 56

Aquicultura Marinha 84.214 6

Aquicultura Continental 544.490 38

Total Aquicultura 628.704 44

Total 1.431.974 100
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Sudeste, podemos observar que na pesca extrativa, a prática marinha terá destaque 

significante nas três regiões, enquanto que na aquicultura, o quadro reverte-se e o destaque vai 

para a prática continental, nas três regiões citadas.  

 
Tabela 2. Produção da Atividade Pesqueira no Brasil por unidade da Federação – 2011. 
 

 
Fonte: MPA, 2013. Adaptação: RIOS, 2016. 

 

 

Na pesca extrativa, a concentração na área marítima advém tanto da presença dos 

pescadores artesanais, a destacar a região nordeste, como da pesca industrial nas regiões Sul e 

Sudeste. Já na aquicultura, a concentração na área continental se dá principalmente pela 

piscicultura de tanque rede, a destacar as regiões Nordeste e Sul, assim como em proporções 

menores pela malacocultura (cultivo de ostra e mexilhões) e a carcinicultura de água doce 

(criação de camarões), dentre outros.  

Marinha Continental Subtotal (t) Marinha Continental Subtotal (t)

BRASIL 553.670,00 249.600,20 803.270,20 84.214,30 544.490,00 628.704,30 1.431.974,40

NORTE 94.265,30 137.144,50 231.409,80 140,5 94.578,00 94.718,50 326.128,30

Acre 0 2.002,80 2.002,80 0 5.988,30 5.988,30 7.991,10

Amapá 6.756,00 9.891,20 16.647,20 0 1.032,00 1.032,00 17.679,20

Amazonas 0 63.743,30 63.743,30 0 27.604,20 27.604,20 91.347,50

Pará 87.509,30 55.402,70 142.912,00 140,5 10.279,80 10.420,40 153.332,30

Rondônia 0 3.791,30 3.791,30 0 12.098,90 12.098,90 15.890,30

Roraima 0 386,2 386,2 0 25.162,90 25.162,90 25.549,10

Tocantins 0 1.927,10 1.927,10 0 12.411,80 12.411,80 14.338,90

NORDESTE 186.012,00 68.700,90 248.531,90 65.211,40 134.292,60 199.504,00 454.216,90

Alagoas 10.702,00 467,8 11.169,80 0 6.466,20 6.466,20 17.636,00

Bahia 59.293,00 17.508,40 70.620,40 4.547,70 20.703,60 25.251,30 102.052,70

Ceará 21.788,00 11.307,10 33.095,10 29.095,40 36.066,30 65.161,70 98.256,80

Maranhão 44.599,00 25.743,50 70.342,50 287,6 32.238,00 32.525,70 102.868,20

Paraíba 9.140,00 1.976,70 11.116,70 2.068,70 5.846,50 7.915,20 19.032,00

Pernambuco 10.880,00 3.969,10 14.849,10 4.554,80 8.243,30 12.798,20 27.647,30

Piauí 4.119,00 2.300,80 6.419,80 1.691,60 17.000,70 39.300,40 25.112,10

Rio Grande do Norte 19.364,00 4.528,40 23.892,40 22.299,70 3.740,10 32.835,50 49.932,20

Sergipe 6.127,00 899,1 7.026,10 665,9 3.987,80 4.653,60 11.679,70

SUDESTE 114.877,30 24.446,00 139.323,30 72,9 86.837,00 86.909,90 226.233,20

Espírito Santo 14.381,30 882,3 15.263,50 0 11.552,70 11.552,70 26.816,30

Minas Gerais 0 9.879,70 9.879,70 0 25.917,90 25.917,90 35.797,60

Rio de Janeiro 78.933,00 1.366,90 80.299,90 43,2 5.875,40 5.918,60 86.218,50

São Paulo 21.563,00 12.317,20 33.880,20 29,7 43.490,90 43.520,60 77.400,80

SUL 158.515,40 5.472,20 163.987,50 18.789,50 153.674,50 172.463,90 336.451,50

Paraná 2.170,40 1.697,70 3.868,10 168 73.831,10 73.999,10 77.867,20

Rio Grande do Sul 34.385,00 3.131,10 37.516,10 0 26.201,50 44.823,00 63.717,60

Santa Catarina 121.960,00 643,3 122.603,30 18.621,50 53.641,80 72.263,30 194.866,70

CENTRO-OESTE 0 13.836,60 13.836,60 0 75.107,90 75.107,90 88.944,50

Distrito Federal 0 375,8 375,8 0 258,4 258,4 634,1

Goiás 0 1.496,90 1.496,90 0 13.647,40 13.647,40 15.144,30

Mato Grosso 0 6.666,60 6.666,60 0 48.748,30 48.748,30 55.414,90

Mato Grosso do Sul 0 5.297,40 5.297,40 0 12.453,80 12.453,80 17.751,20

Pesca Extrativa Aquicultura

Total (t)Unidades da Federação
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Os dados apresentados, dentre outras análises, nos permitem observar a significante 

particicipação da pesca extrativa no setor pesqueiro do país, seja marinha ou continental, a 

mesma encontra-se presente em todos os estados brasileiros. Responsavél por mais de 56% da 

produção total do país, a pesca extrativa é a fonte de renda direta de mais de 1 milhão de 

pescadores(as), a acrescentar os outros segmentos econômicos envolvidos indiretamente com 

a atividade. 

 

A pesca é uma atividade milenar e, ainda hoje, de considerável importância 

em todo o mundo, como fonte geradora de alimentos, emprego e renda para 

vários segmentos econômicos, inclusive porque gera diversas outras 

atividades de forma indireta, especialmente no campo da comercialização do 

pescado e também na confecção e na indústria de insumos básicos (CNISO, 

1998, p. 103). 

 

Antes de trabalhar mais especificamente os dados relativos ao quantitativo de 

pescadores, idade, genero, esolaridade etc., cabe elencar algumas questões importantes no que 

tange a estatistica pesqueira existente no Brasil. É comum entre os pesquisadores do setor 

pesqueiro no país as constantes reclamações sobre as inúmeras fragilidades historicamente 

existentes na estatistica pesqueira brasileira, em espacial, a partir do ano 2007, quando o 

levantamento passou a ser realizado pela Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca (SEAP) 

e, no ano de 2009, quando da transformação da SEAP no extinto Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA) passou a ser responsabilidade de tal Ministério.   

 
A pesca artesanal sofre de uma carência generalizada de informações 

biologicas e, principalmente sócio-economicas [...]  A razão principal dessa 

insuficiência era, de um lado, era a dispersão das comunidades de pescadores 

ao longo da costa, que dificultava um sistema de coleta e de outro, a pouca 

importancia e visibilidade que caracterizavam esse setor durante essas 

décadas, uma vez que a prioridade era dada, pelos órgaos 

governamentais a pesca industrial/empresarial (VASCONCELOS etal, 

2007, p.2) (Grifo nosso). 

 

As fragilidades apontadas advém em parte, da metodologia utilizada na coleta dos 

dados. Antes, quando da responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em parceria com outros órgãos, a maioria dos dados 

eram coletados a partir da ida dos pesquisadores as comunidades e pontos de desembarque. 

Tal metodologia resultava em uma estatistica mais próxima da realidade.  

Com a passagem da responsabilidade da estatistica para o extinto MPA, a metodologia 

utilizada passou a ser basedada nos cadsatros existentes no Ministério, a exemplo do Registro 
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Geral da Pesca (RGP).
19

 Desde 2007, a estatística pesqueira existente no Brasil é realizada a 

partir da contagem dos pescadores cadastrados no RGP, assim como as embarcações e 

produção pesqueira. Nesta última, de acordo com pesquisadores da Fundação Joaquim 

Nabuco, a coleta de dados, muitas vezes é realizada a partir de amostragens, estmativas e 

projeções. ―A estatistica realizada pelo MPA é uma ficção, não há uma coleta de dados 

efetivamente e sim uma projeção o que resulta em dados com imprecisão. Há a seleção de 

alguns pontos de desembarque, pela importância e a partir deste, faz-se uma projeção, cria-se 

um retrato da estatística pesqueira‖ (Depoimento pesquisador – Seminário de Metodologia 

para Levantamento da Produção Pesqueira Artesanal, 2013).
20

 

O que se destaca é que,além de inúmeros pescadores não possuírem esse cadastro (por 

motivos diversos, a destacar: desconhecimento, porque recebem outros auxilios, porque não 

se vinculam a colônias de pesca),há diversos outros que realizam somente a pesca não 

embarcada e portanto, não são incluídos nas amostragens realizadas em pontos de 

desembarque específicos. Tais fatos implicam diretamente na fragilidade dos dados e 

consequentemente na leitura da real importancia da pesca, em especial, a pesca artesanal para 

o país.  

 

Pescadores e pescadoras artesanais denunciam que a metodologia utilizada 

pelos órgãos federais tem base nos interesses de grandes empresas, o que dá 

um caráter superficial e pouco confiável às pesquisas. Os estudos não 

incluem a participação das comunidades pesqueiras na coleta de dados, além 

de se sustentarem em estimativas e projeções fora da realidade da pesca 

artesanal. Com essas bases, o monitoramento analisa um campo restrito. 

Exemplo disso é o fato de só o pescado de valor comercial ser considerado, 

assim como as pesquisas não contemplam a pesca não embarcada, 

especialmente aquelas desenvolvidas pelas pescadoras e marisqueiras.  

 

Para as comunidades pesqueiras, esse procedimento nega a importância da 

produção artesanal para a economia brasileira e favorece a reprodução de um 

discurso falacioso de que a pesca artesanal está em decadência. Elas acusam 

que o método governamental visa beneficiar apenas a aquicultura e a pesca 

                                                             
19

Trata-se de um instrumento do Governo Federal que visa a contribuir para a gestão e o desenvolvimento 

sustentável da atividade pesqueira, bem como permite ao interessado o exercício das atividades da pesca e 

aquicultura, em toda sua cadeia produtiva. Ou seja, o RGP é um instrumento do poder executivo que permite 

legalizar os respectivos usuários para o exercício da atividade pesqueira, com o credenciamento das pessoas 

físicas ou jurídicas e também das embarcações para exercerem essas atividades. Além disso, aos pescadores 

todos os direitos trabalhistas, a exemplo da aposentadoria, seguro defeso etc. (MPA, 2015). 
20

 Desde outubro do ano 2015, quando da extinção do MPA, a estatística pesqueira do país ficou sob a 

responsabilidade do MAPA, até que em março do ano de 2017, a gestão da atividade e responsabilidade pela 

estatística do setor foi transferida para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e, 

atualmente retornou para Secretária Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), vinculada à Presidência da 

República. Com a mudança para o MAPA e o MDIC houve diversas falas dos Ministros e Secretários sobre a 

implantação de mudanças e novas metodologias, mas, na prática, nenhuma ação ou estratégia foi de fato 

consolidada, o que reforça as preocupações apresentadas (Pesquisa de Campo, 2016). 
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industrial aliadas de grandes empreendimentos que se favorecem com o 

discurso do governo de que a pesca artesanal encontra-se em processo de 

extinção. Acontece que nós pescadores e pescadoras existimos! Nossos 

filhos estão aprendendo conosco e somos responsáveis por cerca de 70% do 

pescado nacional (Trecho da Carta do Seminário Nacional sobre 

metodologia para levantamento da produção pesqueira nacional, 2013)
21

 

 

  As fragilidades existentes na estatística pesqueira ficam ainda mais visíveis quando 

observamos inúmeros municípios que possuem significante quantitativo de pescadores, 

embarcações e produção e, nos dados apresentados pelo MPA, possuem menos 50% da 

realidade existente. Há casos em que municípios, conhecidos por possuírem diversas 

comunidades pesqueiras, a exemplo de Santo Amaro e São Francisco do Conde no Estado da 

Bahia, apresentam entre 3 a 8 embarcações, quando na realidade esse número é 

significantemente superior.  

 Tais fatos revelam, além da invisibilidade desse grupo para os órgãos gestores e a 

forma com que se tem priorizado outras atividades no âmbito do setor pesqueiro, a 

necessidade da realização de um levantamento estatístico eficiente, acompanhado pelas 

comunidades e que abarque as diferentes espécies de pescado, os tipos e tamanhos de 

embarcações, os apetrechos utilizados, a pesca desembarcada e realizada pelas mulheres 

(marisqueiras), dentre tantos e outros aspectos que envolvem a pesca artesanal desenvolvida 

no país.  

Contudo, mesmo reconhecendo as fragilidades existentes na estatística pesqueira do 

país e os desafios de trabalhar com ela, defendemos a necessidade da análise de seus dados, 

uma vez que através deles, podemos realizar uma leitura crítica do cenário que envolve o 

setor pesqueiro brasileiro, seja da desproporção existente na estatística pesqueira, da 

invisibilidade dos pescadores, da falta de políticas voltadas a atividade, o funcionamento das 

Colônias e o cadastro no RGP, entre outros.   

De acordo com os dados da última estatística publicada pelo extinto MPA, existem no 

Brasil mais de 1 (um) milhão de pescadores(as) cadastrados no Registro Geral da Pesca 

(RGP). Estes se encontram distribuídos nas 27 unidades da federação e compõem as mais de 

900 mil famílias que têm no desenvolvimento da pesca a sua principal fonte de renda (MPA, 

2013). O maior quantitativo de pescadores encontra-sena região Nordeste, com 489.940 mil 

pescadores, correspondente a 47,02% do total do país, em seguida encontram-se a região 

                                                             
21

O Seminário Nacional sobre metodologia para levantamento da produção pesqueira nacional foi promovido 

pelo Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), em Salvador no ano de 2013, teve como centro 

do debate, a discussão sobre as fragilidades existentes na estatística pesqueira brasileira e a necessidade de 

avançar no monitoramento da pesca artesanal brasileira. Neste, pescadores, representantes do IBGE, de 

Universidades e demais órgãos discutiram possibilidades metodológicas para uma estatística mais eficaz.   
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Norte com 383.727 e 36,83%, Sudeste com 85.464 e 8,20%, Sul com 64.198 e 6.16% e 

Centro-Oeste com 18.638 e 1,79%, conforme dados apresentados na Tabela 3.  

Cabe destacar também a participação dos estados do Pará, Maranhão, Bahia e 

Amazonas, juntos esses estados representam mais de 60% do total de pescadores cadastrados 

no país. 

 
Tabela 3. Distribuição dos Pescadores(as) cadastrados no RGP por unidade da Federação – 2012. 

ESTADO/REGIÃO Nº PESCADORES (AS) % 

NORTE 383.727 36,83% 

Acre 7769 0,75% 

Amapá 15.601 1,50% 

Amazônia 85.129 8,17% 

Pará 253.085 24,29% 

Rondônia 7.290 0,70% 

Roraima 7.820 0,75% 

Tocantins 7.033 0,67% 

CENTRO-OESTE 18.638 1,79% 

Distrito Federal 164 0,02% 

Goiás 2.863 0,27% 

Mato Grosso 6.286 0,60% 

Mato Grosso do Sul 9.325 0,89% 

NORDESTE 489.940 47,02% 

Alagoas 31.561 3,03% 

Bahia 125.827 12,08% 

Ceará 29.970 2,88% 

Maranhão 175.166 16,81% 

Paraíba 25.587 2,46% 

Pernambuco 13.128 1,26% 

Piauí 33.130 3,18% 

Rio Grande do Norte 29.468 2,83% 

Sergipe 26.103 2,51% 

SUDESTE 85.464 8,20% 

Espírito Santo 18.177 1,74% 

Minas Gerais 26.388 2,53% 

Rio de Janeiro 14.403 1,38% 

São Paulo 26.496 2,54% 

SUL 64.198 6,16% 

Paraná 10.737 1,03% 

Rio Grande do Sul 18.168 1,74% 

Santa Catarina 35.293 3,39% 

TOTAL 1.041,967 100,00% 

                       Fonte: MPA, 2013. Adaptação: RIOS, 2016. 

 

 

Na distribuição por gênero, os homens se destacam com 604.955 mil pescadores 

cadastrados, equivalente a 58,06% do total, enquanto que as mulheres possuem um 

quantitativo de 437.012 mil, correspondente a 41,34% (Tabela 4).  
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Tabela 4. Distribuição dos Pescadores(as) cadastrados no RGP por gênero – 2012. 

REGIÃO MASCULINO FEMININO 

Centro-oeste 1,22% 0,57% 

Nordeste 24,92% 22,10% 

Norte 21,78% 15,05% 

Sudeste 6,07% 2,13% 

Sul 4,06% 2,10% 

TOTAL % 58,06% 41,34% 

TOTAL NÚMEROS 604.955 437.012 

                               Fonte: MPA, 2013. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 

Cabe que a participação das mulheres na estatística pesqueira brasileira ocorreu somente 

na década de 1970, quando a atividade da mariscagem é reconhecida pelos órgãos gestores da 

atividade pesqueira no Brasil (na época, a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

(SUDEPE)), como uma atividade que integra o setor pesqueiro, passando assim a serem 

reconhecidas como pescadoras. Maldonado, em publicação do ano de 1986, relata: 

 
Atualmente no Norte e no Nordeste do Brasil, as marisqueiras e as coletoras 

de sargaço e caranguejo, assim como as mulheres que fazem a pequena 

pesca, ou pesca de mar raso, estão se inscrevendo na Sudepe como 

pescadeiras, num movimento de apropriação em termos produtivos e 

institucionais do espaço feminino por elas ocupado no mar (MALDONADO, 

1986, p. 21). 

 

É importante ressaltar que a prática da atividade da mariscagem não se restringe à 

prática feminina, assim como a pesca embarcada não se restringe aos homens. Há diversas 

mulheres que praticam também a pesca embarcada ou nos rios, sejam acompanhadas de seus 

companheiros ou em grupos de mulheres, assim como inúmeros homens que praticam a 

mariscagem. 

  No que se refere à idade dos pescadores(a), estes em sua maioria, encontram-se nas 

faixas: de 31 e 40 anos de idade, com o quantitativo de 296.009 mil pescadores, em seguida 

de 41 a 50 anos, representada por 264.886 mil pescadores, de 21 a 30 anos, com 240.718 e, de 

51 a 60 anos, com 184.601 mil. Juntos, os pescadores com idade entre 21 a 60 anos totalizam 

cerca de 94% dos pescadores registrados no país (Tabela 5). 

 
              Tabela 5. Distribuição dos Pescadores(as) cadastrados no RGP por faixa etária – 2012. 

IDADE Nº PESCADORES (AS) 

Até 20 10.897 

21 - 30 240.718 

31 - 40 296.009 

41 - 50 264.886 

51 - 60 184.601 
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61 - 70 41.032 

71 - 80 2.744 

Mais de 80 445 

Não Informado 635 

                                            Fonte: MPA, 2013. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 

Cabe destacar também, a presença de um número significativo de pescadores com idade 

inferior a 20 anos (10.897) e superior a 70 anos (2.744), conforme Tabela 5 e Gráfico 1. A 

atividade da pesca artesanal é caracterizada principalmente por ser uma atividade que é 

passada de geração a geração, em que o conhecimento dos mais velhos é passado aos jovens 

através da prática cotidiana no mar e nas pescarias (MALDONADO, 1986). 

 

      Gráfico 1. Distribuição dos Pescadores(as) cadastrados no RGP por faixa etária – 2012. 

 
                         Fonte: MPA, 2013.  Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 

Em relação ao grau de escolaridade, destaca-se que mais de 800 mil pescadores(as) 

declararam não ter concluído o ensino fundamental e, somente, 53.244 mil declararam possuir 

o ensino médio completo. Uma realidade presente na maioria das comunidades tradicionais 

existentes no Brasil.  

A política de desenvolvimento aplicada ao campo brasileiro observa-o apenas como 

espaço produtivo econômico, enquanto que os milhares de grupos que compõem essas 

comunidades e por vez, suas necessidades, são simplesmente invisibilizadas. A educação, 

historicamente ofertada aos povos do campo é caracterizada pelo ―abandono‖ do Estado, as 

escolas encontram-se sem condições de receber os alunos, os professores em sua maioria não 

possuem formação, o acesso às próprias escolas é dificultoso, etc. Tal fato reflete diretamente 

na formação das comunidades.  
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No caso das comunidades tradicionais pesqueiras, destaca-se, além dos fatores 

mencionados, a incompatibilidade, em muitos casos, de manter os estudos e o trabalho 

enquanto pescador. Em várias comunidades, as escolas encontram-se distantes e ou 

localizadas em outros distritos e/ou municípios, o que dificulta a articulação das duas 

atividades (estudos – trabalho), e assim, frente à necessidade de garantir as condições para sua 

sobrevivência e muitas vezes, de suas famílias, acabam elencando o trabalho como prioridade. 

Retomando a discussão da participação da pesca artesanal no setor pesqueiro, na 

classificação por categoria, de acordo com os dados do MPA, mais de 1 milhão de 

pescadores(as) são classificados enquanto ―artesanais‖, o que representa mais de 99% do total 

de pescadores cadastrados, em sua maioria oriundos das regiões Nordeste, Norte, Sudeste, Sul 

e Centro-Oeste, respectivamente, conforme dados da Tabela 6 e do Gráfico 2.  

 
Tabela 6. Distribuição Percentual dos Pescadores(as) cadastrados no RGP por região e categoria – 2012. 

REGIÃO ARTESANAL INDUSTRIAL 

Centro-oeste 1,79% 0,00% 

Nordeste 46,99% 0,03% 

Norte 36,80% 0,03% 

Sudeste 8,04% 0,16% 

Sul 5,53% 0,63% 

TOTAL % 99,16% 0,84% 

TOTAL NÚMEROS 1.033.124 8.843 

                                     Fonte: MPA, 2013. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Os demais pescadores, aproximadamente 9 mil, são classificados enquanto 

―industriais‖, representando 0,84% do total de pescadores cadastrados e oriundos 

principalmente das regiões Sul e Sudeste, onde se encontram alguns dos principais portos de 

desembarque da frota industrial ao longo da costa brasileira: Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), 

Itajaí (SC) e Paranaguá (PR) (MPA, 2013). As regiões Norte e Nordeste participam com 

apenas 0,03 do total e na região Centro-Oeste não há participação cadastrada.  

Daí, mais uma vez se confirma a importância da pesca artesanal para o setor pesqueiro 

brasileiro e para as inúmeras comunidades tradicionais que a desenvolvem como principal e 

muitas vezes como única atividade econômica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

     Gráfico 2. Distribuição Percentual Pescadores(as) cadastrados no RGP por categoria – 2012. 

 

 

                                Fonte: MPA, 2013.  Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 

Outro dado importante refere-se à distribuição dos pescadores industriais nos estados 

brasileiros. A destacar a participação dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará, os cinco maiores quantitativos de pescadores industriais 

cadastrados no país e onde se encontram, conforme citado, os principais portos de 

desembarque a frota industrial pesqueira (Tabela 7). 

 
                    Tabela 7. Distribuição dos Pescadores(as) industriais cadastrados no RGP– 2012. 

ESTADO Nº PESCADORES 

Amazonas 8 

Bahia 3 

Ceará 48 

Espírito Santo 34 

Maranhão 15 

Pará 259 

Paraíba 29 

Paraná  4 

Pernambuco 5 

Piauí 1 

Rio de Janeiro 657 

Rio Grande do Norte 209 

Rio Grande do Sul 553 

Roraima 19 

Roraima 3 

Santa Catarina 6.014 

São Paulo 979 

Sergipe 1 

Tocantins 2 

TOTAL 8.843 
                                             Fonte: MPA, 2013. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Alguns desses pescadores encontram-se vinculados as indústrias de pesca e ou 

armadores de pesca, estes últimos, conforme mencionado no início do capítulo, refere-se 
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aqueles que são proprietários de várias embarcações, caracteriza-se pela presença de 

―terceiros‖ na produção, os donos das embarcações não participam da captura. No Brasil 

existem 1806 pescadores armadores cadastrados, sendo 1.767 enquanto pessoa física, 14 

microempresas e 25 demais empresas, sem maiores especificidades. No tocante as indústrias 

de pesca, há no país 73 cadastros, sendo 1 na categoria de cooperativa e as demais enquanto 

micro empresas (MPA, 2013). 

Ambas as categorias atuam principalmente nos rios, do total de pescadores cadastrados, 

691.274 mil desenvolvem a pesca neste espaço. Em seguida encontram-se os pescadores que 

praticam a pesca em lagos (291.568), mar (204.568), açudes (62.081) e estuários (55.684). 

Cabe destacar que, no cadastro realizado no MPA, os pescadores podem optar por mais de 

uma área de captura (Gráfico 3).  

 
   Gráfico 3. Distribuição dos Pescadores(as) cadastrados no RGP por área de atuação – 2012. 

 
                                Fonte: MPA, 2013.  Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Na classificação por região, o Nordeste encontra-se com o maior percentual de 

pescadores que atuam no mar, enquanto que a região Norte destaca-se pela prática da 

atividade nos rios. Tal fato advém principalmente das condições geográficas de localização de 

ambas as regiões, no entanto cabe destacar que na ficha de identificação o pescador pode 

declarar que exerce a atividade em mais de uma área (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Distribuição dos Pescadores(as) cadastrados no RGP por área de captura – 2012. 
 

REGIÃO MAR ESTUÁRIO RIO LAGO/AÇUDE 

Norte 1,35% 0,16% 26,51% 9,56% 

Centro-oeste 0,00% 0,00% 1,24% 9,01% 

Nordeste 19,62% 2,69% 17,56% 6,92% 

Sudeste 1,97% 0,38% 3,44% 4,48% 

Sul 2,37% 0,59% 1,39% 0,60% 

           Fonte: MPA, 2013.  Elaboração: RIOS, 2016 
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Nestes espaços, os pescadores se dedicam, principalmente, a captura de peixes, 

mariscos, crustáceos e algas. A Tabela 9 apresenta esse percentual, com destaque que cada 

pescador, pode declarar dois ou mais tipos de captura.  

 
        Tabela 9. Distribuição dos Pescadores(as) cadastrados no RGP por tipo de captura – 2012. 

CAPTURA Nº PESCADORES % 

Peixes 950.773 76,35% 

Crustáceos 141.299 11,35% 

Mariscos 148.943 11,96% 

Algas 4.300 0,35% 

                                      *Há pescadores que declaram mais de um tipo de captura. 

                                        Fonte: MPA, 2013. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Essa captura é realizada principalmente através da pesca desembarcada, 785.565 mil 

pescadores, o que corresponde a 75,39% do total cadastrado no MPA, realizam a pesca sem 

auxilio de embarcação, enquanto que 256.402, equivalente a 24,61% utilizam embarcações. 

Tais dados, de certa forma, reforçam a participação dos pescadores artesanais no setor 

pesqueiro brasileiro. Uma vez que a maioria destes desenvovem a pesca desembarcados e/ou 

em embarcações de pequeno porte. No Brasil, existem atualmente 41.281 mil embarcações 

cadastradas no órgãos gestores pelo setor pesqueiro. Com destaque paa os estados do Rio de 

Janeiro, Santa Catarina, Pará, Bahia e Rio Grande do Norte, com os cinco maiores 

quantitativos de embarcações cadastradas (Tabela 10). 

 

                      Tabela 10. Distribuição das embarcações cadastradas no RGP– 2012. 

ESTADOS Nº DE EMBARCAÇÕES 

Acre 79 

Alagoas 57 

Amazônia 892 

Amapá 457 

Bahia 3.263 

Ceará 1.695 

Espírito Santo 2.801 

Maranhão 1.948 

Mato Grosso 175 

Pará 4.086 

Paraíba 469 

Pernambuco 531 

Piauí 95 

Paraná 1.118 

Rio de Janeiro 9.355 

Rio Grande do Norte 2.681 

Rio Grande do Sul 2.494 

Santa Catarina 6.326 

Sergipe 2.759 

São Paulo 1.824 

TOTAL 41281 
                                       Fonte: MPA, 2013. Elaboração: RIOS, 2016. 
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Ao analisarmos o registro de embarcação por modalidade de pesca, obervamos o 

predomínio do uso da modalidade de emalhe para a captura, seguida do arrasto, armadinha, 

linha e cerco (Tabela 11).
22

 

 

Tabela 11. Distribuição da modalidade de pesca utilizada pelas embarcações cadastradas no RGP – 2012. 

 

                                      Fonte: MPA, 2013. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Além da pesca extrativa (artesanal e industrial), o setor pesqueiro no Brasl também é 

composto pela atividade da aquicultura. De acordo com os dados do MPA, atualmente há 

2.367 empreendimentos aquícolas cadastrados, uma média anual que vem aumentando 

significativamente, visto que no ano de 2010 eram 880 cadastros e no ano de 2011 esse 

quantitativo aumentou para 1.211 (MPA, 2013). 

Dos empreendimentos atualmente existentes, apenas 722 possuem licença ambiental 

para o desenvolvimento de suas atividades, o que corresponde a 31% do total. Na análise das 

justificativas pelo não licenciamento, mais de 50% dos registros informam que o processo de 

licenciamento encontra-se em tramitação. 

Na distribuição por região, destaca-se o Norte do país, com 1.246 cadastros e 466 

licenciamentos, seguido das regiões Nordeste com 532 cadastros e 190 licenciamntos, Sudeste 

com 397 cadastros e 28 licenciamentos, Sul  com 163 cadastros e 24 licenciamento e Centro-

Oeste com 29 cadastros e 14 licenciamentos (MPA, 2013). 

Nos estados, destacam-se Mato Grosso do Sul com 100% e Roraima com 93%, dos 

empreemdimentos licenciados e por outro lado, São Paulo e Rio de Janeiro com 

respectivamente 1% e 3%, somente de licenciamentos.  

Em relação a atividade desenvolvida pelos empreendimentos aquicolas, em sua 

maioria considerados de pequeno porte (73% possuem até 2ha), destacam-se: a pisicultura de 

tanque-rede (regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), pisicultura de tanque 

escavado (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), carcinicultura marinha (Norte, 

                                                             
22

 As modalidades de pesca apresentadas correspondem aos instrumentos utilizados para a captura dos peixes e 

mariscos.  

MODALIDADE DA PESCA FREQUENCIA ABSOLUTA

Linha 1.377

Emalhe 4.938

Arrasto 4.012

Cerco 437

Armadilha 3.046

Outros 1.560
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Nordeste, Sul e Sudeste), carcinicultura de água doce (Norte, Nordeste, e Sudeste) e a 

malacocultura (Nordeste, Sudeste e Sul).  

É importante destacar que mesmo sendo considerado pelo extinto MPA como ―um 

levantamento mais direto e eficaz‖, pois se trata de empreendimentos comerciais registrados e 

com contagem de produção, as distorções ainda são presentes, a estatística da produção 

aquícola do país, também apresenta distorções e fragilidades.  

Em novembro do ano de 2014, a revista ―Panorama da Aquicultura‖ apresentou dentre 

suas reportagens um levantamento realizado sobre a produção aquícola brasileira em 2013. 

Neste ao comprara os dados disponibilizados pelo IBGE e MPA foi observado uma 

significativa diferença entre os números, considerado pelo autor da reportagem enquanto 

―super inflados‖ (CARVALHO FILHO, 2014, p. 60) (Figura 4). 

De acordo com os dados do MPA, em 2013 a produção aquícola foi de 

aproximadamente 970.469 mil toneladas, já o levantamento do IBGE aponta somente 487.432 

toneladas, uma diferença de mais de 483 mil toneladas no total. No referente às regiões 

brasileiras, a diferença mais significativa refere-se a Norte, visto que o MPA apresentou o 

total de 319.727 e o IBGE apenas 73.017 toneladas. É sabido que neste levantamento, a 

metodologia utilizada deixou ausente algumas espécies, porém mesmo assim, em alguns 

lugares a diferença é gritante.  

Tal publicação foi o motivo de inúmeras discussões e críticas, questionando a 

metodologia utilizada por ambas as instituições e as espécies que ficaram de fora do 

levantamento estatístico.  

De acordo com Carvalho Filho (2014), autor da matéria, o objetivo do texto não é 

dizer que a produção aquícola no país tem crescido ou perdeu sua significância, até porque o 

mesmo considera que a aquicultura permanece crescendo, em ritmos constantes no Brasil. O 

que a matéria tenta mostrar é a necessidade de discutir as inúmeras fragilidades existentes na 

estatística pesqueira brasileira. Não ter esses dados, em sua realidade, pode dificultar a gestão 

da atividade. 

As questões apresentadas por Carvalho Junior, mesmo sendo voltada a produção 

aquícola, nos conduzem a algumas reflexões sobre as problemáticas que envolvem a pesca 

artesanal no Brasil, em especial a invisibilidade histórica vivenciada pelos pescadores 

artesanais.  
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Figura 4. Reportagem da Revista Panorama da Aquicultura, publicada em novembro de 2014. 
 

 

     Fonte: Revista Panorama da Aqüicultura, 2014.  

 

 

Partimos do pressuposto que o levantamento estatístico consiste numa das principais 

bases para construção do planejamento e gestão do setor pesqueiro do país, portanto, não tê-lo 

ou tê-lo de maneira inconsistente e frágil significa que as ações a serem desenvolvidas 

certamente não serão condizentes com a realidade, em especial da pesca artesanal 

caracterizada por inúmeras especificidades.   

Ao compararmos as estatísticas que eram realizadas pelo IBAMA e pelo MPA, 

notaremos que a metodologia utilizada pelo IBAMA, mesmo com suas fragilidades e críticas, 
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era a que mais se aproximava da realidade existente nas comunidades pesqueiras. O nível de 

detalhamento dos dados, por exemplo, demonstra quão a metodologia utilizada permitia uma 

leitura mais consistente da realidade. Isso, porque além de ter um corpo técnico para coleta de 

dados in loco, na época, o órgão gestor pensava de fato numa gestão e ordenamento da 

atividade.  

Quando essa estatística passa para a responsabilidade do extinto MPA, além das 

constantes mudanças de ministros e superintendentes – o que dificulta a construção de uma 

agenda de trabalho – toma-se como base de coleta de dados um registro historicamente 

conhecido por suas fragilidades, em especial porque os dados contidos no RGP, em sua 

maioria, vêm dos cadastros dos pescadores nas colônias e associações de pesca. Daí o 

surgimento de outras problemáticas.  

É sabido que as Colônias foram criadas no Brasil por pessoas que não eram pescadores 

e seguindo uma lógica contrária a gestão e organização da atividade. Tal fato faz com que até 

nos dias atuais, muitas colônias tenham em seu banco de dados diversas pessoas que não 

exercem a prática da pesca artesanal. Não obstante, são essas pessoas que se reúnem e 

encaminham, através da representação dos presidentes das colônias, solicitações de projetos, 

políticas públicas para o setor, entre outros.  

Se essa fragilidade existente nos dados do RGP demanda ao governo ações de 

fiscalização e controle dos cadastros, por outro lado, da forma com que tem sido realizada 

acaba prejudicando aqueles que de fato são pescadores e deveriam ter seus direitos 

reconhecidos, pois a primeira ação de fiscalização é a suspensão de novos cadastros, que em 

decorrência das trocas de ministérios acabou ficando em segundo plano.  

Observa-se que durante décadas o setor pesqueiro tem vivenciado uma gestão sem 

planejamento efetivo, com ações descontinuas e, principalmente, com base em uma estatística 

cada vez mais frágil e inconsistente. Isso tem ocasionado sérias consequências para a pesca 

artesanal, historicamente invisibilizada dentro do setor pesqueiro.  

Se a estatística que era realizada pelo MPA não condiz com a realidade da produção 

pesqueira artesanal, com quantidade de pescadores cadastrados e nem com as embarcações 

existentes, logo as políticas e ações planejadas dificilmente irão atender as necessidades desse 

coletivo. Não obstante é essa mesma estatística que tem sido utilizada por empresários 

nacionais/internacionais e, em alguns momentos pelo próprio Estado para justificar a inserção 

de empreendimentos industriais em áreas de uso da pesca artesanal. Não ter esses dados, de 

certa forma exime e camufla os impactos que a inserção de um empreendimento industrial, 

por exemplo, poderá ocasionar numa área de uso da pesca artesanal.   
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O cenário posto nos leva a reafirmar a necessidade da construção de um planejamento 

do setor pesqueiro, em especial da pesca artesanal. Isso envolve repensar desde a metodologia 

utilizada para a coleta de dados estatísticos à própria gestão, controle e fiscalização da 

atividade.  

Se a pesca artesanal representa cerca de 56% da produção do setor pesqueiro brasileiro 

e ocupa mais de 1 milhão de pescadores(as), a importância social e econômica desta atividade 

precisa ser reconhecida pelos órgãos gestores e planejada de acordo com suas especificidades. 

Se a estatística possui fragilidades e esses dados não condizem com a realidade, visto que de 

acordo com o MPP (2013) o percentual de participação na produção, a quantidade de 

pescadores, o número de embarcações é significantemente superior, tais dados precisam ser 

investigados, coletados e publicizados.  

As discussões que envolvem a estatística pesqueira, assim como o debate sobre a 

invisibilidade histórica dos pescadores artesanais, os conflitos com empreendimentos 

industriais e a falta de politicas publicas específicas são aspectos que envolvem a questão da 

luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais do país, ao qual, detalharemos mais alguns 

pontos a seguir.  

 

1.4.2 Algumas contradições e conflitos existentes 

 

 Manifestações, campanhas, ocupações, cartas de repúdio, audiências públicas etc. 

Diversas são as formas que os pescadores artesanais têm buscado para dar visibilidade às 

contradições e conflitos que envolvem historicamente os territórios pesqueiros. A redução ou 

perda de áreas de pesca decorrente da inserção de atividades industriais, turísticas, entre 

outros tem sido um fenômeno observado em várias comunidades tradicionais pesqueiras no 

Brasil.   

 
O surgimento de inúmeros conflitos socioambientais presentes nas 

comunidades tradicionais pesqueiras possui parâmetros históricos que se 

baseiam no controle sobre a natureza enquanto ―recurso‖ econômico, 

empreendido pela ação do capital. Este controle desencadeia dois profundos 

problemas instituídos no conflito: o domínio tecnológico ligado ao 

produtivismo econômico e o domínio sobre a territorialidade onde a terra, à 

água e os ecossistemas tornam-se recursos de interesse do capital (CPP, 

2016, p.10).  

 

 De acordo com Diegues, ―o que caracteriza o pescador artesanal não é somente o viver 

da pesca, mas é, sobretudo, a apropriação real dos meios de produção; o controle de como 
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pescar e o que pescar, em suma o controle da arte da pesca‖ (DIEGUES, 1983, p. 197-198). 

Há, para além da prática enquanto profissão, o desenvolvimento de uma relação de 

pertencimento, identificação e respeito dos pescadores com seu território. As comunidades 

tradicionais pesqueiras, apesar de estarem inseridas no modo de produção capitalista, 

desenvolvem-se de maneira diferenciada dentro desse sistema. Estas representam exemplos de 

formas sociais de produção que por não incorporarem os modelos ditados pelo sistema 

produtivo dominante, são muitas vezes desarticuladas e obrigadas a dividir seu espaço de uso 

com empreendimentos econômicos, comprometendo diretamente o desenvolvimento de suas 

atividades. O modelo de desenvolvimento do Brasil 

 
[...] desconsidera as necessidades da população e utiliza a terra e demais 

bens da natureza apenas para geração de lucros pra um pequeno setor da 

sociedade, com alto custo social e ambiental (conflitos no campo, 

desmatamento, insegurança alimentar, expulsão dos povos do campo de suas 

terras/territórios, precarização das relações de trabalho) (AATR, 2013, p. 7). 

 

 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
23

 é um exemplo das ações 

implementadas pelo Governo, nesse modelo de desenvolvimento, concentrador, excludente e 

desigual, que têm desconsiderado em vários momentos as necessidades e principalmente, os 

direitos das comunidades tradicionais. A implantação de grandes projetos: refinarias, 

complexos petroquímicos, ferrovias, usinas termoelétricas, usinas hidroelétricas, campos de 

extração de gás e petróleo etc., tem afetado direta ou indiretamente diversas comunidades 

pesqueiras, através da contaminação dos recursos naturais, desmatamentos, redução das áreas 

de pesca e até mesmo expulsão dos territórios. 

O território da pesca artesanal é uma articulação de vários territórios, em que os 

pescadores necessitam do livre acesso para desenvolverem suas atividades de pesca e de vida. 

A inserção de uma nova e distinta forma de produção, que por vez, o modifica, restringe e 

―privatiza‖ representa, de certo modo, o início de uma disputa pelo seu controle, acesso e uso.  

Cabe destacar que as contradições e disputas territoriais envolvendo os pescadores 

artesanais são históricas e nesse cenário, a figura do Estado aparece em muitas vezes como 

―incentivador‖, seja pelos próprios órgãos gestores da atividade ou por outros setores. Um 

exemplo foi a gestão da atividade pesqueira pela Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca (SUDEPE), no período de 1962 a 1989, quando a mesma foi extinta. A gestão marcada 

                                                             
23

 O PAC é um programa é um programa do Governo Federal Brasileiro, lançado no ano de 2007, no segundo 

governo de Luis Inácio Lula da Silva tem por objetivo acelerar o crescimento econômico do país através de um 

conjunto de políticas econômicas e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana logística e 

energética do país.  
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inicialmente por um alto volume de incentivos fiscais e um amplo crescimento produtivo, mas 

que devido à forma desordenada e incompatível com a gestão dos recursos naturais, 

ocasionou o esgotamento de alguns destes.  

A SUDEPE ―tinha como premissa a transformação do setor pesqueiro de pesca 

artesanal em pesca moderna, tendo por base a industrialização‖ (CARDOSO, 2001, p. 80). 

Para Abdallah e Bacha, ―o problema da sobrepesca foi ressaltado por muitos autores que 

estudam o recurso pesqueiro do país [...], para os quais, o governo não considerou as 

potencialidades pesqueiras do litoral brasileiro ao lançar a política de incentivos fiscais a 

pesca‖ (ABDALLAH; BACHA, 1999, p. 13). 

Tal premissa tem sido historicamente aplicada pelos órgãos gestores da atividade, que 

tem priorizado o desenvolvimento da pesca industrial e da aquicultura em detrimento da pesca 

artesanal.  A questão que envolve a gestão da atividade pesqueira no país tem sido um fato de 

inúmeras discussões e questionamentos. Durante décadas a gestão da atividade foi marcada 

pela criação de diversos órgãos e instrumentos normativos que regiam a organização da 

atividade no país e visava, diretamente, atender aos interesses do Estado e das classes 

dominantes que estavam voltados à pesca industrial e posteriormente, também a aquicultura. 

Enquanto isso, os interesses dos pescadores artesanais eram esquecidos. 

A criação do Ministério da Pesca e Aquicultura, em 2009, era um desejo antigo dos 

pescadores artesanais: ter um órgão específico para a gestão da atividade, uma vez que esta 

havia sido intercalada até então entre os Ministérios da Marinha, da Agricultura, Comércio e 

Obras e por último do Meio Ambiente.  

 
O Ministério veio, mas não veio para nos auxiliar, veio para apoiar a pesca 

industrial e a aquicultura. A gente sonhou com o MPA, porque até então os 

órgãos que organizava nossa atividade só queria saber da pesca industrial, 

mas hoje a gente se dá conta que o que era pra ser aliado, ta quase um 

inimigo, pois o MPA só tem olhos para pesca industrial e a aquicultura, e 

ainda deixa inserir essas fazendas nos nossos territórios (Depoimento de uma 

pescadora no MPP Norte, 2014). 

 

 O depoimento relata a forma com que os órgãos gestores, e atualmente o MPA tem 

priorizado o desenvolvimento da pesca industrial e da aquicultura. A própria legislação 

adotada pelo órgão para a classificação dos segmentos do setor pesqueiro (Lei nº. 11.959, de 

29 de junho de 2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

da Aquicultura e da Pesca da pesca no Brasil), conforme citado anteriormente, não contempla 

as especificidades que compõem a pesca artesanal e coloca no mesmo nível, pescadores 

artesanais e industriais. Este fato somado ao objetivo do MPA, que é a industrialização da 
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pesca e o desenvolvimento da aquicultura, faz com que as políticas criadas sejam voltadas a 

tais objetivos e quando ―encaixam‖ a pesca artesanal, muitas vezes é de forma desconexa das 

reais necessidades dos pescadores artesanais.  

O constante incentivo e fomento a aquicultura tem sido observado nas estatísticas 

pesqueiras, seja pelo aumento de cadastros de empreendimentos aquícolas ou pelo aumento 

significante do percentual de produção. Enquanto que a pesca artesanal tem aumentado pouco 

ou estabilizado no decorrer dos anos. 

Os programas do Governo Federal (Plano Safra da Pesca, Programa de revitalização 

da frota pesqueira, dentre outros, assim como o próprio Registro Geral da Pesca e o Seguro 

Defeso
24

), apesar de contemplarem os pescadores artesanais, não possuem uma metodologia 

de desenvolvimento que contemple as especificidades que envolvem essa categoria, o que 

resulta, em muitas vezes, a não efetividade de suas ações. 

 Um ponto importante na atuação do MPA, que envolve diretamente a efetividade de 

suas ações, refere-se à constante troca de ministros e superintendentes estaduais. Conforme 

pontuado anteriormente, nos últimos 6 anos, 6 ministros estiveram à frente da gestão da 

atividade do país e, no que tange aos superintendentes, essa troca seguiu a mesma intensidade.  

 Não obstante, nos últimos três anos, o setor pesqueiro ficou sob a gestão de dois 

Ministros no MAPA, em seguida no MDIC e, recentemente, em novembro do ano de 2017, 

retorna para a recriação da Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca, vinculada à 

Presidência da República. Os pescadores relatam que quando iniciam uma negociação e 

começam a pensar ações voltadas para a pesca artesanal com um Superintendente ou 

Ministro, meses após já se encontra outro no cargo. Além disso, observa-se a falta de 

vinculação e conhecimento por parte dos Superintendentes e Ministros com o 

desenvolvimento da atividade, o que dificulta a sua práxis. Tais fatos implicam na existência, 

em curto tempo, de visões, objetivos e consequentemente, ações diferenciadas na gestão da 

atividade e, revelam a falta de um programa político efetivo de desenvolvimento da pesca 

artesanal.  

                                                             
24

 O Plano Safra da Pesca é um instrumento que organiza as políticas econômicas e sociais do Governo Federal 

voltadas à cadeia produtiva da pesca e aquicultura, com o objetivo de ampliar a efetividade das ações 

governamentais e o desenvolvimento sustentável por meio de medidas de estímulo à competitividade e ao 

empreendedorismo. O Programa de revitalização da frota pesqueira possui a finalidade de promover a 

qualificação e a modernização da frota pesqueira artesanal. Já oSeguro Defeso é a paralisação das atividades de 

pesca que se constitui numa política estratégica, de caráter ambiental, que visa proteger as espécies durante o 

período de reprodução, garantir a manutenção de forma sustentável dos estoques pesqueiros e, 

consequentemente, manter a atividade e a renda dos pescadores. Assim, todo pescador profissional que exerce 

suas atividades de forma individual ou em regime de economia familiar fica impedido de pescar durante a época 

de reprodução das espécies alvo de suas pescarias (MPA, 2014). 
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Outro exemplo clássico de representação dos interesses do Estado frente aos interesses 

da pesca artesanal foi a criação das Colônias de Pesca. ―Criadas no início do século XX com a 

missão do cruzado José Bonifácio, a cargo do Comandante Frederico Villar, da Marinha de 

Guerra [...] caráter militar [...] proposta assistencialista, autoritária e coorporativista‖ 

(VASCONCELOS etal, 2007, p.21), as colônias representaram mais uma forma do Estado ter 

o controle sobre a atividade pesqueira. Até os dias atuais, algumas ainda representam o palco 

de inúmeras divergências entre pescadores e dirigentes. Estes últimos que, em sua maioria são 

pessoas alheias à atividade e, portanto, acabam atuando mais como representantes dos 

interesses do Estado do que daqueles que em princípio deveriam representar – os pescadores 

artesanais. ―São poucas as colônias dirigidas por pescadores, sendo muitos os presidentes 

provenientes de outras categorias como vereadores, atravessadores, profissionais liberais, etc. 

que atrelam os interesses dos pescadores ao clientelismo local‖ (op.cit, p.21). 

No Brasil, as colônias, enquanto organizações de representação profissional dos 

pescadores têm por finalidade representar os pescadores frente a seus direitos e encontram-se 

organizadas em um sistema que comporta: a Confederação Nacional dos Pescadores e 

Aquicultores (CNPA), com sede em Brasília (DF) (atuação nacional) a qual estão associadas 

às 25 Federações Estaduais (atuação estadual), que por vez associam as mais de 1.050 

colônias existentes no país (atuação municipal) (RIOS, 2012).   

A falta de representatividade observada nas ações do MPA, do MAPA, MDIC, das 

Colônias e das Federações Estaduais, por exemplo, motivou os pescadores a 

criarem/buscarem outras e novas formas de organização, a exemplo do Conselho Pastoral dos 

Pescadores (CPP), das Associações de Pescadores e do Movimento dos Pescadores e 

Pescadoras Artesanais
25

(MPP).De acordo com Vasconcelos, a ―Pastoral dos Pescadores, a 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB [...], tiveram um papel importante 

conscientização e organização de base dos pescadores artesanais‖ (VASCONCELOS etal, 

2007, p.21). A própria criação do MPP, enquanto rompimento com o Movimento Nacional 

dos Pecadores (MONAPE)
26

, revela essa necessidade: ―Decidimos assumir um novo nome 

                                                             
25

Com atuação nacional e representações no âmbito estadual e local e, uma nova forma de organização e de luta 

dos pescadores artesanais do país, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) tem como marco 

inicial da formação, a I Conferência Nacional da Pesca Artesanal, realizada no ano de 2009 em Brasília se 

consolidou no ano de 2010, em uma assembleia realizada no distrito de Acupe – Santo Amaro (BA), na qual 

resultou ―A Carta do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais‖ (RIOS, 2012). 
26

Criado em 1989, o Movimento Nacional dos Pecadores (MONAPE) com atuação nacional e sustentação 

financeira do Conselho Pastoral dos Pescadores e de alguns parceiros, tinha o objetivo de auxiliar a organização 

dos pescadores e a luta pelos direitos dos mesmos, principalmente com a Constituição de 1988. Os pescadores 

relatam que, no início, o MONAPE lutou, combateu, ajudou bastante os pescadores, depois o movimento ganhou 

outro rumo, vinculado a grandes projetos e não mais auxiliando os pescadores nas suas lutas. Com a falta de 
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para o movimento com objetivo de simbolizar o rompimento com um modelo institucional e 

representativo que não foi capaz de acolher as lutas e sonhos dos povos das águas‖ (Trecho da 

Carta do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, 2010). 

O que se observa é que ―as comunidades de pescadores artesanais estão sob severa 

ameaça, [...] provocada por um modelo econômico que exclui amplas camadas da população, 

sua cultura e suas formas de organização‖ (DIEGUES, 1983, p. 98).  

 

De fato, no Brasil, ao contrário de outros países, não há uma política para a 

pesca artesanal como projeto estratégico de desenvolvimento, apenas 

programas compensatórios e integracionistas ao modelo desenvolvimentista 

e economicista, que subordinam, em larga medida, à pesca aos desejos de 

empresas de pescado (PPA, 2009, p.5). 
 

A falta de uma política de desenvolvimento especifica para a pesca artesanal, aliada à 

ineficiência da fiscalização dos órgãos ambientais e a falta de uma legislação que regularize o 

direito dos pescadores sobre seus territórios têm levado a constante redução, contaminação, 

restrição e perda de áreas que compõem os territórios pesqueiros. Em alguns casos, ocorre até 

mesmo à expulsão dos pescadores artesanais das áreas historicamente ocupadas.   

Para manter vivas as culturas dos diversos povos e comunidades tradicionais presentes 

na sociedade brasileira e garantir seus diversos modos de ser e viver, é necessário que o lugar 

onde esses grupos sociais vivem sejam preservados (MPP, 2013). Entretanto, observa-se 

massivos incentivos do estado aos grandes projetos de desenvolvimento, a destacar (Figura 

5): 
 

i) Os grandes projetos de monocultivos para agrocombustíveis como a cana, eucalipto e 

soja que contaminam a terra e as águas através dos resíduos químicos, a exemplo dos 

agrotóxicos que aumentam a acidez dos solos e atingem diretamente as bacias 

hidrográficas e lençóis freáticos;  

ii) A carcinicultura, desde a década de 1970, tem sido instalada em diversas áreas de 

manguezais e apicuns, desmatando-os, privatizando áreas (cercas nos mangues e nas 

águas) e interferindo diretamente na dinâmica natural do ecossistema, pescadores já 

faleceram em decorrência de choques elétricos ao entrar em contato com as cercas 

nos manguezais; 

 

                                                                                                                                                                                              
representatividade do MONAPE, os pescadores de alguns estados, a exemplo da Bahia, começaram a se articular 

e buscar outras/novas formas de organização. Destaca-se que ainda foram destinados esforços a recuperação do 

MONAPE, porém as dificuldades forma superiores e assim decidiram criar uma nova organização, o Movimento 

dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) (MPP, 2012; RIOS, 2012). 
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A aquicultura marinha tem sido implantada em áreas costeiras salgadas, 

sobretudo em regiões tropicais/subtropicais, onde estas áreas são 

denominadas por florestas de mangues. A destruição de manguezais para a 

implantação de viveiros de cultivos constitui-se, presentemente, no maior 

impacto ambiental decorrente da aquicultura marinha [...] estudos 

qualitativos mostraram que desmatamentos de mangue determinam erosão 

costeira pela perda da estabilidade da linha de costa e afetam a exportação de 

nutrientes e das espécies que dependem destas áreas para reprodução, 

crescimento dos filhotes e engorda (NASCIMENTO, 1998, p.47). 

 

iii) A ampliação das plataformas de exploração de petróleo e gás, suprime diversas 

áreas do território pesqueiro com a criação de novas indústrias de prospecção, 

transporte e refino. Novos portos, trânsito de navios, refinarias etc., ocupam, 

modificam e privatizam os territórios pesqueiros; 

iv) Ampliação dos portos, construção de estaleiros e com a realização de dragagens, 

privatização de áreas de pesca; 

v) As empresas de mineração destroem diversos recursos naturais, contaminam as 

águas e privatizam os espaços; 

vi) As siderúrgicas contaminam as águas com metais pesados e se implementam em 

áreas de comunidades tradicionais pesqueiras; 

vii) Hidroelétricas e Barragens provocam a expulsão de centenas de pescadores de seus 

territórios, compreendidos enquanto espaço de vida, memória e identidade. Dados 

do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) indicam que as usinas 

hidroelétricas construídas até hoje, ocasionaram a expulsão de mais de um milhão 

de pessoas de suas áreas tradicionais (MAB, 2014); 

viii) As termoelétricas e parques eólicos instalados em áreas de uso das comunidades 

tradicionais e contaminação por enxofre e outros poluentes lançados na atmosfera; 

ix) O turismo causa a destruição de coroas, ocupações de ilhas e áreas de pesca para 

instalação de resorts e complexos hoteleiros; 

x) Pesca predatória no âmbito da premissa de industrialização e desenvolvimento da 

pesca industrial, incentivada pelo Estado; 

xi) Especulação imobiliária, muitas vezes associada à instalação das indústrias, 

expulsando os pescadores das áreas tradicionalmente ocupadas; 

xii) Os conflitos fundiários, em que fazendeiros ocupam e cercam áreas 

tradicionalmente utilizadas pelas comunidades (terras produtivas e improdutivas), 

modificam os caminhos que dão acesso as áreas de pesca, dentre outros conflitos. 
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Durante o Encontro de Lançamento da Campanha Nacional pela Regularização do 

Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, no ano de 2012, em Brasília, pescadores 

(as) de mais de 12 estados brasileiros relataram o quadro de disputas territoriais presentes em 

suas comunidades e demandaram ao MPA, também presente no evento, uma política 

especifica de desenvolvimento da pesca artesanal, assim como de proteção dos territórios 

pesqueiros.  

 

Figura 5. Atividades industriais inseridas em territórios de comunidades tradicionais pesqueiras. 

 
 

 
                 Fonte: Rios, pesquisa de campo, 2015; 2016. 

 

Quatro anos após o lançamento da Campanha, o CPP lançou em Brasília, no ano de 

2016, o Relatório ―Conflitos Socioambientais e Violações de Direitos Humanos em 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras no Brasil‖. Trata-se de ―uma coletânea de informações 

sobre a violência sofrida pelas comunidades de pescadores e pescadoras artesanais que vivem 

em águas continentais e ao longo dos rios brasileiros‖ (CPP, 2016, p.5). 

 

O relatório identifica os agentes causadores dos conflitos e suas vítimas, 

além de dar destaque a análise destes conflitos e as estratégias organizadas 

pelas comunidades para validar seus direitos em contraposição ao avanço 

dos grandes projetos econômicos sobre os territórios pesqueiros. Mais do 

que um instrumento de consulta, esta iniciativa pretende denunciar os casos 

de violações de direitos humanos sociais, ambientais e culturais das 

comunidades; dar visibilidade às lutas em defesa dos territórios tradicionais 

pesqueiros e subsidiar as organizações sociais na construção de estratégias 

conjuntas para o enfrentamento dos conflitos existentes (CPP, 2016, p. 5).  
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 Ao analisarmos os conflitos denunciados no Lançamento da Campanha, no ano de 

2012 e, no relatório construído no ano de 2016, observamos que estes aumentaram 

significantemente em proporção e especificidade nos estados pontuados. Ao todo foram 

identificadas mais de 200 mil famílias de pescadores artesanais atingidas pelos conflitos, 

distribuídas em mais de 160 comunidades tradicionais, em 12 estados do país. Os principais 

agentes causadores citados foram os fazendeiros, particulares, empresas públicas e empresas 

privadas. Alguns dos conflitos identificados em ambos os anos, encontram-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Distribuição dos conflitos existentes nas comunidades tradicionais pesqueiras por Estado - 2012. 

 

ESTADO 
CONFLITOS 

Bahia 

Termoelétrica, portos, estaleiros, poluição indústrias químicas, avanço das 

plantações de eucalipto, monocultivo do bambu, hidroelétricas, barragens, turismo, 

gasoduto, especulação imobiliária, mineração, maricultura, projeto privatização das 

águas,privatização de terras públicas, degradação ambiental, pesca predatória, 

exploração petróleo e gás, conflito fundiário, fazendeiros (cercas no rio), despejo e 

restrição de acesso aos territórios pesqueiros, agrotóxicos, energia eólica etc. 

Minas Gerais Poluição indústrias químicas, barragens, turismo, especulação imobiliária, 

desmatamento, conflito fundiário etc.  

Pará 
Poluição indústrias, despejo e restrição de acesso, privatização de terras públicas, 

turismo, especulação imobiliária, degradação ambiental, indústria naval, pesca 

predatória, barragem, mineração, desmatamento, conflito fundiário, etc. 

Maranhão Poluição indústrias químicas, especulação imobiliária, privatização de terras 

públicas, degradação ambiental, desmatamento, conflito fundiário, etc. 

Ceará 

Pesca predatória, especulação imobiliária, aqüicultura, privatização de terras 

públicas, degradação ambiental, industria naval, barragens, parques eólicos, 

turismo, especulação imobiliária, fazendeiros (cercas no rio), despejo e restrição de 

acesso aos territórios pesqueiros, agrotóxicos contaminando as águas etc. 

Paraíba Poluição indústrias químicas, turismo, especulação imobiliária, desmatamento, 

conflito fundiário, aqüicultura etc. 

Piauí 
Especulação imobiliária, aqüicultura, parques eólicos, especulação imobiliária, 

privatização de terras públicas, despejo e restrição aos territórios pesqueiros, 

degradação ambiental, pesca predatória, desmatamento etc. 

Rio Grande do Norte 
Poluição indústrias químicas, turismo, especulação imobiliária, desmatamento, 

privatização de terras públicas, degradação ambiental, parque eólico, despejo e 

restrição de acesso ais territórios pesqueiros, conflito fundiário, aqüicultura etc. 

Alagoas Poluição indústrias química, turismo, especulação imobiliária, desmatamento, 

conflito fundiário, aqüicultura etc. 

Pernambuco 
Poluição indústrias químicas e petrolífera, despejo e restrição de acesso, 

privatização de terras públicas, turismo, especulação imobiliária, degradação 

ambiental, indústria naval, desmatamento, conflito fundiário, aqüicultura etc. 

 

Rio de Janeiro 

Especulação imobiliária, turismo, privatização de terras públicas, degradação 

ambiental, pesca predatória, despejo e restrição de acesso aos territórios pesqueiros, 

industria naval, industria petrolífera, etc.  

Fonte: MPP, 2012; CPP, 2016. Elaboração: RIOS, 2016. 
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A distribuição de alguns destes conflitos por estados, nos permite observar de maneira 

geral que, a crescente ocupação dos ecossistemas litorâneos e costeiros para a implantação de 

atividades industriais, turísticas, imobiliárias, metalúrgicas, petroquímicas, entre outras tem 

ocasionado rápidos e progressivos processos de degradação dos recursos naturais, assim como 

tem comprometido em todo o país, o desenvolvimento da atividade da pesca artesanal e a 

sobrevivência das inúmeras famílias que sobrevivem da atividade (Figura 6). 

 

Figura 6. Pescadores(as) Artesanais em Brasília durante as atividades de lançamento da Campanha Nacional 

pela Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras no Brasil. 

 
   Fonte: Rios, pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Assim, a organicidade dos pescadores para retornar e/ou permanecer nas terras (e 

águas) ―representa a luta e resistência pelo reconhecimento legal dos seus territórios, 

legitimados historicamente pelo uso, para reprodução material e imaterial da vida‖ 

(GERMANI, 2010, p.2).  

 

Os territórios dos povos tradicionais se fundamentam em décadas, em alguns 

casos, séculos de ocupação efetiva. A longa duração dessas ocupações 

fornece um peso histórico às suas reivindicações territoriais [...] Os povos 

tradicionais dedicados a extração de recursos pesqueiros – os ribeirinhos e os 

pescadores – confrontam outro conjunto de obstáculos para o 

reconhecimento formal de suas áreas de ocupação e uso, uma vez que, em 

muitos casos, não são somente terras que estão em questão, mas seções de 

um rio, de um lago ou do mar [...] que não possuem uma legislação 

adequada que reconheça as particularidades dessa apropriação (LITTLE, 

2002, p.20). 

 

Ainda de acordo com os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), sobre os 

conflitos no campo, destaca-se que a disputa pela água tem aumentado significantemente nas 

últimas décadas. No ano de 2013, totalizou 104 casos de conflitos, sendo: conflitos com 

barragens (44%), hidroelétricas (42,31%), mineradoras (29,8%), destruição e poluição 

(14,4%) e apropriação privada e impedimento de acesso (10,6%), embora todos os conflitos, 



116 
 

também representem, de certo modo, a apropriação privada das áreas e o impedimento ao 

acesso. Ainda nestes, incluem-se os conflitos decorrentes da política de privatização dos 

corpos d‘água (mares, rios e lagos), promovida pelo MPA, através de editais públicos 

destinados a pessoas físicas ou jurídicas para o desenvolvimento da aquicultura.  

 

Os conflitos pela água estão relacionados às disputas pelos territórios, onde o 

capital sempre quer tornar privados os espaços comuns do povo e, 

principalmente, os da comunidades tradicionais que vivem em torno da 

natureza e das águas [...] a disputa se dá por interesses e formas radicalmente 

diferentes de se relacionar, e os conflitos se intensificam entre a visão 

diversa do capitalismo viabilizado pelos governos e a visão cosmológica dos 

povos e comunidades tradicionais (PACHECO, 2014, p. 97-98). 
 

 Em trecho da carta de repúdio à privatização das águas públicas dos mares e águas 

doces, elaborada pelo MPP, os pescadores relatam: 

 

 [...] vemos que muitas comunidades pesqueiras serão afetadas pois uma vez 

privatizados esses espaços, pescadores e pescadoras não poderão mais 

utilizar essas áreas nas suas atividades tradicionais, perdendo também o seu 

direito de ir e vir garantidos na nossa constituição. Além de afetar as águas 

públicas, esse fato demonstra o desrespeito ao uso e o modo de viver das 

comunidades pesqueiras. Por isso nós repudiamos o processo privatização 

através da Cessão de águas Públicas nos últimos editais lançados pelo MPA. 

O referido edital dá início a um projeto Capitalista de privatizar os corpos 

das águas públicas brasileiras, e se não reagirmos a essa ação inicial 

abriremos precedência para que se crie latifúndios nos mares, rios, lagoas, 

açudes, etc. comprometendo a biodiversidade (MPP, 2013b). 
 

 Os conflitos mencionados se dão em grande percentual pela falta de uma fiscalização 

eficaz dos órgãos ambientais, pelos licenciamentos viciados e pela inexistência/ineficácia de 

leis especificas que regulamentem o acesso e o direito dessas comunidades sobre os espaços 

por elas apropriados.   

É sabido que existem no país instrumentos jurídicos que reconhecem os direitos das 

comunidades tradicionais (CT) e seus territórios, a exemplo da Constituição Federal de 1988, 

da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(Decreto, nº 6.040/2007) e da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho ao 

qual o Brasil é signatário. Esta última, ―ao falar sobre ‗povos indígenas e tribais‘ considera 

que a comunidade tradicional possui direitos sobre seus territórios‖ (MPP, 2012, p.6).  

As comunidades tradicionais pesqueiras, apesar de se inserirem nas características 

apresentadas por essa Convenção como comunidades tradicionais, não têm esse direito 

reconhecido.  Assim como as definições que existem na Constituição e no Decreto nº 
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6.040/2007 não contemplam as especificidades/complexidades que envolvem os pescadores 

artesanais e os territórios pesqueiros.  

Outro exemplo é as Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Marinhas)e as Reservas 

de Desenvolvimento Sustentável (RDS), constituídas a partir do caráter ambiental.As Resexs 

são: 

 

[...] unidades de conservação de usos sustentável destinadas à conservação 

dos recursos marinhos e à melhoria das condições de vida das comunidades 

associadas a essa unidade. As Resexs são áreas de domínio público, 

concedidas às populações tradicionais, necessitando, portanto, de 

desapropriação de áreas particulares. São áreas regidas por um Conselho 

Deliberativo que tem a primeira função de aprovar o plano de manejo 

(DIEGUES, 2006, p.13). 
 

Observa-se que a maioria das áreas demarcadas enquanto Resexs também não dão 

conta das especificidades que envolvem os espaços apropriados pelos pescadores artesanais, 

seja pela extensão territorial do espaço marítimo utilizado para pesca e/ou pela porção 

terrestre que envolve múltiplos usos. Não que essa seja uma definição contida na legislação, 

mas na prática é o que tem se efetuado.  

No caso da legislação ambiental, destacamos a inexistência de leis especificas e/ou 

ineficácia na sua fiscalização, a exemplo do atual Código Florestal, Lei nº 12.651/12 que 

estabelece como áreas de preservação permanente os manguezais em toda a sua extensão. 

Porém o que se observa é a crescente diminuição dessas áreas no país, em decorrência da 

inserção de diversos empreendimentos industriais, turísticos, imobiliários, entre outros. 

Outro ponto importante que envolve a questão da luta na/pela terra e água dos 

pescadores artesanais, refere-se à especificidade/complexidade que compõe o seu território. 

Conforme discutido anteriormente, a construção do território pesqueiro se dá a partir da 

articulação dos espaços marítimo e terrestre, tendo na interface o ecossistema manguezal: um 

espaço de suma importância na garantia das condições naturais do território pesqueiro e fonte 

de coleta de diversos mariscos pelos pescadores artesanais. O território pesqueiro, portanto, 

envolve distintos espaços, usos e apropriações, o que requer, para sua gestão e controle, um 

conjunto de legislações específicas.  

O que se destaca é que não há na legislação brasileira, nem nos decretos específicos do 

MAPA e do MMA, instrumentos jurídicos específicos e que abarquem a totalidade das 

múltiplas relações esses espaços. A falta de instrumentos jurídicos específicos, a política de 

desenvolvimento vigente no país e as ações ―priorizadas‖ pelo extinto MPA e o MAPA 

(industrialização do setor) foram definidoras de grande parte das questões apresentadas, que 
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conformam a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais no Brasil. Tais 

considerações expõem a dimensão política desses territórios, uma vez que seu uso, 

apropriação e controle, por exemplo, são de interesse de diferentes grupos sociais e atividades 

produtivas, que por vez revelam o surgimento de novas disputas territoriais.  

 Um cenário que se reproduz na maioria das comunidades tradicionais pesqueiras do 

país e que se intensifica na medida em que o estado e/ou município tem uma maior 

dependência econômica da atividade, a exemplo do estado da Bahia, recorte espacial inicial 

desta pesquisa. 

O estado da Bahia, de acordo com os dados da última estatística publicada pelo extinto 

MPA é considerado o quarto maior produtor de pescado do país e segundo da região 

Nordeste, com uma produção superior a 102 mil toneladas em 2012. Essa produção advém 

principalmente da pesca extrativa, que representa cerca de 81% da produção total do estado, 

enquanto a aquicultura representa somente 19% (MPA, 2013). Como não há registro de 

pescadores industriais no Estado, a produção da pesca extrativa é especificamente artesanal.  

Em quantitativo de pescadores(as), a Bahia se destaca com o terceiro maior do país e 

segundo da Região Nordeste, com o quantitativo de 125.827 cadastros no MPA. Estes 

compõem as inúmeras comunidades tradicionais pesqueiras que se encontram distribuídas ao 

longo do litoral e nos rios e sobrevivem direta/indiretamente do desenvolvimento da pesca 

artesanal e da mariscagem. Tais dados reforçam a importância socioeconômica da atividade 

para o Estado e as consequências da inserção de atividades diferenciadas e contraditórias em 

seus territórios. 

Contudo, o que se observa são essas comunidades, cotidianamente denunciando os 

inúmeros conflitos vivenciados e reivindicando as condições, o acesso, uso e direito sobre os 

territórios historicamente ocupados – territórios pesqueiros. A expansão do modelo urbano-

industrial em áreas de usos das comunidades tradicionais se tornou um dos principais motivos 

dos inúmeros conflitos existentes nas comunidades pesqueiras do Estado da Bahia. 

A luta dos pescadores artesanais baianos busca, dentre outros, o reconhecimento dos 

territórios tradicionais pesqueiros, como forma de assegurar a sua reprodução física e cultural 

(MPP, 2013).  

 

Reafirmamos o nosso posicionamento contrário e este ao processo 

ganancioso e violento e conclamamos toda a sociedade para juntar-se a nossa 

luta em defesa das águas livres, da biodiversidade, da sustentabilidade que 

garante o direito das futuras gerações e dos direitos das comunidades 

tradicionais pesqueiras (MPP, 2013).  

 



119 
 

Daí a necessidade da preservação e regularização dos direitos das comunidades 

tradicionais pesqueiras sobre seus territórios. As discussões apresentadas nos levam a 

compreender que embora a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais no 

Brasil possa ser analisada por diversas áreas do conhecimento e dimensões, ela sempre 

perpassará pela dimensão territorial. Se ainda falta muito ―para entrar na terra/água ou terem 

sua permanência nela reconhecida, estes grupos sociais vão marcando suas posições políticas, 

adquirindo visibilidade e apontando perspectivas de mudanças que colocam para todas as 

áreas do conhecimento o desafio de entendê-las‖ (GERMANI, 2010, p.12) (grifo nosso). 

 Para a ciência geográfica, área do conhecimento ao qual essa pesquisa encontra-se 

inserida, esse desafio é ainda maior. Pois é no o espaço-território, estes enquanto resultantes 

da relação de apropriação sociedade e natureza mediada trabalho humano, onde observamos a 

materialização dos distintos interesses, objetivos, apropriações e usos estabelecidos pela 

sociedade, que por vez, criam distintas espacialidades e territorialidades e, a depender da 

correlação de forças existentes, são também onde emergem novas disputas políticas e 

territoriais (SANTOS, 1996; GERMANI, 2010). 

Frente a esse desafio e a partir de uma perspectiva geográfica que passamos a analisar, 

no segundo capítulo a questão que envolve a pesca artesanal no estado da Bahia: importância 

socioeconômica, cultural, ambiental para o estado; organização dos pescadores os avanços; as 

contradições e disputas territoriais existentes etc.  
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CAPITULO 2 - “NO RIO E NO MAR, PESCADORES NA LUTA”
27

: A PESCA 

ARTESANAL NO ESTADO DA BAHIA. UM CENÁRIO DE CONTRADIÇÕES E 

RESISTÊNCIA 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

                                                         Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

 

                                                             
27 Trecho retirado do ―grito da pesca artesanal‖, criado pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais 

(MPP). 
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Ah, minha Bahia? É uma terra linda e abençoada, vocês não imaginam o 

orgulho que eu carrego no peito por ser filha das tuas águas, das tuas 

terras! Vocês já viram o quanto nosso mar é bonito? Quanto peixe e marisco 

bom a gente tem? E nossos rios? Estuários? Manguezais? Eu me sinto 

privilegiada de poder tirar dali o sustento de minha família. De olhar para o 

nosso território e dizer “é aqui que eu vivo, é daqui que eu vivo!” E por 

tudo isso, é por esse sentimento, que aprendi desde novinha a ter, que hoje 

eu me junto com as comunidades, com os outros municípios, estados e luto, 

luto para garantir a existência desse território. “No rio e no mar, 

pescadores na luta! Nos açudes e nas barragens, pescando liberdade! 

Hidronegócio, resistir! Cercas nas águas, derrubar!” Viva os pescadores 

artesanais, viva nosso território pesqueiro!” 

(Pescador – MPP)(Grifo nosso)28 

 

O Estado da Bahia possui, de acordo com os dados do Censo Demográfico realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, o total de 14.016.906 

milhões de habitantes distribuídos em uma área de 564.830,859 km2 e em 417 municípios.  

Caracterizado por sua extensa área litorânea e densa rede hidrográfica, o Estado se 

destaca, dentre outras atividades, pelo desenvolvimento da atividade pesqueira – em especial, 

a pesca extrativa –, e pela presença de mais de 600 comunidades pesqueiras identificadas, 

sejam estas litorâneas ou ribeirinhas (MPA, 2015; MPP, 2015). 

O litoral baiano – aproximadamente 1.181 km – é considerado rico em estoques 

pesqueiros e ―abriga importantes estuários ao longo de 40 bacias hidrográficas e quase 

100.000 hectares de manguezais‖ (RAMOS, 2002, p.11). A destacar, a Baía de Todos os 

Santos (BTS) e a Baía de Camamu, com presença significativa desse ecossistema. 

De acordo com Souto (2004, p.25), ―a costa da Bahia possui numerosos estuários, 

cujas bordas caracterizam-se pela presença de mangues arbóreos, que permitem a 

concentração de numerosas espécies animais utilizáveis na alimentação, adquirindo, portanto, 

grande relevância socioeconômica‖. Os estuários são considerados como ―zonas de transição 

entre os ambientes de água doce e marinha [...] O manguezal constitui um dos ecossistemas 

costeiros que ocorre na região do estuário, característico de regiões tropicais e subtropicais‖ 

(QUEIROZ; CELINO, 2008, p. 39).  

Outra característica física do Estado apontada anteriormente, é a sua densa rede 

hidrográfica, também rica em estoques pesqueiros e na qual destacam-se, dentre outros, os 

rios São Francisco e Paraguaçu. Ambos carregam importante significado social, econômico, 

cultural e ambiental para o Estado, em especial, para as comunidades ribeirinhas, em sua 

                                                             
28

Depoimento de um pescador do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de novembro de 2014.  
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maioria constituídas tendo como principal base econômica o desenvolvimento da pesca 

artesanal e da mariscagem.  

Presente no Estado desde períodos datados antes da época colonial, a prática da pesca 

artesanal feita pelos indígenas, como atividade de subsistência, marca historicamente as raízes 

de uma cultura marítima e ribeirinha, que com o passar do tempo foi se aperfeiçoando e 

tornando a base exclusiva que possibilitou/possibilita a reprodução de inúmeras gerações 

(SILVA, 1988). 

Dentre as inúmeras histórias passadas de geração a geração aos pescadores, os mais 

antigos contam que, desde os nativos – os índios, primeiros habitantes da região –, a maré 

sempre foi uma grande fonte de recursos, na qual era possível tirar do mar e do mangue o 

necessário para sobreviver.  

Segundo os pescadores mais antigos, a dificuldade de acesso/permanência nas terras 

baianas, devido à alta concentração fundiária nas mãos dos latifundiários, em especial nas 

áreas mais próximas ao litoral – ocupadas no decorrer do processo de formação territorial do 

estado com o cultivo da cana-de-açúcar no Recôncavo, do cacau do sul do Estado, por 

exemplo –, levou inúmeras famílias baianas a encontrarem no mangue e na maré a sua forma 

de sobrevivência, construindo assim povoados e vilas que se caracterizam por possuir um 

modo de vida tradicional e sobreviver diretamente da prática da pesca artesanal (Figura 7).  

Na Bahia, a prática da pesca artesanal também foi a solução encontrada por um grande 

número de ex-escravos baianos para não retornar à dependência dos senhores dos engenhos, 

após a sua libertação. Eles ―preferiam se embrenhar na lama a serem cativos de branco, 

novamente‖ (Depoimento pescador – MPP/Bahia). Assim, é também da população ex-escrava 

dos engenhos baianos que surgiram algumas comunidades pesqueiras, tirando grande parte de 

seu sustento da maré, do manguezal e das baías existentes, configurando um modo específico 

de viver e produzir.  

As comunidades tradicionais pesqueiras da Bahia ―possuem tradicional modo de viver 

e de lidar com a natureza, têm história e cultura de raízes profundas que são passadas através 

da oralidade, de geração para geração‖ (MPP, 2012, p. 04). Estas sobrevivem 

direta/indiretamente do desenvolvimento da pesca artesanal e da mariscagem que é realizada 

nas áreas de manguezal e no seu entorno. A relação de apropriação desenvolvida pelos 

pescadores artesanais com a natureza é caracterizada por extremos laços de identidade, 

pertencimento e principalmente, respeito onde são desenvolvidos valores simbólicos e 

materiais que asseguram o seu modo de vida tradicional. E, por vez, asseguram características 

especificas aos territórios pesqueiros. 
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Figura 7. Mapa da espacialização da concentração de terra no Estado da Bahia, por município com base no 

Índice de Gini, 2006. 

 

 

 

Considerado o quarto maior produtor de pescado do país, com um montante superior a 

102 mil toneladas, no ano de 2011, o estado da Bahia possui,de acordo com os dados do 

extinto MPA, cerca de 131 mil pescadores que se dedicam ao desenvolvimento da pesca 

artesanal (MPA, 2015). 
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Com base produtiva principalmente familiar, a captura realizada na pesca artesanal visa 

principalmente à comercialização como forma de obter/garantir os recursos necessários à 

sobrevivência das inúmeras famílias que compõem as mais de 600 comunidades tradicionais 

pesqueiras identificadas no estado. Estas que têm na pesca a sua principal, e muitas vezes 

única, fonte de renda. 

Todavia, mesmo com toda sua importância, o que tem se observado no estado são essas 

comunidades num processo cotidiano de luta e resistência contra a invisibilidade histórica que 

as caracteriza e que, de certa forma, tem evidenciado as contradições existentes e influenciado 

direta/indiretamente no surgimento das inúmeras disputas territoriais e conflitos que as 

envolvem. Os pescadores baianos têm buscado, no decorrer do tempo, manter viva a cultura, a 

identidade, o respeito, os laços de pertencimento – a tradicionalidade – que caracterizam o seu 

modo de vida. 

É nesse contexto que objetiva-se, no presente capítulo, analisar como se dá o 

desenvolvimento da pesca artesanal na Bahia – dados estatísticos, organização, 

espacialização, etc. – e, com base nesses dados, compreender, por um lado, a importância da 

atividade para o estado e para as comunidades que a desenvolvem e, por outro, o cenário de 

resistência e contradições existentes, evidenciadas dentre outras formas, principalmente, nos 

conflitos que envolvem os territórios pesqueiros. 

Para tal, metodologicamente, buscamos através da realização de levantamentos 

estatísticos, documentais, cartográficos e pesquisa de campo, construir um banco de dados 

que nos permitiu identificar, analisar e espacializar, através de mapas temáticos, a distribuição 

quantitativa da pesca artesanal no estado, suas formas de organização, as áreas de disputas 

territoriais, dentre outros aspectos aqui apresentados. Tais etapas nos levaram à compreensão 

do cenário de resistências e contradições que envolvem tal atividade no estado 
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2.1 A PESCA E OS PESCADORES ARTESANAIS BAIANOS: IMPORTÂNCIA, 

ESPACIALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

O que a gente quer mesmo é que o povo brasileiro, baiano compreenda e 

valorize o trabalho dos milhares de pescadores e pescadoras artesanais 

existentes no nosso Estado. Que valorize a nossa cultura, a nossa tradição, a 

nossa forma de se relacionar com a natureza. Queremos também, que 

reconheçam os nossos direitos e nos ajudem a preservar os recursos 

naturais, onde trabalhamos diariamente. Porque o pescado que eles 

colocam na mesa, somos nós que pescamos. Quando eles querem um 

pescado fresquinho, um marisco de qualidade é com a gente que eles 

compram! 

 (Pescadora– MPP)29 

 

O Estado da Bahia, de acordo com os dados do extinto MPA, obteve no ano de 2011 

uma produção superior a 102 mil toneladas de pescado. Tal quantitativo lhe atribuiu o título 

de quarto maior produtor de pescado do país – logo após os estados de Santa Catarina, Pará, 

Maranhão – e o segundo lugar na Região Nordeste, maior região produtora de pescado do 

país.  

Sua produção advém principalmente da pesca extrativa, que representa cerca de 81% 

da produção total, enquanto a aquicultura ocupa somente 19% (Tabela 12).O desenvolvimento 

da pesca extrativa na Bahia envolve especificamente as atividades da mariscagem, voltada à 

captura de mariscos, caranguejos, siris, dentre outros, e da pesca embarcada nos rios e mares, 

que envolve a captura de peixes, camarões, lagosta, etc. Já a aquicultura destaca-se pelo 

desenvolvimento da carcinicultura (marinha) e da produção de tilápia e em menores 

proporções de tambaqui (BAHIA PESCA, 2013; MPA, 2013). 

Na Tabela 12, podemos observar a distribuição da produção pesqueira baiana, no ano 

de 2011, por classificação (ambiente de desenvolvimento) e categoria (pesca extrativa ou 

aquicultura).  

 

      Tabela 12.Produção da Atividade Pesqueira no estado da Bahia em 2011. 

CLASSIFICAÇÃO 

CATEGORIA 

PESCA 

EXTRATIVA(t) 
AQUICULTURA (t) 

Marinha 59.293,00 4.547,70 

Continental 17.508,40 20.703,60 

TOTAL (t) 76.801,40 25.251,30 
                    Fonte: MPA, 2012. Elaboração: RIOS, 2016. 

                                                             
29

Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de novembro de 2014.  
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Como não há registro de pescadores industriais no litoral do Estado, a produção da 

pesca extrativa marinha é especificamente artesanal. Tal fato ocorre ―devido às características 

da plataforma continental que possui uma faixa de litoral bastante estreita e de fundo rochoso, 

aliado à baixa produtividade primária da água‖ (BAHIA PESCA, 2015). 

Um fator importante, observado também nos dados do extinto MPA, é que o estado da 

Bahia tem apresentado certa oscilação na sua produção, no decorrer da última década, com 

destaque para o período de 2008 – 2011 conforme podemos observar na Tabela 13 (IBAMA, 

2012; MPA, 2014).  

 
           Tabela 13. Produção da Atividade Pesqueira no estado da Bahia de 1997 -2011. 
 

ANO PRODUÇÃO (t) ANO PRODUÇÃO (t) 

1997 53.475 2005 77.856 

1998 56.637 2006 76.169 

1999 54.249 2007 76.010 

2000 63.300 2008 103.427* 

2001 70.366 2009 121.255 

2002 86.516 2010 114.530 

2003 75.424 2011 102.052 

2004 80.964 2012 120.010* 
                          *Estimativa de produção apontada pelo MPA. 

                          *Mudança no órgão responsável e na metodologia utilizada para coleta de dados. 

             Fonte: MPA, 2013; IBAMA, 2012. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Cabe ressaltar que foi no ano de 2008 que a responsabilidade pela elaboração da 

estatística pesqueira passou do IBAMA, em parceria com outros órgãos, para a antiga 

Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura (SEAP), transformada no extinto Ministério 

da Pesca e Aquicultura, no ano de 2009.  

Junto à mudança de órgão ocorreram também algumas modificações na metodologia 

utilizada para a coleta de dados que passou do trabalho in loco para o banco de dados do 

Registro Geral da Pesca (RGP), com todas as fragilidades e inconsistências existentes.  

Nos relatórios estatísticos do MPA, referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011, assim 

como em palestras realizadas pelos superintendentes estaduais da pesca na Bahia, as 

justificativas apontadas para o crescimento observado entre os anos de 2007 e 2008 e a 

oscilação nos anos seguintes são diversas, a destacar: i) o fomento à atividade da aquicultura; 

ii) a ocorrência de fatores climáticos naturais; iii) a contaminação de pesqueiros e redução das 

áreas de pesca, decorrentes da inserção de atividades industriais; iv)a criação/ausência de 

políticas públicas específicas e de incentivo ao desenvolvimento do setor pesqueiro; v) a 

frequente troca de superintendentes no extinto MPA e com isso, a descontinuidade de 

propostas em desenvolvimento; e, principalmente, vi)as fragilidades existentes na 
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metodologia utilizada para a captura dos dados da estatística pesqueira, no período em análise 

(IBAMA, 2012; MPA, 2014). 

No ano de 2013, foi organizado pelo MPP, em Salvador, o Seminário de Metodologia 

para o Levantamento da Produção Pesqueira Artesanal, no qual pescadores de todo o país 

estiveram junto a representantes de instituições de ensino superior, órgãos do estado e demais 

convidados, discutindo as fragilidades existentes na estatística pesqueira do Brasil e as 

possíveis propostas para melhoria da metodologia até então utilizada na captura dos dados 

(Figura 8). 

Neste Seminário, pesquisadores, representantes de órgãos do estado, comunidades 

tradicionais pesqueiras, entre outros presentes, pontuaram criticamente a metodologia 

utilizada pelos órgãos gestores do setor pesqueiro do país na construção da estatística 

pesqueira. Destacaram a não compreensão destes órgãos da complexidade que envolve a 

pesca no país, em especial a pesca artesanal. Criticaram a utilização da amostragem para a 

captura dos dados de produção, por exemplo.  

 

Figura 8. Seminário de Metodologia para o Levantamento da Produção Pesqueira Artesanal, realizado em 

Salvador no ano de 2013.  

 
          Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.  

 

De acordo com os palestrantes, desde o ano de 2007, quando a estatística pesqueira 

deixou de ser responsabilidade do IBAMA e demais instituições parceiras, não houve mais 

nenhum levantamento pontual da produção pesqueira no país.
30

 A estratégia metodológica 

que vem sendo utilizada pelos órgãos responsáveis (a destacar o extinto MPA) para a captura 

dos dados de produção pesqueira, em sua maioria, se dá através da amostragem, a escolha de 

alguns portos de pesca para obtenção dos dados e posteriormente, a realização de 

                                                             
30

Conforme citado no 1º capítulo, essa era a estratégia metodológica adotada pelo extinto MPA que seguiu para o 

MAPA e MDIC. No entanto, devido às constantes trocas e, mais recentemente, a recriação da Secretaria Especial 

da Aquicultura e Pesca (SEAP), vinculada à Presidência da República não é possível ter dados suficientes para 

tecer análises mais detalhadas sobre as estratégias metodológicas pensadas e/ou executadas por estes órgãos 

(MAPA, MDIC).  
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cálculos/percentuais para obter a produção total do estado. Isso justifica, em parte, o aumento 

em mais de 25 mil toneladas na produção referente aos anos de 2007 e 2008. 

No estado da Bahia, caracterizado na pesca extrativa pelo desenvolvimento específico 

da pesca artesanal, com mais de 600 comunidades tradicionais pesqueiras identificadas (no 

litoral e no curso do rio São Francisco) e uma diversidade de espaços apropriados e 

técnicas/artes de pesca utilizadas pelos pescadores (quase 1200 km de costa e uma rica rede 

hidrográfica), tomar como procedimento metodológico a amostragem de alguns e poucos 

pontos de desembarque pesqueiro, e projetar a partir do banco de dados do RGP, significa 

para os pescadores ter uma estatística pesqueira extremamente frágil e com dados 

inconsistentes. Mesmo que para os órgãos gestores seja o procedimento mais rápido e eficaz. 

Para as comunidades tradicionais pesqueiras, a forma com que a estatística pesqueira 

tem sido desenvolvida, 

 

Nega a importância da produção artesanal para a economia brasileira. Elas 

acusam que o método governamental visa beneficiar apenas a pesca 

industrial, a Aquicultura, aliada de grandes empreendimentos, e colocar a 

pesca artesanal como uma atividade em extinção [...] facilita a construção de 

grandes empreendimentos e, consequentemente, dá abertura para a 

privatização das águas (MPP, 2013, p.1). 

 

Nos dados apresentados na produção por modalidade, apesar dos números relativos à 

pesca extrativa estarem reduzindo a cada ano, a atividade ainda continua sendo a responsável 

por mais de 70% da produção do estado (Tabela 14).  

 

Tabela14. Produção da Atividade Pesqueira no estado da Bahia por modalidade de 2009 a 2011. 
 

MODALIDADE 
ANO 

2009 2010 2011 

PESCA EXTRATIVA(t) 101.224 91.712 76.801 

AQUICULTURA(t) 20.030 22.817 25.251 

TOTAL (t) 121.255 114.530 102.052 
              Fonte: MPA, 2012. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

De acordo com os palestrantes participantes do Seminário de Metodologia para o 

Levantamento da Produção Pesqueira Artesanal, essa redução além de reafirmar as inúmeras 

fragilidades existentes na estatística pesqueira brasileira revela a forma com que as políticas 

públicas implantadas pelos órgãos gestores da pesca no país têm priorizado necessidades de 

outros setores, a destacar a aquicultura que tem aumentado a sua produção de maneira 

contínua, nos últimos anos.  
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É nesse contexto que passamos a analisar a importância da pesca artesanal para o 

estado da Bahia e, em especial, para os milhares de pescadores (as) artesanais que têm nesta 

atividade a sua principal, e muitas vezes, única fonte de renda. 

 

2.1.1 A espacialização dos pescadores artesanais baianos  

 

De acordo com a estatística pesqueira disponibilizada pela extinta Superintendência 

Estadual de Pesca e Aquicultura da Bahia, referente ao ano de 2015, o estado possui, 

atualmente, o quantitativo de 130.641 mil pescadores artesanais cadastrados no RGP, 

distribuídos em 222 municípios.  A espacialização do quantitativo de pescadores por 

município no Estado da Bahia pode ser observada na Figura 11. 

A Bahia ocupa atualmente o terceiro lugar na classificação geral dos estados com o 

maior quantitativo de pescadores cadastrados no RGP, e o segundo da Região Nordeste, 

equivalendo a mais de 12% do total cadastrado no Brasil (MPA, 2015). 

No que tange à distribuição por gênero, o estado se destaca com 55,8% dos cadastros 

existentes no RGP/BA sendo do sexo feminino e 44,2% do sexo masculino. Trata-se de 

mulheres que se dedicam à atividade da mariscagem e também à pesca embarcada. Por ser 

uma atividade com base produtiva familiar, passada de geração a geração, muitas mulheres 

aprendem ainda cedo, acompanhando suas mães, os conhecimentos sobre ―a maré‖. Assim 

como também, os homens aprendem desde cedo, acompanhando seus pais, os segredos de 

―uma boa pescaria‖.   

Do total apresentado, apenas três cadastros estão vinculados à categoria de pescadores 

profissionais industriais. Para o MPA, apesar desses pescadores possuírem tal vinculação, não 

desenvolvem na prática os requisitos (embarcação, artes de pesca, volume de captura) que 

configuram uma pesca de porte industrial, reforçando a especificidade da pesca artesanal no 

estado (MPA, 2014). 

Um dado importante, observado a partir da análise e espacialização dos dados da 

estatística pesqueira baiana, foi a constante redução do quantitativo de pescadores cadastrados 

do RGP, no período de 2012 a 2014, e um aumento no ano de 2015. Ao compararmos os 

dados do ano de 2014, com os anos de 2012 e 2013, observamos uma redução de mais 4.600 

cadastros. Já se compararmos os dados do ano de 2014 para 2015, há um aumento de 9 mil 

cadastros (Tabela 15). 
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Tabela 15. Quantitativo de pescadores(as) cadastrados no RGP/BA de 2012 a 2015. 

ANO 
PESCADORES(AS) 

CADASTRADOS 

2012 125.827 

2013 124.023 

2014 121.199 

2015 130.641 
                        Fonte: MPA, 2015. Elaboração: RIOS, 2016. 
 

Sobre os dados apresentados, algumas características merecem destaque. Analisando, 

inicialmente, a constante redução dos cadastros e suas possíveis explicações e motivos, 

observamos que esse fato foi, nos últimos três anos, o tema de inúmeras discussões entre o 

MPP e o extinto MPA, além de outros órgãos envolvidos. Os pescadores questionam não só a 

consistência dos números estatísticos, mas principalmente, algumas ações que eram 

desenvolvidas pelo MPA no âmbito do RGP que lhes prejudicaram.   

Conforme destacado no primeiro capítulo, até o ano de 2007, a estatística pesqueira no 

Brasil era realizada, principalmente pelo IBAMA, em parceria com a SEAP e demais órgãos 

voltados ao setor.
31

 Nesta, era utilizada, dentre outras, uma metodologia de coleta dos dados 

(contagem), que se dava diretamente nas comunidades e nos portos de pesca. Com a 

passagem desta função para o extinto MPA, tal metodologia foi modificada e o levantamento 

passou a ocorrer a partir da contagem dos dados existentes no RGP do estado.  

Em alguns casos, a exemplo dos dados de produção, conforme mencionado 

anteriormente toma-se como estratégia metodológica, a amostragem (escolha de alguns portos 

de pesca para obtenção dos dados e posteriormente, a realização de cálculos/percentuais,com 

base no RGP, para obter a produção total do estado).  

Como ainda hoje existem no país inúmeros pescadores que não possuem esse cadastro, 

assim como há outros que, mesmo não sendo pescadores, o possuem, a utilização apenas do 

RGP para a realização do levantamento estatístico do estado acaba sendo insuficiente, 

fragilizando os dados apresentados e distorcendo, a cada ano, os reais quantitativos existentes.  

O uso da amostragem, para o levantamento da produção pesqueira do estado, também 

tem sido questionado pelos pescadores e pesquisadores envolvidos na discussão. Para estes, a 

amostragem tem fragilizado os dados de produção da pesca extrativa do estado, visto a 

diversidade de municípios que possuem comunidades pesqueiras e suas especificidades de 

desenvolvimento da atividade (espécies, arte de pesca, ambiente físico etc.) (Pesquisa de 

Campo, fevereiro de 2015).  

                                                             
31

 No estado da Bahia, a estatística pesqueira contava também com o apoio da Bahia Pesca. Uma empresa de 

economia mista, criada em 1982 vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia – 

SEAGRI e que tem como finalidade fomentar o setor pesqueiro do estado (BAHIA PESCA, 2014). 
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Outro fator que merece destaque, em especial nos últimos quatro anos, e que tem 

influenciado diretamente na redução de pescadores cadastrados, refere-se às suspensões e à 

criação de novas regras, em escala nacional, para a emissão de registros dos pescadores 

profissionais artesanais.  

No ano de 2011, a ex-ministra da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti, assinou a 

Instrução Normativa nº 02/2011
32

, estabelecendo normas e procedimentos para o castrado dos 

pescadores do RGP e suspendendo, de acordo com critérios específicos, a emissão da Licença 

Inicial para Pescadores Profissionais na Pesca Artesanal. Neste mesmo ano, o também ex-

ministro Marcelo Crivella, assinou a Instrução Normativa Nº 12/2011
33

, tendo como objetivo 

prorrogar tal suspensão.  

A principal justificativa apontada pelos ministros(as) para a criação das INs é a 

necessidade de revisar os benefícios até então concedidos, visando identificar os registros 

indevidos e efetuar a sua suspensão ou cancelamento. A partir das INs citadas, as 

Superintendências Estaduais passaram a desenvolver um longo processo de revisão dos 

registros emitidos e, com isso, a suspensão/cancelamento de milhares de carteiras, a exemplo 

do estado da Bahia.  

Na Bahia, de acordo com dados da extinta SEAP/BA, desde 2011, a cada ano mais de 

16 mil registros foram suspensos e/ou cancelados. Os motivos apresentados pelo órgão são 

principalmente: a duplicidade no recebimento de benefícios; a existência de carteiras 

concedidas, indevidamente, a pessoas que não atuam na pesca artesanal; a falta da 

comprovação dos documentos necessários a emissão/revalidação, em alguns casos, a 

existência de município com quantitativo de pescadores cadastrados no RGP, superior a 

população existente e, nos últimos anos, devido ao não cumprimento das novas regras 

pontuadas pelo MPA, para obtenção do registro etc. (Pesquisa de Campo, março de 2015).  

Ainda de acordo com os dados da extinta secretaria, no ano de 2013, uma das metas 

estabelecidas pelo órgão foi a efetivação do ―controle e fiscalização‖ das fichas de cadastro 

emitidas pelas Colônias de Pesca do estado. Considerada como uma das prioridades da 

gestão, o resultado das ações desenvolvidas é observado na significante redução no 

quantitativo de pescadores cadastrados no estado, no período de 2012 a 2014.  

                                                             
32

Consultar Instrução Normativa Nº 02/2011, disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2011/in_mpa_02_2011_revgd_r

gp_altrd_p_semoc_mpa_19_2011_20_2011_24_2011_25_2011_10_2012_in_12_2011_revgd_in_mpa_6_2012.

pdf 
33

Consultar Instrução Normativa Nº12/2011. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78785 
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Na visão dos pescadores artesanais, que compõem o MPP/BA, essa fiscalização é 

necessária e deve ser realizada frequentemente. Entretanto, apontam um problema existente 

nessa ação:a constante troca de ministérios, ministros e superintendentes e a descontinuidade 

do processo. A cada troca de Ministro e/ou Superintendente Estadual, novos objetivos e metas 

são desenhados e com isso, novas metodologias e regras são desenvolvidas, reiniciando todo 

o processo. 

Nos últimos seis anos, só no MPA, seis Ministros estiveram à frente da gestão da 

atividade do país e, no que tange aos Superintendentes, essa troca seguiu a mesma 

intensidade. Isso implica na existência, em curto tempo, de ações diferenciadas na gestão da 

atividade. 

Não obstante, em outubro de 2015, na reforma ministerial do governo de Dilma 

Rousseff ocorreu à extinção do MPA, passando a gestão da atividade pesqueira do país para o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Tal mudança causou um 

movimento de negação e reivindicação dos pescadores de todo país, que alegam:  

 

A inclusão da pesca artesanal no MAPA significa um golpe à luta dos 

pescadores, logo o MAPA que é um dos maiores incentivadores do 

agronegócio. Mais uma vez ficaremos invisibilizados, pois o MAPA 

continuará priorizando a pesca industrial e aquicultura, assim como fazia o 

MPA (Entrevista, pesquisa de campo, 2016). 
 

Ainda no MAPA, a gestão da pesca ficou sob a responsabilidade de dois Ministros, 

quando da transferência, através do Decreto nº 9.004 de Março de 2017, da Secretária de 

Pesca e Aquicultura para o MDIC.A ida do setor pesqueiro para o MDIC também foi o 

motivo de inúmeras discussões entre os pescadores artesanais do país, que preocupados com o 

futuro das políticas e ações voltadas à atividade, contestavam as falas sobre ―a necessidade de 

ver o setor como uma indústria‖.  

 

Com o fim do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em 2015, as poucas 

políticas para os pescadores e pescadoras artesanais foram drasticamente 

cortadas ou paralisadas e isto gerou um impacto significativo na economia 

local em muitas cidades. Durante quase um ano, a pesca no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA ficou inerte, sem recursos, 

sem pessoal, sem rumo. No final de 2015 e em 2016, começaram a ser 

encaminhadas algumas poucas propostas e ações. Mas destas, a maioria em 

prejuízo dos pescadores artesanais, como a suspensão dos defesos. Tendo 

como base o pretexto de diminuir a fraude, mas com o real objetivo de 

realizar ajuste fiscal para diminuir o gasto público com fins sociais, os 

pescadores e pescadoras artesanais, trabalhadores esforçados que não tem 

nenhum tipo de privilégio, foram drasticamente penalizados (Carta Pública 

dos Pescadores do Brasil, 2017, p. 1).  
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A última mudança ocorrida na gestão da atividade, conforme já pontuado, ocorreu no 

mês de novembro de 2017, quando da criação da Lei nº13.502/2017
34

 – proveniente da 

Medida Provisória nº782/2017 e do Projeto de Lei de Conversão nº30/2017 – que, ao 

estabelecer a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, 

recria a Secretária Especial da Aquicultura e Pesca vinculada a Presidência da República.  

Para os pescadores artesanais as mudanças ocorridas na gestão da atividade devem ser 

realizadas de forma a pensar a melhoria da gestão do setor pesqueiro brasileiro como um todo. 

Nesse sentido, a práxis de novas ações, a exemplo das INs citadas (suspensão da emissão de 

registros, defesos etc.), não podem se tornar algo que venha lhes prejudicar. ―Reconhecemos a 

existência de diversas pessoas que recebem indevidamente o benefício, mas não podemos 

esquecer as inúmeras outras, que vivem da prática da pesca artesanal, tem o direito mas ainda 

não possuem o benefício (Entrevista com integrante do MPP/BA, março de 2017). 

A criação de algumas Instruções Normativas pelo extinto MPA, de Decretos e 

Medidas Provisórias pela Presidência de Republica e de ações pelo MAPA e/ou MDIC 

prejudicaram diretamente milhares de pescadores na práxis de seus direitos.
35

 

Os Decretos 8.424/2015 e 8.425/2015 da Presidência da República são exemplos da 

forma limitada com que tem sido pensado o desenvolvimento da pesca artesanal no país. 

Assim como revelam algumas das contradições vivenciadas pelos pescadores artesanais.  

O Decreto 8.424/2015 regulamenta a Lei nº 10.779/2003 e dispõe sobre a concessão 

do benefício de seguro-desemprego, durante o período de defeso ao pescador artesanal 

(seguro defeso), já o Decreto 8.425/2015 regulamenta a Lei nº 11.959/2009 (conhecida como 

a nova Lei da Pesca) e dispõe sobre os critérios para cadastro no RGP e para a concessão de 

autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira.
36

Desde suas 

publicações, em 01 de abril de 2015, as questões apresentadas nos Decretos tem sido o tema 

de inúmeras discussões entre o MPP e órgãos gestores do setor pesqueiro do país.  Em carta 

enviada a ex-presidenta Dilma Rousseff, em junho de 2015, o MPP e a Articulação Nacional 

das Pescadoras consideram que tais decretos ―visam extinguir direitos trabalhistas e 

                                                             
34

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13502.htm 
35

Consultar: Decreto 8.424/2015 - Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/Decreto/D8424.htm; Decreto 8.425/2015 - Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8425.htm;  

Medida Provisória 664 - Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/mpv/mpv664impressao.htm; Medida Provisória 665 - Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/mpv/mpv665.htmimpressao.htm  
36

 A Lei nº 10.779/2003 dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante o período de 

defeso, ao pescador artesanal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.779.htm 
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previdenciários das comunidades tradicionais pesqueiras, especialmente das trabalhadoras da 

pesca artesanal‖ (Trecho da Carta das Pescadoras para a Presidenta Dilma, MPP, 2015).  

Dentre outras questões, os decretos estabelecem as categorias de pesca exclusiva 

(desenvolve a pesca artesanal como única atividade econômica), pesca principal (desenvolve 

a pesca artesanal como principal atividade e econômica, porém desenvolve outras atividades 

complementares) e pesca subsidiária (desenvolve a pesca artesanal como forma complementar 

a outra atividade principal) e, a partir destas, elencam somente ao pescador considerado 

exclusivo o direito ao recebimento do seguro defeso, negando a práxis histórica de muitas 

comunidades tradicionais pesqueiras que tem na pesca a sua principal fonte de renda, todavia, 

desenvolvem atividades complementares como a pequena agricultura e o extrativismo. 

É sabido que existem no país inúmeras pessoas que mesmo não praticando a pesca 

artesanal possuem o RGP e recebem o seguro defeso. Concordamos que isso precisa ser 

investigado e evitado o mais rápido possível, no entanto, destacamos que a forma com que os 

decretos têm categorizado a prática da pesca acabada excluindo e negando as inúmeras 

especificidades que envolvem a atividade.  

Outro ponto de grande discussão no texto proposto pelo governo é a subcategorização 

da pesca artesanal em ―pescador e pescadora artesanal profissional e ―pescador e pescadora 

artesanal de apoio a pesca‖. Nos decretos só são considerados pescadores(as) artesanais 

aqueles que fazem a captura do pescado, excluindo a produção familiar tradicional, que inclui 

inúmeras das mulheres das comunidades. Com isso, criam a categoria de ―trabalhador (a) de 

apoio a pesca artesanal‖. Nesta,de acordo com o MPP, há a negação da 

 
[...] identidade de pescador e pescadora artesanal a inúmeros trabalhadores 

que atuam na cadeia da pesca artesanal em regime de economia familiar e na 

forma tradicional de produzir. Limita o entendimento de que pescador ou 

pescadora artesanal são somente aqueles e aquelas que exercem a captura do 

pescado e comercializam. Desta forma, nega os direitos trabalhistas, 

previdenciários e a identidade de pescadora artesanal a centenas de milhares 

mulheres pescadoras (Trecho da Carta do MPP, p.1, 2015b). 
 

Ainda de acordo com o MPP, a pesca é considerada ―uma atividade familiar 

indivisível, diversificada, interdependente e inseparável. E a lógica das comunidades 

tradicionais pesqueiras é de famílias extensas e o trabalho por vezes ultrapassa a lógica 

familiar e se dá no âmbito comunitário, que se embasa principalmente em relações de 

solidariedade e reciprocidade‖ (Trecho da Carta do MPP, p.1, 2015b). Dessa forma, ao 

categorizar os pescadores artesanais, tais decretos impossibilitam inúmeras mulheres que 
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desenvolvem atividades intrínsecas à pesca artesanal (beneficiamento dos pescados, 

confecção de instrumentos de pesca etc.), a terem acesso aos seus direitos.  

Ambos os Decretos limitam as comunidades tradicionais pesqueiras de acessarem seus 

direitos e revelam a forma limitada com que a pesca artesanal é compreendida no país, 

desconhecendo a complexidade que envolve os pescadores artesanais brasileiros, sua práxis, 

suas tradições, seu modo de vida. Com a aceitação de suas restrições, os decretos não estarão 

mudando as regras de cadastramento no RGP, mas retrocedendo a direitos já garantidos pelos 

pescadores e pescadoras e, principalmente negando/apagando as inúmeras características que 

fazem nutrem o fazer-ser pescador (a) artesanal.  

Não obstante, as mudanças estabelecidas nos Decretos, o MPP destaca também a 

recente criação da Medida Provisória nº665/2014 da Presidência da República que dispõe 

também, dentre outros, sobre o seguro desemprego para o pescador artesanal (seguro defeso).  

 A MP 665, que altera a Lei nº 10.779/2003tem sido considerada pelos pescadores do 

país como um ―retrocesso‖ aos direitos já conquistados pelos pescadores. Esta, com base 

numa conceituação de pescador artesanal considerada pelos pesquisadores da temática, 

estritamente tecnicista e, de certa forma, coadunando com as INs criadas pelo extinto MPA e 

as idéias nos Decretos citados, elenca novas regras para o recebimento do seguro defeso, 

estabelecendo novos prazos,restrições, comprovações etc.  

 As mudanças propostas no texto da MP estabelecem, dentre outras:  

i) a restrição apenas à categoria de ―pescador exclusivo‖ o recebimento do seguro 

defeso, excluindo os demais envolvidos na cadeia produtiva da pesca artesanal e 

impossibilitando o desenvolvimento de outras atividades complementares;  

ii) a transformação do seguro defeso como benefício previdenciário – antes 

gerenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego- TEM – e com isso, a 

impossibilidade de acumulo de benefícios previdenciários e assistenciais. No caso 

de beneficiários de programas de transferência de renda, a exemplo da Bolsa 

Família, haverá no período de recebimento do Seguro Defeso a suspensão 

temporária do outro benefício, retornando automaticamente logo após seu término; 

iii)  a restrição ao pescador artesanal, o recebimento no máximo de cinco parcelas do 

seguro, independentemente da duração do defeso. Nos casos em que os pescadores 

atuem na captura de mais de uma espécie de pescado, com épocas de defeso 

distintas, fica estabelecido um único recebimento de seguro defeso no ano, 

cabendo a estes escolher por qual espécie serão contemplados; e 
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iv) os tempos de pagamento da contribuição previdenciária (antes de um mês e agora 

por 12 meses) e o tempo mínimo de cadastramento no RGP, para poder ter acesso 

ao benefício.  

  

Na opinião dos pescadores, a MP e os Decretos citados ferem diretamente os direitos 

dos povos e comunidades tradicionais, já garantidos na Constituição de 1988, na Convenção 

169 da OIT e no Decreto nº 6.040/2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) que os pescadores artesanais 

integram. Apontam, principalmente, que não foi realizada nenhuma consulta aos pescadores 

artesanais para a construção da MP e dos referidos Decretos e que a aceitação destes 

instrumentos, da maneira como estão redigidos só vem a contribuir na visão limitada da pesca 

artesanal, historicamente desenvolvida pelos órgãos gestores do setor pesqueiro do país.  

Para o CPP, ―a identidade das comunidades tradicionais pesqueiras é o ponto de 

partida para compreender os retrocessos sociais implicados nos decretos 8.424 e 8.425 de 

2015‖ (CPP, 2015, p.4). Destacam ainda a lógica individualista, hierarquizadora e exclusivista 

presente na MP e nos Decretos.  

 

A lógica individualista expressa nos Decretos que desconsidera o modo 

tradicional de produzir dos/as pescadores/as e que é pautado na lógica 

coletivista de organização social do trabalho, da técnica, dos territórios e 

recursos provenientes destes [...] A lógica da hierarquização das atividades 

da pesca artesanal, posto que os Decretos propõem uma diferenciação entre 

os/as pescadores/as artesanais, privilegiando na garantia de direitos 

trabalhistas e previdenciários aqueles/as que exerçam a captura do pescado. 

Desconsideram, assim, que a pesca artesanal se realiza a partir de atividades 

inseparáveis e interdependentes a partir da cooperação e da unidade de 

produção doméstica [...] Os decretos apresentam ainda uma lógica 

exclusivista [...] isto porque o Decreto 8424 considera como pescador/a 

artesanal somente aqueles que exercem a captura do pescado de forma 

exclusiva e ininterrupta, resultando no não reconhecimento de outras formas 

de ser e fazer a atividade pesqueira artesanal, bem como impedindo o 

exercício de outras atividades tradicionais e necessárias para a composição 

da renda e sustentabilidade das famílias de pescadores/as (CPP, 2015, p.3). 
 

 As questões apresentadas (mudanças de Ministérios, Ministros, Decretos, Medidas 

Provisórias, suspensão de defesos etc.) revelam alguns fatos que, de certa forma, têm 

contribuído diretamente para a redução dos pescadores cadastrados no Brasil, a exemplo do 

estado da Bahia. Todavia, destacamos que é preciso ter cuidado com as interpretações 

realizadas a partir da leitura da estatística pesqueira nos últimos anos e as reduções 

apresentadas. 
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  Isto porque, historicamente, o setor pesqueiro brasileiro tem buscado privilegiar o 

desenvolvimento da pesca industrial e da aquicultura, em detrimento da pesca artesanal. 

Muitas vezes, o próprio estado e algumas empresas privadas usam a redução dos pescadores 

cadastrados no RGP, como argumento para decretar ―o fim da pesca artesanal‖ e com isso 

justificar, a necessidade de sua industrialização e/ou a liberação de investimentos para a 

aquicultura.  

Tal discurso também é utilizado pelos setores portuário, automobilístico, metalúrgico, 

imobiliário, turístico, entre outros para justificar a inserção/ocupação dos territórios das 

comunidades tradicionais pesqueiras com seus empreendimentos. Na visão destes ―se não há, 

ou há, poucos pescadores em determinada área, o impacto de sua instalação é mínimo‖. 

Tem sido comum ouvir de empresários dos setores citados que a quantidade de 

pescados capturados reduziu, que os jovens, filhos dos pescadores não dão continuidade a 

práxis da atividade, que os pescadores não conseguem mais sobreviver da pesca artesanal, 

etc., e por isso, a alternativa a estes é a pesca industrial, a aquicultura e/ou a venda de sua 

força de trabalho nas empresas que serão instaladas em seu território. 

Nessa linha de pensamento, como forma de romper a invisibilidade dos pescadores 

artesanais e evitar o fortalecimento dos discursos historicamente construídos sobre ―o fim da 

pesca artesanal‖ e suas ―alternativas‖, que o MPP tem reivindicado mudanças nos critérios e 

definições estabelecidas pelas INs, Decretos, MP 665 e demais instrumentos existentes 

(Figura 9). Assim como tem pautado, a necessidade da realização de um levantamento 

estatístico preciso e com uma metodologia diferente da que era utilizada pelo extinto MPA, 

uma vez que as questões apontadas também reforçam as fragilidades e a inconsistência dos 

dados disponibilizados na estatística pesqueira.   

 

Figura 9. Passeatas, manifestações e ocupações realizadas pelos pescadores(as) artesanais baianos em defesa de 

seus direitos. 
 

   

 

  Fonte: MPP; CPP, 2015. 
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Ainda no que se refere à estatística pesqueira baiana e a redução do quantitativo de 

pescadores cadastrados no RGP, nos últimos anos, outro dado importante e que vem a somar 

com as questões até então pontuadas é a redução significativa de pescadores em alguns 

municípios do Estado e, em alguns casos, a ausência de municípios, caracterizados 

especificamente pela presença de comunidades tradicionais pesqueiras (Tabela 16). 

 
 

Tabela 16. Quantitativo de municípios com pescadores(as) cadastrados no RGP/BA de 2012 a 2015. 

ANO 

Nº MUNICIPIOS COM 

PESCADORES CADASTRADOS NO 

RGP/BA 

2012 268 

2013 259 

2014 203 

2015 222 
                Fonte: MPA, 2015. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Nos anos de 2012 e 2013, o MPA pontuou a existência de 268 e 259 municípios com a 

presença de pescadores artesanais cadastrados no RGP.  Já no ano de 2014, esse número 

reduziu para 203 municípios, 65 municípios a menos, em apenas dois anos.  

Mesmo tendo apresentado um aumento de 19 municípios no ano de 2015, totalizando 

222, o quantitativo apresentado, de acordo com o MPP, não contempla a realidade existente 

no Estado, principalmente quando analisamos a dinâmica que envolve a saída/entrada de 

municípios na listagem, no decorrer deste período (2012 – 2015) e o quantitativo de 

pescadores cadastrados. 

Na Tabela 17, apresentamos: i) alguns municípios que tiveram significativa redução 

no quantitativo de pescadores entre os anos de 2013 a 2015; ii) outros que por terem zerado, 

não constam mais na estatística disponibilizada pelo extinto MPA; e iii) alguns que obtiveram 

um aumento também significativo nos dados apresentados.  

Em destaque, na cor verde, estão os municípios que sofreram uma redução 

significativa no quantitativo de pescadores cadastrados do ano de 2013 para 2014. Alguns 

destes, mesmo apresentando certo aumento entre os anos de 2014 e 2015, ainda se diferem 

bastante do total apresentado no ano de 2013. Exemplo: Alcobaça, Aratuípe, Curaçá, Jandaíra, 

Muquem de São Francisco, Sento Sé e Xique-Xique.  

Além destes apresentamos também (sem cor) um grupo de municípios que tinham 

pescadores cadastrados no ano de 2013 e na estatística do ano de 2014 e 2015, por terem 

zerado, encontram-se ausentes, a exemplo: Abaíra, Andaraí, Caraíbas e Conceição da Feira e, 
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outros que tiveram uma pequena redução no quantitativo apresentado, a destacar: Barra, 

Barreiras, Belmonte e Cairu. 

 

Tabela 17. Alguns municípios que tiveram redução ou aumento significativo de pescadores cadastrados no entre 

os anos de 2013 a 2015 e municípios que não constam mais nos dados estatísticos do extinto MPA.  

MUNICIPIO  

2013 2014 2015 

Nº PESCADORES Nº PESCADORES Nº PESCADORES 

Abaíra 467 Não consta Não consta 

Alcobaça 1831 454 893 

Andaraí 23 Não consta Não consta 

Aratuipe 711 129 190 

Baianopolis 8 Não consta Não consta 

Baixa Grande  2 Não consta Não consta 

Barra 3202 3001 3108 

Barra do Choca 1 Não consta Não consta 

Barreiras 313 252 255 

Belmonte 822 693 778 

Cacule 4 Não consta Não consta 

Caetité 1 Não consta Não consta 

Cairú 2246 2188 2227 

Caldeirão Grande 2 Não consta Não consta 

Camaçari 310 27 66 

Cansação 476 91 139 

Caraíbas 33 Não consta Não consta 

Caravelas 1148 975 1033 

Chorrochó 425 96 138 

Conceição de Feira 29 Não consta Não consta 

Conde 628 1510 1531 

Condeuba 1 Não consta Não consta 

Cristopólis 1 Não consta Não consta 

Curaca 1148 248 259 

Dias D'Avila 5 Não consta Não consta 

Entre Rios 146 25 18 

Eunapolis 8 Não consta Não consta 

Feira da Mata 1 Não consta Não consta 

Feira de Santana 134 16 21 

Ibotirama 3118 3224 3261 

Igrapiuna 826 206 236 

Iguai 2 1 1 

Ilhéus 2748 964 1189 

Ipecaeta 1 Não consta Não consta 

Irajuba 1 Não consta Não consta 

Iramaia 1 Não consta Não consta 

Itacaré 388 56 108 

Itaeté 37 Não consta Não consta 

Itagimirim 1 Não consta Não consta 

Itaguaçu da Bahia 39 Não consta 8 
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Itaparica 2168 2255 2868 

Itiuba 1332 202 344 

Itubera 1467 238 461 

Jandaira 798 136 238 

Madre de Deus 1042 967 1043 

Malhada 938 1198 1202 

Maragogipe 3720 3974 4318 

Maraú 1482 316 406 

Mata de São João 60 7 12 

Morpará 762 169 215 

Mucugê 44 Não consta Não consta 

Múquem de São Francisco 1440 159 198 

Nazaré 2528 552 1031 

Nilo Pecanha 1668 396 589 

Nova Viçoca 622 245 324 

Paulo Afonso 69 22 17 

Pilão Arcado 1996 467 595 

Porto Seguro 766 514 506 

Prado 1699 1336 1485 

Riachão das Neves 400 173 220 

Riachão do Jacuípe 84 Não consta Não consta 

Salvador 5929 39647 38291 

Santa Cruz Cabrália 423 113 156 

Santa Maria da Vitoria 584 78 160 

Santa Rira de Cassia 64 Não consta 11 

São Felix do Coribe  29 Não consta 9 

São Francisco do Conde 1680 490 530 

São José da Vitória  1 Não consta Não consta 

São Sebastião do Passé 3 Não consta Não consta 

Saubara 3759 3659 3765 

Sebastião Laranjeiras 3 Não consta Não consta 

Sento Sé 7560 1002 1996 

Serra do Ramalho 926 751 755 

Serrolândia 1 Não consta Não consta 

Sitio do Mato 1804 128 211 

Sitio do Quinto 3 Não consta Não consta 

Tanhacu 3 Não consta Não consta 

Taperoa 298 520 676 

Teofilandia 2 Não consta Não consta 

Teolandia 3 Não consta Não consta 

Una 77 671 612 

Valença 3194 1204 1312 

Varzea do Poço 2 Não consta Não consta 

Vera Cruz 5993 6499 7033 

Wanderley 304 482 570 

Xique-Xique 7303 307 1330 

                   Fonte: MPA, 2015. Elaboração: RIOS, 2016. 
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Outro dado constante na tabela refere-se aos municípios (na cor rosa) que tiveram 

significante aumento no quantitativo de pescadores cadastrados no RGP, a destacar Salvador 

que revela um aumento em mais de 33 mil entre os anos de 2013 a 2015.  

Nas Figuras 10 e 11, a partir da comparação entre os mapas de espacialização do 

quantitativo de pescadores cadastrados na Bahia por município (2013 e 2015) também é 

possível observar alguns dados apresentados nas Tabelas 15,16 e 17. 

 Se observarmos o mapa referente à distribuição dos pescadores artesanais cadastrados 

na Bahia, no ano de 2013 (Figura 10),notaremos que dos 259 municípios inclusos, há alguns 

destes que se destacam com números significantemente superiores a outros, a exemplo os 

municípios de Sento Sé, Xique-xique, Salvador, Ilhéus, Nazaré, Pilão Arcado, Alcobaça, São 

Francisco do Conde, Maraú, Muquem de São Francisco, nesta respectiva ordem. Nota-se, 

ainda, uma maior centralização dos pescadores baianos, no entorno do Rio São Francisco, a 

destacar o Território de Identidade Sertão do São Francisco e no litoral, em especial nos 

Territórios de Identidade do Recôncavo Baiano, e em alguns municípios dos Territórios do 

Baixo Sul e Litoral Sul. 

Já na Figura 11, onde consta o mapa de pescadores cadastrados no MPA, no ano de 

2015, é possível observar além da ausência de diversos municípios (em relação a 2013), uma 

redução significativa no quantitativo de pescadores cadastrados em alguns municípios. 

Ao analisarmos os dados relativos ao quantitativo de pescadores cadastrados nos 

últimos três anos, observaremos inicialmente, uma redução de aproximadamente 3 mil 

pescadores do ano de 2013 para 2014 e, posteriormente, um aumento de mais de 9 mil de 

2015 em relação a 2014. Se de fato ocorreu esse aumento, superando o quantitativo anterior, 

então porque o mesmo não é observado nos municípios e na espacialização dos dados no 

mapa? A resposta, ao menos preliminar, está nos dados de cadastro apresentados no 

município de Salvador, especificamente no ano de 2014.  

No ano de 2013, Salvador contava com 5.929 mil pescadores cadastrados no RGP, 

passando para 39.647 no ano de 2014 e 38.291 em 2015, um aumento superior a 33 mil 

cadastros em apenas dois anos. Todavia, se restringirmos nossas análises apenas ao total de 

cadastros realizados no estado, tal fato é invisibilizado. 

Observando os números de Salvador, nos últimos três anos, em relação à dinâmica dos 

demais municípios e do total de cadastros efetuados no estado, notamos que de 2013 para 

2014, ocorreu na realidade, uma redução de mais de 37 mil pescadores em todo o estado, que, 

por vez foi ―mascarada‖ pelo aumento de mais 33 mil cadastros apenas em Salvador, no 

mesmo ano.  
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Figura 10 – Mapa do quantitativo de pescadores(as) artesanais no Ministério da Pesca e Aquicultura por 

município, 2013. 

 

 



143 
 

Figura 11 - Mapa do quantitativo de pescadores(as) artesanais no Ministério da Pesca e Aquicultura por 

município, 2015. 
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Juntos, só no entorno do Rio Francisco, os municípios de Xique-Xique, Sento Sé e 

Muquem do São Francisco apresentam uma redução de quase 13 mil cadastros. No litoral do 

estado, tal redução também é preocupante, juntos os municípios de Alcobaça, Nazaré, Ilhéus, 

São Francisco do Conde e Maraú apresentam no ano de 2015 uma redução de mais de 6 mil 

pescadores cadastrados, em relação ao ano de 2013. Assim, o ―clareamento‖ observado no 

mapa de 2015 advém tanto da redução quantitativa de cadastros efetuados por município, 

como também da ausência de mais de 35 municípios que continham pescadores cadastrados 

no ano de 2013.  

Cenário que se repete no ano de 2015, pois apesar de Salvador apresentar uma redução 

de aproximadamente 1.400 cadastros e alguns municípios apresentarem certo aumento em seu 

quantitativo de cadastros, o fenômeno ocorrido no ano de 2014 (redução de mais de 37 mil 

pescadores) ainda é relevante na maioria dos municípios e continua a ser invisibilizada pelos 

dados de Salvador.  

Nesse sentido, se a dinâmica que caracteriza a estatística pesqueira do Estado é de 

constante redução na maioria dos municípios, o que explica o aumento ocorrido no município 

de Salvador? 

De acordo com o MPA, a justificativa deste aumento advém principalmente de um 

intenso processo de atualização dos cadastrados que foi realizado entre setembro de 2014 e 

março de 2015, ao todo mais de 26 mil formulários foram inseridos no sistema, com grande 

percentual oriundo de Salvador. Trata-se de diversos processos antigos que se encontravam 

em análise e/ou sem cadastro e, nos últimos meses foram inseridos no sistema. 

Em pesquisa de campo, junto aos dirigentes das Colônias e Associações de Pesca, uma 

questão importante, pontuada pelos mesmos e que ―justifica em parte‖ a redução de cadastros 

em alguns municípios e o aumento significante de pescadores cadastrados em Salvador, 

refere-se a um ―erro transcorrido durante a atualização do SISRGP (Sistema de Cadastro do 

Registro Geral da Pesca utilizado no MPA‖ no ano de 2014 no MPA. 

Neste ―erro‖, inúmeros cadastros de pescadores foram ―deslocados‖ de seus 

municípios de origem para Salvador. Em alguns municípios, mais de 3 mil cadastros foram 

―deslocados‖ e encontram-se até hoje no sistema, enquanto pertencentes a Salvador.  

De acordo com as entrevistas realizadas na SEAP/BA, no ano de 2012, houve uma 

atualização do SISRGP e no momento em que o sistema não conseguia ler/identificar o 

município de origem do pescador cadastrado, automaticamente este o remanejava para a 

capital, Salvador. Assim, atribuem ao aumento ocorrido em 2014, além da inserção de 
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inúmeros cadastros antigos, conforme mencionado anteriormente, resquícios desse ―erro‖ que 

também ocorreram no ano de 2014. 

Outra possível justificativa apontada pelos pescadores durante a pesquisa de campo, 

foi a vinculação deste aumento com questões políticas que envolvem a pesca no país. Nos 

últimos anos, o setor pesqueiro baiano tem sido o palco de inúmeros projetos políticos 

partidários pessoais, logo, o aumento no número de cadastros na capital baiana, pode de certa 

forma, ter vinculação com o processo eleitoral transcorrido no período (ano de 2014). Ou seja, 

representar ganho de votos para determinados candidatos.  

Os dados apresentados nos levam a observar que, mesmo com o aumento obtido na 

estatística pesqueira baiana do ano 2015, o que na realidade permanece por trás dos dados 

absolutos é uma constante redução no quantitativo de pescadores cadastrados em inúmeros 

municípios do estado.   

Para uma melhor compreensão desta redução e das demais questões apresentadas, 

buscamos algumas informações, junto as Colônias de Pesca existentes nos municípios que 

obtiveram as maiores reduções. Ao todo, entrevistamos dirigentes e demais responsáveis de 

10 (dez) Colônias de Pesca. 

Mesmo com todas as contradições que envolvem a relação de algumas Colônias e os 

pescadores artesanais, a resposta apontada por ambos foi similar. De acordo com os dirigentes 

das Colônias selecionadas, os números apresentados na estatística pesqueira dos anos de 2014 

e 2015, não condizem com os dados enviados/cadastrados. 

Ao compararmos os dados fornecidos pelas Colônias e os disponibilizados pelo 

extinto MPA, observamos uma diferença superior a 4 mil registros por município. Os 

números disponibilizados pelas Colônias são significantemente superiores aos apresentados 

pelo MPA e ainda de acordo com os dirigentes, trata-se de registros ativos e regulares (os 

registros suspensos e/ou cancelados não se encontram nesse total).  

Em pesquisa de campo realizada na SEAP/BA, através de entrevistas com os 

superintendentes em exercício, a justificativa apontada pelos dirigentes para tal redução se 

restringe a criação das novas INs (que suspende a emissão de novos registros) e, 

principalmente, a intensificação da fiscalização realizada nos registros já efetuados, 

ocasionando em alguns casos, a suspensão e/ou cancelamento das concessões indevidas.  

Outro fator apresentado pela instituição é ainda o desconhecimento por parte de alguns 

pescadores do estado, da necessidade de cadastro no RGP. Em pesquisa de campo, foi 

relatado que em alguns municípios visitados pela equipe na SEAP/BA existiam pescadores 

que desconheciam a existência do órgão e do RGP.  
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Para o MPP, há uma grande contradição nos dados apresentados, em especial na escala 

municipal. A redução apresentada em alguns municípios e a justificativa (ou sua falta) 

apontada pelo MPA, para tal processo, segundo os integrantes do Movimento é 

incompreensível.  

Mesmo considerando os pescadores aposentados, as carteiras não renovadas, 

suspensas ou canceladas nos últimos anos e os jovens que não estão tendo acesso ao registro, 

os números apresentados na estatística de 2014 e 2015, ainda distorcem significantemente a 

realidade existente no Estado.   

Não obstante, tem-se observado nas últimas estatísticas que algumas áreas com 

número significativo de redução de pescadores coincidem com as áreas estratégicas e de 

interesse do Estado para implantação de empreendimentos industriais, imobiliários, entre 

outros.    

No curso do Rio São Francisco, há o interesse, já apresentado pelo Estado, na 

implantação/desenvolvimento de projetos aquícolas, agronegócio, parques de geração de 

energia eólica, mineração, turismo etc. Já no litoral, os interesses se distribuem de acordo com 

as especificidades de cada território e envolvem empreendimentos aquícolas, portos, 

termoelétricas, estaleiros, monocultura do eucalipto, turismo, especulação imobiliária, 

privatização das águas, entre inúmeros outros.  

O cenário apresentado tem sido uma das principais preocupações dos pescadores 

artesanais do Estado, principalmente, porque a ocupação dos territórios pesqueiros por 

empreendimentos de diversos setores é uma realidade que se intensifica a cada ano. 

Não ter esses dados estatísticos, de certa forma, exime e camufla os impactos que a 

inserção desses empreendimentos tem ocasionado nas comunidades tradicionais pesqueiras do 

estado, ou seja, faz desconhecer o número de pescadores e famílias que estão sendo 

desestruturados com a inserção de novas atividades, que por vez, interferem diretamente no 

desenvolvimento da pesca artesanal, a exemplo das comunidades de Ilhéus, São Francisco do 

Conde, Pilão Arcado que vivenciam cotidianamente disputas territoriais com o setor turístico, 

imobiliário, aquícola, agrícola, entre outros.  

Compreendemos que a análise dos dados estatísticos pesqueiros é uma das formas de 

dar visibilidade a importância social, econômica, cultural e ambiental da pesca artesanal para 

o país e comunidades que a desenvolvem, entretanto, para isso, é necessário que os dados 

apresentados sejam condizentes com a realidade. Justamente, para evitar leituras e 

compreensões ―equivocadas‖ que venham a fomentar os discursos existentes sobre o ―fim da 
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pesca artesanal‖ e assim, o incentivo/fomento/inserção de novas atividades nos territórios 

pesqueiros. 

É reconhecendo essa importância que reforçamos a necessidade da construção de uma 

nova estatística pesqueira para o país, assim como justificamos algumas estratégias 

metodológicas utilizadas nesta pesquisa a fim de complementar e/ou contrapor– devido às 

fragilidades – os dados do extinto MPA utilizados na mesma.  

Nessa perspectiva que destacamos algumas ações que o MPP tem desenvolvido junto a 

diversos pesquisadores parceiros, a destacar o Grupo de Pesquisa GeografAR – A Geografia 

dos Assentamentos na Área Rural (UFBA/POSGEO/CNPq) visando um trabalho contínuo de 

―levantamento estatístico da pesca artesanal‖.
37

 

Desde o ano de 2009, temos buscado, através de oficinas, reuniões e seminários do 

Movimento, identificar, junto aos pescadores baianos, as comunidades tradicionais pesqueiras 

existentes em seus municípios informações relativas ao número de famílias, áreas de pesca, 

conflitos existentes, organizações político-institucionais, artes de pesca, entre outras.  

De acordo com os dirigentes do Movimento, a identificação das comunidades 

pesqueiras do Estado é uma demanda antiga e de suma importância para contrapor os dados 

da estatística pesqueira do MPA. A partir desta, é possível dar visibilidade as inúmeras 

famílias que, tem na pesca artesanal a sua principal fonte de renda e assim reafirmar a 

importância da pesca artesanal para o estado.  

Conforme citado anteriormente, no estado da Bahia há, atualmente, mais de 130.600 

mil pescadores cadastrados no RGP. Estes compõem as comunidades inúmeras comunidades 

tradicionais pesqueiras que se encontram distribuídas ao longo do litoral e nos rios e, 

sobrevivem direta/indiretamente do desenvolvimento da pesca artesanal e da mariscagem.  

As comunidades tradicionais possuem características comuns que lhe atribuem o 

conceito de tradicional, mesmo que estas não sejam idênticas. Possuem uma forma 

diferenciada de se relacionar com a natureza, nutrida por laços de identificação, respeito e 

pertencimento (DIEGUES, 1983; MALDONADO, 1986).  

                                                             
37

O Grupo de Pesquisa GeografAR – A Geografia dos Assentamentos na Área Rural (UFBA/POSGEO/CNPq) 

vem, desde 1996, desenvolvendo as suas pesquisas apoiado pelo CNPq, tendo como proposta analisar o processo 

de (re)produção do espaço geográfico no campo baiano, em suas distintas temporalidades, espacialidades e 

territorialidades. A destacar nesse processo o diálogo e a parceria constante com os movimentos sociais. No caso 

do MPP, tal parceria teve início no ano 2009 e, desde então, temos desenvolvido inúmeras ações conjuntas: 

mapeamentos, oficinas, seminários, palestras, projetos de pesquisa e extensão, produção de cartilhas, relatórios, 

dissertações, entre outros.  Uma das atividades em desenvolvimento, conforme citado é a identificação e 

espacialização das comunidades tradicionais pesqueiras existentes no Estado, no qual a autora desta tese, 

enquanto pesquisadora do grupo é uma das responsáveis.   
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Nesse viés, os pescadores artesanais integram as comunidades tradicionais, enquanto 

um grupo social, que se reproduz de maneira diferenciada dentro do modo de produção 

capitalista e assegura a reprodução do seu modo de vida através da prática da pesca artesanal. 

Uma das ações desenvolvidas nesta pesquisa, junto ao MPP, foram as oficinas de 

identificação e caracterização das comunidades tradicionais pesqueiras existentes no estado da 

Bahia, mais especificamente no litoral e no curso do Rio São Francisco. Ao todo foram 

realizadas 10 oficinas com a presença de 20 a 60 pescadores (as) do litoral baiano (desde o 

litoral norte ao extremo sul) e do São Francisco. Estas ocorrem em atividades organizadas 

pelo MPP e/ou GeografAR.  

A metodologia utilizada nas oficinas foi composta por: i) exposição através de slides e 

mapas temáticos sobre o a cartografia e representação espacial; ii) escolha de bases 

cartográficas para a identificação/localização das comunidades, nesta parte trabalhamos em 

grupos com recortes dos cinco setores de pesca do litoral (Litoral Norte, Baía de Todos os 

Santos/Recôncavo, Baixo Sul, Litoral Sul e Extremo Sul) e todo o curso do rio São Francisco; 

iii) listagem e identificação através de pontos da ―possível localização‖ das comunidades nas 

bases cartográficas; e iv) caracterização de alguns aspectos relacionados a quantidade de 

famílias, artes de pesca utilizadas, tipo de pescados capturados, limites do território 

pesqueiros e disputas e conflitos territoriais existentes.  

Após a finalização das oficinas os dados foram tabulados e inseridos no programa 

ArcGis, gerando a primeira versão do mapa temático que foi apresentado e discutido em uma 

oficina com os pescadores para a socialização dos resultados. Após a discussão e ajustes foi 

confeccionada a versão final, apresentada na Figura 12.  

É importante pontuar que esse mapeamento visou apenas à identificação das 

comunidades existentes no litoral e no curso do rio São Francisco e, devido à ausência de 

pescadores de todos os municípios que compõem esse recorte nas oficinas, os dados 

apresentados não representam a totalidade das comunidades existentes.  

De acordo com os dados coletados, foram identificadas cerca de 600 comunidades 

tradicionais pesqueiras litorâneas/ribeirinhas, distribuídas em aproximadamente 124 

municípios (Figura 12). No entanto, segundo o MPP esse número certamente é superior, visto 

a existência de municípios e comunidades pesqueiras, ainda não identificadas pelos 

pescadores artesanais nas oficinas de mapeamento. 
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Figura 12 – Mapa das comunidades tradicionais pesqueiras identificadas no litoral baiano e no curso do Rio São 

Francisco, 2016. 
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Só no litoral, através das oficinas realizadas, foi possível identificar 472 comunidades 

tradicionais pesqueiras, distribuídas em 44 municípios, agrupados em cinco setores de pesca: 

Litoral Norte, Baía de Todos os Santos/Recôncavo, Baixo Sul, Litoral Sul e Extremo Sul. 

No que se refere às comunidades ribeirinhas, os dados apontam a existência de 

aproximadamente 130 comunidades identificadas, com registro de pescadores oriundos de 

cerca de 80 municípios, localizados próximos à rede hidrográfica do estado, em especial aos 

rios São Francisco e Paraguaçu (MPA, 2015; MPP, 2015). Conforme apontado anteriormente, 

é sabido que há outras comunidades ribeirinhas distribuídas pela rede hidrográfica do estado, 

que não foram identificadas pelos pescadores presentes nas oficinas realizadas.  

Os dados apresentados revelam e reforçam a importância socioeconômica da atividade 

para o Estado e para as inúmeras comunidades que tem na pesca a sua principal e, muitas 

vezes única, fonte de renda.  

Para essas comunidades, a pesca artesanal é compreendida para além de sua profissão, 

estas, em sua maioria, foram constituídas tendo na prática dessa atividade e nos espaços por 

ela apropriados, uma relação de respeito e conhecimento. São laços de identidade e 

pertencimento que são passados de geração a geração. Essas características lhes conferem um 

rico conhecimento sobre os mares, rios, pescados, mariscos, enfim, a arte de saber-fazer-ser 

pescadores artesanais na Bahia (MPP, 2012; RAMALHO, 2006; DIEGUES, 1983; 2004).  

E nesse cenário que apresentaremos a seguir algumas características que configuram o 

desenvolvimento da pesca artesanal na Bahia, em especial, no que se refere à frota pesqueira e 

as principais artes de pesca utilizadas pelos pescadores artesanais.   

  

2.1.2 A frota pesqueira e as principais artes de pesca utilizadas e pescados capturados 

pelos pescadores artesanais baianos 
 

 

No Brasil, de acordo com os dados do extinto MPA, as embarcações de pesca para 

navegar necessitam apresentar o ―Certificado de permissão e autorização para embarcação 

pesqueira‖ (emitido pelo órgão gestor da atividade) e o ―Registro/Inscrição da embarcação‖ 

na Capitania dos Portos, neste caso, efetuado pela Marinha (MPA, 2015).  

No cadastro realizado na Marinha, obrigatório as embarcações motorizadas (exceto as 

com motorização baixa) geralmente as embarcações a vela e a remo são dispensadas. Já na 

certificação emitida pelo órgão gestor (que habilita a arte de pesca a ser utilizada) todos os 

tipos de embarcações são contemplados, no entanto apenas as embarcações motorizadas têm 

obrigatoriedade.  
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Cabe destacar que é com base nos dados desses cadastros que as estatísticas pesqueiras 

do país apresentam o quantitativo de embarcações ativas. No caso da estatística que era 

realizada pelo MPA – fonte trabalhada neste capítulo – eram utilizados os dados do 

―Certificado de permissão e autorização para embarcação pesqueira‖, emitido no próprio 

órgão. Nesse sentido, algumas questões merecem destaque, em especial no estado da Bahia.  

No ano de 2014, segundo dados disponibilizados pelo extinto MPA, o estado da Bahia 

apresentou o total de 857 embarcações certificadas, distribuídas em 44 municípios, 

localizados no entorno do Rio São Francisco e principalmente, no litoral baiano, na seguinte 

proporção: Extremo Sul com 32%, Baixo Sul com 24%, Litoral Sul com 18%, Recôncavo 

com 14%, Litoral Norte com 7% e São Francisco com 5% (Figura 14). Ainda de acordo com 

os dados, tratam-se todas de embarcações motorizadas, já que as demais são dispensadas 

(MPA, 2015). 

É sabido que a atividade da pesca artesanal da Bahia é desenvolvida em embarcações 

de pequeno porte e considerada artesanal, sendo muitas delas ainda movidas a remo. Nesse 

sentido, o quantitativo apresentado na estatística do MPA não poderia ser utilizado para 

dimensionar as embarcações ativas e existentes no estado. Se a Bahia conta com mais de 130 

mil pescadores artesanais cadastrados, dificilmente o estado possui apenas 857 embarcações, 

mesmo que estas sejam apenas as motorizadas.  

Ao questionarmos os dirigentes do extinto MPA, a partir de tais informações e sobre o 

quantitativo reduzido de embarcações certificadas por município, a explicação apontada foi 

que a certificação das embarcações que era realizada pelo MPA ocorria da mesma forma que 

o registro dos pescadores no RGP, ou seja, depende da apresentação direta dos pescadores 

e/ou proprietários das embarcações (aqueles que não pescam, porém possuem embarcações e 

alugam aos pescadores). O cadastro, assim como o RGP, poderia ser solicitado diretamente no 

MPA ou através dos órgãos de representação de classe dos trabalhadores do setor artesanal da 

pesca, a exemplo das Colônias e Sindicatos. Todavia, assim como no RGP, nem todos os 

pescadores e/ou proprietários das embarcações possuem tal certificação. Apesar de também 

ser uma exigência para a atividade, não há uma fiscalização precisa pelos órgãos gestores 

(devido à falta de corpo técnico). Assim, os dados existentes na estatística do MPA sempre 

foram inferiores a realidade existente (Pesquisa de Campo, 2015). 

Outra questão importante apontada pelos dirigentes do extinto órgão referia-se à 

especificidade das certificações emitidas pelo MPA que se restringem as embarcações 

motorizadas. No estado da Bahia, em que cerca de 60% das embarcações existentes são a 

remo ou vela, ter uma estatística baseada apenas nas embarcações motorizadas significa 
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abranger um percentual mínimo das existentes no estado. Daí o baixo quantitativo cadastrado 

(IBAMA, 2008). 

 De acordo com o IBAMA – responsável pela estatística pesqueira do Estado até o 

ano de 2007 – a estatística apresentada pelo extinto MPA não condiz com a realidade 

existente na Bahia. Para o IBAMA, o estado conta atualmente com mais de 25 mil 

embarcações, com grande participação das embarcações a vela e a remo. Prova disso é a 

estatística realizada pelo órgão no ano de 2008, no qual só na Bacia do Rio São Francisco 

existia mais de 11.344 mil embarcações e nos dados disponibilizados na estatística do MPA 

haviam apenas 3.431 embarcações cadastradas em todo o estado, no mesmo ano. Isso 

significa que o total apresentado pelo MPA representa menos de 30% das embarcações 

existentes, em especial, frente à especificidade que compõe o estado, mais de 60% das 

embarcações são consideradas artesanais (IBAMA, 2008; Pesquisa de Campo, 2015). 

 Para o MPP, os dados disponibilizados pelo MPA não deveriam ser utilizados como 

parâmetro para análise da frota pesqueira baiana, visto que estes não representam a realidade 

existente no estado. Tal fato é confirmado quando analisamos o quantitativo de embarcações 

entregues pelo Projeto Renovar da Bahia Pesca, no estado nos últimos dois anos. 

 O Projeto Renovar ―criado pela Secretaria da Agricultura, por meio da Bahia Pesca 

[...], visa substituir as embarcações pesqueiras atuais por barcos mais leves e seguros, dando 

mais conforto aos pescadores e contribuindo para o aumento de sua produtividade‖ (SEAGRI, 

2014, p. 1). 

 De acordo com publicação realizada pela Bahia Pesca, em de março de 2015, desde o 

ano de 2013 o projeto ―está próximo de alcançar a meta de 800 barcos distribuídos [...] 400 de 

fibra de vidro e 400 de alumínio [...] já são 760 embarcações distribuídas desde o início do 

projeto‖ (SEAGRI, 2014, p. 1). Ainda de acordo com a empresa, o estado possui atualmente 

cerca de 16 mil canoas de madeira. Acrescentando a estes números as demais embarcações já 

existentes e de outras categorias, barcos de fibra, saveiros, etc., podemos reafirmar que os 

dados apontados pela estatística do MPA representam um percentual mínimo da frota 

pesqueira do estado (SEAGRI; BAHIA PESCA, 2015). 

 Outro dado importante, observado a partir da análise estatística do extinto MPA nos 

últimos quatro anos, é a constante redução do quantitativo de embarcações certificadas, a 

destacar no ano de 2014, conforme dados da Tabela 18. 
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Tabela 18. Quantitativo de embarcações cadastradas no MPA nos anos de 2011 a 2014. 

 

                                 Fonte: MPA, 2015. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

No ano de 2013, o quantitativo apresentado pelo MPA foi de 3.263 embarcações 

certificadas e distribuídas em 44 municípios baianos e classificadas em 8 categorias: bote a 

remo, canoa a remo, bote de alumínio, jangada, barco a vela, bote motorizado, canoa a motor 

e saveiro, com destaque para as embarcações motorizadas, mais de 72% do total (MPA, 

2015). Ainda de acordo com os dados obtidos, nos anos de 2011 e 2012, o maior percentual 

de embarcações também advinha das motorizadas.   

Através da Tabela 19, podemos observar também a redução em mais de 2.400 

embarcações certificadas entre os anos de 2013 a 2014, com destaque para os municípios (na 

cor verde) de Alcobaça, Barra, Canavieiras, Caravelas, Itamaraju, Porto Seguro, Salvador, 

Taperoá e Valença. Juntos, esses municípios apresentaram nos dados do de 2014, uma 

redução de mais de 1.200 embarcações, em relação ao ano de 2013. Mesmo considerando que 

os dados de 2014 restringem-se às embarcações motorizadas, a redução apresentada ainda é 

significante e, não corresponde à realidade existente nos municípios, revelando outras 

fragilidades na coleta dos dados estatísticos (Tabela 19). 

 
Tabela 19. Quantitativo de embarcações cadastradas no MPA nos anos de 2013 e 2014, por município. 
 

 

ANO 2011 2012 2013 2014

TOTAL 3431 3506 3263 857

Nº EMBARCAÇÕES

2013 2014

Adustina 19 1

Alcobaça 268 86

Aratuipe 1 Não consta

Barra 391 1

Belmonte 11 7

Cairú 54 11

Camaçari 41 10

Camamu 16 14

Canavieiras 125 22

Caravelas 242 74

Conde 17 7

Entre Rios 25 6

Igrapiuna 7 12

Ilhéus 49 57

Itacaré 5 23

Itamaraju 160 1

Itubera 47 15

Jaguaripe 23 10

Juazeiro 3 Não consta

Lauro de Freitas 12 2

Madre de Deus 4 Não consta

Maraú 7 5

Mata de São João 11 3

Morpará 93 Não consta

Mucuri 21 1

Nazaré 1 3

Nilo Pecanha 84 25

Nova Viçoca 184 120

Paratinga 95 Não consta

Porto Seguro 251 79

Prado 176 98

Remanso 90 5

Salinas da Margarida 3 5

Salvador 154 30

Santa Cruz Cabrália 74 12

Santo Amaro 8 Não consta

São Francisco do Conde 3 3

Saubara 3 Não consta

Sobradinho 138 Não consta

Taperoa 48 1

Una 1 Não consta

Valença 220 88

Vera Cruz 68 20

Xique-Xique 10 Não consta

TOTAL 3263 857

MUNICIPIO

Nº EMBARCAÇÕES
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                            Fonte: MPA, 2015. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 

Tais dados também podem ser observados nas Figuras 13 e 14, através da 

espacialização das embarcações certificadas pelo MPA na Bahia, por município, nos anos de 

2013 e 2014. 

Ao compararmos os dados da Tabela 19 e as Figuras 13, 14referente às embarcações 

certificadas pelo MPA com os dados da Tabela 16, com o quantitativo de municípios com 

pescadores cadastrados no RGP e/ou a Figura 12 com as comunidades tradicionais pesqueiras 

identificadas no litoral do estado e no curso do Rio São Francisco, observaremos outros 

pontos que reforçam as fragilidades da estatística pesqueira brasileira.  

No ano de 2014, os dados disponibilizados pelo extinto MPA apontaram a existência 

de pescadores artesanais em 203 municípios baianos. Entretanto, o quantitativo de 

embarcações certificadas constantes no mesmo banco de dados do órgão encontra-se 

distribuída em apenas 44 municípios. Mesmo considerando que se trata de embarcações 

motorizadas e que há inúmeros municípios que desenvolvem a pesca desembarcada, há uma 

dissonância tanto no quantitativo de municípios, quanto das embarcações neles cadastradas. 

 

2013 2014

Adustina 19 1

Alcobaça 268 86

Aratuipe 1 Não consta

Barra 391 1

Belmonte 11 7

Cairú 54 11

Camaçari 41 10

Camamu 16 14

Canavieiras 125 22

Caravelas 242 74

Conde 17 7

Entre Rios 25 6

Igrapiuna 7 12

Ilhéus 49 57

Itacaré 5 23

Itamaraju 160 1

Itubera 47 15

Jaguaripe 23 10

Juazeiro 3 Não consta

Lauro de Freitas 12 2

Madre de Deus 4 Não consta

Maraú 7 5

Mata de São João 11 3

Morpará 93 Não consta

Mucuri 21 1

Nazaré 1 3

Nilo Pecanha 84 25

Nova Viçoca 184 120

Paratinga 95 Não consta

Porto Seguro 251 79

Prado 176 98

Remanso 90 5

Salinas da Margarida 3 5

Salvador 154 30

Santa Cruz Cabrália 74 12

Santo Amaro 8 Não consta

São Francisco do Conde 3 3

Saubara 3 Não consta

Sobradinho 138 Não consta

Taperoa 48 1

Una 1 Não consta

Valença 220 88

Vera Cruz 68 20

Xique-Xique 10 Não consta

TOTAL 3263 857

MUNICIPIO

Nº EMBARCAÇÕES
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Figura 13 – Mapa do quantitativo de embarcações cadastradas no Ministério da Pesca e Aquicultura por 

município, 2013.  
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Figura 14 – Mapa do quantitativo de embarcações cadastradas no Ministério da Pesca e Aquicultura por 

município, 2014.  
 

 
 

 



157 
 

Durante as oficinas realizadas no ano de 2016, com os pescadores artesanais do litoral 

e do São Francisco foram identificadas somente nesse recorte espacial, a presença de 

comunidades tradicionais pesqueiras em 124 municípios. Não obstante durante o processo de 

caracterização das comunidades, realizado durante a oficina, foram identificadas mais de 1000 

embarcações, sejam estas a remo, vela e/ou motorizadas.  

A significante redução no quantitativo de embarcações certificadas pelo MPA, no ano 

de 2014 e a utilização desses dados para caracterizar o perfil da pesca artesanal no estado tem 

sido um fato preocupante ao MPP e diversos pescadores do Estado. Os municípios que 

apresentam historicamente as maiores concentrações de comunidades tradicionais pesqueiras 

identificadas e pescadores artesanais cadastrados no RGP são os que tiveram as maiores 

reduções e/ou encontram-se ausentes na estatística do ano de 2014. 

As justificativas apresentadas, através de entrevista realizada com os dirigentes do 

extinto MPA restringem-se a cinco principais fatores: a fragilidade crescente, existente na 

estatística pesqueira do estado (reconhecem a inconsistência dos dados e fragilidade na 

metodologia utilizada); a especificidade do cadastro (embarcações motorizadas); a existência 

de inúmeras embarcações que mesmo motorizadas não se encontram cadastradas 

(desconhecimento e/ou falta de iniciativa dos pescadores); em alguns casos, a intensificação 

da fiscalização/exigência de alguns documento/procedimentos para a obtenção da certificação 

e a quantidade de processos que se encontravam na lista de espera da extinta SEAP/BA para 

inserção, emissão das certificações e atualização dos dados.  

Para uma melhor análise dos dados estatísticos disponibilizados pelo MPA e aqueles 

coletados com os pescadores, através das oficinas realizamos, durante a pesquisa de campo, 

entrevistas com alguns pescadores e presidentes de Colônias e Associações. Ao todo foram 

entrevistados 100 pescadores e 20 presidentes de distintos municípios localizados no litoral e 

no curso do São Francisco. As entrevistas ocorreram principalmente durante atividades 

realizadas pelo MPP e CPP (seminários, reuniões, ocupações), com exceção de 4 que foram 

realizadas diretamente na sede das organizações (Colônias e Associações).  

As perguntas realizadas foram: Há dificuldades na realização da certificação das 

embarcações no MPA? Qual o percentual de embarcações de seu município/comunidade que 

possui certificação? Quais possíveis motivos para a redução apresentada? 

De acordo com os entrevistados, em geral, a maioria das embarcações existentes em 

seus municípios e/ou comunidades não possuía certificação do extinto MPA, com exceção de 

algumas motorizadas. Destacaram ainda que historicamente, foi desenvolvida uma prática que 
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apenas as embarcações maiores e motorizadas deveriam realizar o cadastro e com isso, as 

inúmeras embarcações movidas a remo/vela nunca foram certificadas. 

De acordo com os dirigentes das Colônias entrevistados, a certificação das 

embarcações no extinto MPA poderia ser realizada através da ida do proprietário a sede da 

antiga SEAP/BA; do encaminhamento da solicitação e documentos via entidade de 

representação da classe (ex.: Colônias) e ou através de procuração a terceiro para 

representação e realização solicitação. Após o recebimento da solicitação, o MPA realizava a 

avaliação dos documentos enviados e emitia a certificação da embarcação (habilita a 

embarcação no âmbito da utilização da arte de pesca).  

Algumas presidentes apontaram ainda que do quantitativo de 2000 certificações 

solicitadas no ano de 2012/2013 somente 500 havia retornando até julho do ano e 2015 e, os 

motivos apontados pelo MPA, eram a quantidade de certificações acumuladas para emitir e a 

necessidade de analisar todos os documentos enviados, frente a algumas mudanças ocorridas 

nas novas INs e MP.  

Aos questionarmos os entrevistados sobre os possíveis motivos da redução 

apresentada de 2013 para 2014, estes ressaltaram que os dados estatísticos do extinto MPA 

sobre embarcações pesqueiras do Estado sempre foram motivo de inúmeros questionamentos, 

uma vez que representam menos de 30% das embarcações existentes.  

Mesmo considerando que a maioria das embarcações não possuía a certificação do 

MPA, a redução apresentada (em mais de 2.000 mil embarcações) reflete, segundo os 

entrevistados, a forma com que a cada ano a estatística pesqueira que era realizada pelo 

extinto órgão se distanciava da realidade dos pescadores e suas comunidades. 

Nas entrevistas realizadas, foi possível identificar comunidades com mais de 2000 mil 

embarcações existentes, com apenas 50 embarcações certificadas e contabilizadas na 

estatística do MPA.  

 

Se há projetos, a exemplo do Projeto Renovar, que entregou segundo a Bahia 

Pesca, mais de 750 embarcações aos pescadores do estado, como os dados 

do MPA apontam a existência de somente 857 embarcações? Se 

interpretarem isso como a totalidade do estado (o que muitos fazem) 

significa dizer que antes tínhamos apenas 100 embarcações em toda a Bahia? 

Impossível! E porque junto a entrega das embarcações, o MPA não entra 

com uma conscientização e trabalho de certificação das embarcações? Em 

minha opinião, isso também ser papel do órgão gestor da atividade pesqueira 

no estado. Penso que falta olhar um pouco mais para a pesca artesanal e sua 

importância. Quando fizerem isso, aí sim, os números reais e, a estatística 

será priorizada (Entrevista – pesquisa de campo, 2015). 
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Os dados apresentados e o depoimento exposto só reforçam as fragilidades existentes 

na metodologia para a captura dos dados da estatística pesqueira brasileira.  

O percentual mínimo de embarcações cadastradas e restritas a embarcações 

motorizadas reflete em parte, a falta de mobilização e interesse dos órgãos gestores para a 

obtenção de uma estatística pesqueira condizente com a realidade existente no estado. Se a 

maioria das embarcações existentes no estado são artesanais e não motorizadas isso precisa 

constar na estatística pesqueira, em especial porque são esses dados que têm sido utilizados 

pelos órgãos gestores, a exemplo do extinto MPA, para gestão e controle da atividade.  

Na opinião do MPP, cabe às Colônias e Associações junto aos pescadores a realização 

de um trabalho de divulgação e conscientização das comunidades, da importância da 

certificação de suas embarcações. E junto assim cabe às comunidades como um todo 

reivindicarem aos órgãos gestores a inserção destes dados na estatística pesqueira. ―A 

realização desse trabalho em conjunto, pode consistir num dos primeiros passos para pensar e 

pôr em prática uma nova metodologia de construção da estatística pesqueira‖ (Depoimento 

Pescador - Pesquisa de Campo, 2015). 

 Em suma, as questões apresentadas reforçam por um lado, a afirmativa da 

especificidade da pesca artesanal baiana, com mais de 65% das embarcações existentes no 

estado consideradas artesanais e, por outro, mais uma vez, as inúmeras fragilidades da 

estatística pesqueira do Estado. Uma fragilidade que se acentua ainda mais, quando 

analisamos os dados de produção da pesca artesanal. 

O desenvolvimento da pesca artesanal na Bahia é caracterizado e diferencia-se entre as 

comunidades/municípios pela variedade das artes de pesca utilizadas e espécies capturadas. 

Isso se dá devido às especificidades físicas e naturais dos espaços apropriados pelos 

pescadores.  

Com uma produção considerada de pequena escala e destinada basicamente ao 

comércio local(restaurantes, pousadas, feiras livres) a produção da pesca extrativa baiana, de 

acordo com os dados do extinto MPA reduziu entre os anos de 2009 a 2011 em mais de 24 

mil toneladas (Tabela 20). 

Cabe relembrar que a coleta de dados para quantificação dessa produção geralmente 

ocorre tomando como procedimento metodológico a amostragem, ou seja, são selecionados 

alguns pontos de desembarque para a coleta e, com base na articulação destes com os dados 

do RGP, realiza-se uma projeção para os demais pontos. 

Se o quantitativo de pescadores cadastrados no RGP tem reduzido a cada ano e quando 

há aumentos significativos, estes ocorrem em 4 a 8 municípios específicos (conforme 
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observado no ano de 2015) a realização de uma projeção (da produção pesqueira) com bases 

nesses dados, certamente evidenciará a mesma redução.  

 

Tabela 20.Produção da Atividade Pesqueira no estado da Bahia de 2009 a 2011. 

ANO PRODUÇÃO (t) 

2009 101.224 

2010 91.712 

2011 76.801 

Fonte: MPA, 2011; 2012; 2015. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 É sabido que a produção pesqueira artesanal é bastante diversificada no que envolve as 

espécies capturadas, as artes de pesca utilizadas e, principalmente os espaços utilizados. Há 

comunidades que possuem mais de 30 pontos de desembarque, o que de certa forma dificulta 

a coleta estatística. No entanto, o que se questiona na metodologia que era utilizada pelo 

extinto MPA é que a base de dados utilizada para essa projeção (RGP) consiste num sistema 

frágil e inconsistente com a realidade.  

Ainda em relação aos dados de produção obtidos junto à estatística do MPA e 

conferidos com os pescadores participantes das oficinas realizadas (identificação das 

comunidades tradicionais pesqueiras e caracterização da pesca realizada nestas), os principais 

peixes marinhos e de água-doce capturados no estado da Bahia são: 

 

 
Tabela 21. Principais peixes marinhos e de água-doce, capturados no estado da Bahia. 

 
 

ESPÉCIES DE ÁGUA-DOCE ESPÉCIES MARINHAS 

Curimatã Sardinha 

Dourado Tainha 

Piau Vermelho 

Pirá Robalo 

Sardinha Arraia 

Surubim Badejo 

Tilápia Agulha 

Traira Bagre 

Piaba Bicuda 

Lambarí Bonito 

Carpa Cação 

Bagre Carapeba 
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Acari-bodó Cavala 

Acará Corvina 

Bacu Dourado 

Tucunaré Espada 

Corvina Pescada 

Branquinha Xaréu 

                      Fonte: MPA, 2015; Pesquisa de Campo, 2014; 2015. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 

No que se refere à captura dos crustáceos, destacamos na água-doce o camarão e na 

pesca marinha: camarão; camarão sete-barbas; lagosta; caranguejo; siri e o aratu. Na captura 

dos moluscos, destacamos o sururu e a ostra (MPA, 2015; Pesquisa de campo, 2014; 2015).  

Outra especificidade que caracteriza a atividade pesqueira baiana é a variedade de 

aparelhos/artes de pesca utilizado pelos pescadores artesanais. Segundo levantamento 

realizado pelo IBAMA ―no estado da Bahia cinquenta e cinco aparelhos de pesca são 

utilizados nas pescarias realizadas nos 347 locais de desembarque existentes no estado‖ 

(IBAMA, 2006, p. 344).  

Ainda de acordo com a pesquisa realizada apenas oito desses aparelhos/artes de pesca 

são responsáveis pela captura de cerca de 80% da produção do litoral, são eles: ―a linha, rede 

de espera, rede de arrasto (utilizada para pesca de camarão e com embarcações motorizadas), 

arrasto de praia (calão), curral (manzuá), rede de cerco, espinhel (groseira) e rede de cerco 

com apoio‖ (IBAMA, 2006, p. 344 - 346). 

Quanto aos principais pontos de desembarque pesqueiro existente no estado, o 

IBAMA destaca os municípios de: Arembepe, Salvador, Valença, Camamu, Ilhéus, Santa 

Cruz Cabrália, Alcobaça e Nova Viçosa (IBAMA, 2006). 

Os dados e análises apresentadas até o momento revelam a necessidade e o desafio 

posto aos órgãos gestores do setor pesqueiro baiano: de pensar e pôr em prática uma 

estatística pesqueira consistente e que possa auxiliar de maneira eficaz, na criação de políticas 

públicas especificas e voltadas ao setor, em especial, a pesca artesanal.   

De acordo com Vasconcellos, ―é amplamente reconhecida a precariedade das 

estatísticas da pesca artesanal [...] a pesca artesanal sofre de uma carência generalizada de 

informações biológicas e, especialmente, sócio-econômicas‖ (VASCONCELLOS et al, s/d, 

p.1). Ainda de acordo com o autor, uma das razões dessa precariedade é falta de importância 

destinada pelos órgãos governamentais à atividade, visto que sua prioridade sempre foi a 

pesca industrial e mais recentemente também a aquicultura. Um cenário facilmente observado 

no estado da Bahia.  
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É frente ao cenário exposto e, principalmente, como forma de romper o contexto que 

envolve historicamente a pesca artesanal e seus órgãos gestores (invisibilidade), que os 

pescadores baianos têm buscado juntos construir novas formas de organização e representação 

de seus interesses. Através destas representações os pescadores têm discutido e reivindicado 

além da criação de uma estatística mais consistente, a criação de um plano de gestão que 

contemple as especificidades da pesca artesanal.  

 

 

2.1.3 A organização sociopolítica e institucional da pesca artesanal na Bahia 

 

 

A organização sócio-política e institucional da atividade da pesca artesanal no estado 

da Bahia encontra-se estruturada a partir de um sistema composto por: Superintendência 

Estadual, Federações, Colônias, Associações, Sindicatos e Cooperativas. Além destes, 

existem nas organizações sociais o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais 

(MPP) e nas organizações de assessoria e apoio, o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP).
38

 

Até outubro do ano de 2015, os pescadores baianos tinham como órgão gestor da 

atividade o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), sancionado pela Lei 11. 958 em 29 de 

junho de 2009, com a transformação da Secretária Especial da Pesca e Aquicultura 

(SEAP/DF). O MPA atuava na escala regional através de nove Escritórios Regionais, 

distribuídos nos estados do Maranhão (1), Paraná (2), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina 

(3) e São Paulo (1) e na escala estadual através das Superintendências Estaduais, distribuídas 

nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.  

Cabe destacar que a criação do MPA consistiu ―numa dívida histórica do país com o 

setor pesqueiro‖, em especial, porque o desenvolvimento da pesca artesanal no Brasil sempre 

representou uma importante atividade econômica, praticada por inúmeras comunidades 

ribeirinhas e litorâneas, como sua principal fonte de renda. No entanto, até o ano de 2009 

(criação do MPA) a gestão do setor pesqueiro ficou sob a responsabilidade de Ministérios de 

outros setores: Ministério da Marinha (através da Capitania dos Portos), Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obra e, por último, Ministério do Meio Ambiente.  

Embora a criação do MPA representasse essa conquista, a sua práxis até então tem 

despertado diversos questionamentos nos pescadores artesanais, principalmente voltados à 

                                                             
38

Destaca-se ainda a existência das Reservas Extrativistas, que também são consideradas enquanto uma forma de 

organização social dos(as) pescadores(as) artesanais baianos.   
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criação de políticas públicas voltadas à atividade. Os pescadores relatavam que o MPA tinha 

sua atuação voltada ao desenvolvimento da pesca industrial e da aquicultura, enquanto que a 

pesca artesanal era colocada em segundo plano e/ou inserida em políticas públicas que não 

contemplavam as reais necessidades da atividade. 

 

Nós pensávamos e confiamos que, a vinda do MPA seria de grande ajuda à 

gestão da nossa atividade. Que as políticas iam ser ampliadas, melhoradas. 

Mas, o que a gente vê é o MPA colocando todos os seus esforços para 

ampliar a aquicultura e, quando olha para nós, já é no discurso de 

industrializar a nossa pesca. Nossa relação com o MPA tem sido marcada 

por inúmeras discussões e resistências. O que a gente quer é que eles 

entendam o que é a pesca artesanal, a sua importância para o país e as 

comunidades e as suas reais necessidades (Pesquisa de Campo, Março, 

2015).  

 

Foi durante um período de negociações e diálogos com os dirigentes do MPA e das 

superintendências estaduais, visando uma gestão mais dialogada que os pescadores foram 

surpreendidos com a extinção deste Ministério. Em outubro do ano de 2015, através de uma 

reforma ministerial protagonizada pela Presidenta Dilma Rousseff, o MPA foi extinto, 

passando suas atribuições ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

que realizou a gestão da atividade através da Secretaria da Aquicultura e Pesca, criada pelo 

decreto nº 8.701, de 31 de março de 2016 até março de 2016, quando da sua transferência para 

o MDIC. Nesta Secretaria funcionava: o Departamento de Planejamento e Ordenamento da 

Aquicultura, Departamento de Planejamento e Ordenamento da Pesca e, Departamento de 

Registro, Monitoramento e Controle da Aquicultura e Pesca.  

Ainda na estrutura de organização/gestão, existiam as Câmaras Setoriais da Pesca, da 

Aquicultura e da Carcinicultura. ―As Câmaras Setoriais e Temáticas têm por finalidade 

propor, apoiar e acompanhar ações para o desenvolvimento das atividades das cadeias 

produtivas do agronegócio brasileiro‖ (MAPA, 2015). 

 
O conceito de Câmara Setorial, no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento está fortemente relacionado com a ideia de um agrupamento 

de representantes dos organismos, órgãos e entidades, públicas e privadas, 

que compõem os elos de uma cadeia produtiva do agronegócio, que tem por 

substrato um ou mais produtos. Tratam dos setores produtivos da 

Agropecuária, tendo sempre um enfoque sistêmico – Visão de Cadeia 

Produtiva.Já o conceito de Câmara Temática está relacionado com um 

serviço, instrumento de apoio, tema ou área de conhecimento e atuação, 

normalmente da alçada do poder público, mas por vezes, também 

disponibilizados por federações, associações e órgãos da iniciativa privada. 

Tratam dos grandes temas que perpassam todos os setores produtivos – 

Infra-estrutura, Abastecimento e Logística; Cooperativismo e 
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Associativismo; Financiamento, Seguro e Crédito Rural; Ciências Agrárias e 

Relações Internacionais (MAPA, 2015).  

 

 Nos estados foram unificadas cerca de 80% das Superintendências as Secretarias 

Federais da Agricultura e o MAPA passou a ser o responsável pela emissão e controle do 

RGP, cadastro de embarcações, estatística pesqueira, criação de políticas públicas para o 

setor, dentre outras. No estado Bahia, a gestão ocorreu através da Superintendência Federal de 

Agricultura no Estado da Bahia (SFA-BA).  

Ainda no MAPA, a gestão da atividade foi o motivo de inúmeras discussões entre os 

pescadores do país, que se preocupavam com a criação de setores e câmaras temáticas para a 

aquicultura e carcinicultura. Nestas o principal objetivo era o fortalecimento da produção no 

país, o que significa diretamente um aumento nos inúmeros impactos socioambientais que as 

atividades têm causado nos territórios pesqueiros.  Para eles: ―o MAPA demonstrou desde o 

início qual era o seu objetivo no setor pesqueiro, o desenvolvimento da aquicultura‖ 

(Entrevista – Pesquisa de Campo, 2016).  

 Logo após a extinção do MPA, algumas reivindicações foram realizadas pelos 

pescadores para a realocação da pesca artesanal no Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) ao invés do MAPA. Todavia em maio do ano de 2016, durante outra reforma 

ministerial, tal Ministério também foi extinto. Cabendo aos pescadores ―aceitar‖ a gestão da 

atividade pelo MAPA.  

 É importante destacar que nesse período, as reformas ministeriais consistiram em 

ações que ocasionaram outras e novas perdas de direitos a classe trabalhadora. Resultante da 

intensa crise política que o país tem vivenciado nas últimas décadas, a troca de ministérios, a 

extinção de órgãos, a criação de leis e a suspensão de direitos já conquistados são exemplos 

de ações e mecanismos que tem atingido intensamente os direitos das comunidades 

tradicionais. A extinção do MPA consistiu na retirada de 

 Em março do ano de 2017, quando os pescadores já tinham conseguido iniciar uma 

pauta de negociação e planejamento com o MAPA, o presidente Michel Temer transfere a 

Secretaria de Pesca e Aquicultura para o MDIC, ocasionando uma nova insatisfação nos 

pescadores de todo o país. Para estes, uma nova troca de Ministério consistia em uma ruptura 

com as ações iniciadas e a necessidade de se construir outras e novas negociações. 

Um dos motivos apresentados pelos gestores do setor para essa transferência foi a 

necessidade de ver e tratar o setor pesqueiro enquanto uma indústria e, com isso, centrar 

investimentos na melhoria das embarcações e equipamentos. Para o MPP, tal fato reforça a 
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forma com que a gestão da atividade pesqueira no país tem sido pensada, sem levar em conta 

a diversidade de sujeitos envolvidos, a destacar os pescadores artesanais.  

Não obstante as mudanças citadas e, ainda no âmbito de fortes discussões envolvendo 

a ida do setor pesqueiro para o MDIC é que o governo do atual Presidente Michel Temer 

realizada mais uma mudança na gestão do setor pesqueiro no país: a criação no mês de 

novembro de 2017, da Lei nº13.502/2017
39

 – proveniente da Medida Provisória nº782/2017 e 

do Projeto de Lei de Conversão nº30/2017 – que, ao estabelecer a organização básica dos 

órgãos da Presidência da República e dos Ministérios recria a Secretária Especial da 

Aquicultura e Pesca (SEAP) vinculada a Presidência da República.  

Passados oito anos após a sua transformação no MPA (junho de 2009), a SEAP retoma 

a responsabilidade pela gestão do setor pesqueiro brasileiro e, com isso algumas questões que 

envolvem a pesca artesanal são reafirmadas: qual será o futuro da pesca artesanal na SEAP? 

Haverá mudanças na estatística pesqueira ou voltará a ser a mesma utilizada pelo extinto 

MPA? Como a gestão ocorrerá nos estados? Esses são alguns dos questionamentos que tem 

embasado a maioria das discussões entre os pescadores de todo o país e pesquisadores da 

temática. 

No que tange à organização de representação profissional dos pescadores, há no país, 

um sistema formado pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), por 

26 Federações Estaduais e mais de 1.000 Colônias (Instituto de Pesca, 2014). Esse sistema 

funciona em nível municipal a partir das Colônias, que são associadas às Federações, em nível 

estadual e que são associadas à Confederação Nacional, com sede em Brasília (DF). 

 
As Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais e a Confederação 

Nacional dos Pescadores foram reconhecidas, pela Lei nº 11.699, de 2008, 

como órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca. Cabe às 

Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos 

Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora 

dele, dentro de sua jurisdição (BRASIL, 2008, p.1).  

 

 

Nesta linha de organização, a Bahia conta atualmente, na escala estadual, com a 

Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia (FEPESBA) e a Federação das 

Associações, Sindicatos e Colônia de Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia 

(FAPESCA) (MPA, 2015). 

Denominada na época de Federação das Colônias de Pescadores da Bahia, a 

FEPESBA teve sua origem na década de 1920, quando da criação do Sistema Confederativo 

                                                             
39

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13502.htm 
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(Confederação, Federações e Colônias) de organização das Colônias.  Atualmente, a mesma 

conta com mais de 60 colônias e cerca de 100 mil pescadores (as) vinculados (MPA, 2015).  

Já a FAPESCA, criada em junho de 2013, pelos dissidentes da FEPESBA reúne, além 

de colônias, diversas associações e sindicatos (PLENÁRIO, 2014). De acordo com o MPP, a 

FAPESCA foi constituída como uma alternativa para romper com a lógica de decisão 

concentradora e excludente existente no sistema Colônias, Federação e Confederação de 

Pesca. No entanto, devido à mesma ainda ser considerada nova e, de certa forma, 

desconhecida por diversos pescadores do Estado, não há como realizar uma leitura precisa das 

ações desenvolvidas.  

Vinculadas as Federações encontram-se, na escala municipal, as Colônias, que de 

acordo com os dados do MPA totalizam 76 cadastros, no banco de dados do Estado (MPA, 

2015). Criadas sob a organização do Estado, no ano de 1919 e, como forma de deter o 

controle/gestão da atividade e dos pescadores, as Colônias de Pesca trazem em sua 

constituição a compreensão das ―populações pesqueiras e seus botes como instrumento de 

defesa nacional‖ (MALDONADO, 1986, p. 48). De 1919 a 1923, mais de 800 colônias foram 

criadas e tinham como principal objetivo defender a costa brasileira dos possíveis invasores e 

mobilizar os pescadores para possíveis contingentes de guerra, em especial, pelo 

conhecimento que eles detinham sobre a costa. 

Tal compreensão orientou sua gestão durante décadas e marcou historicamente, as 

colônias como o palco de grandes conflitos de interesses entre seus dirigentes e filiados, os 

pescadores. Isso porque, desde sua criação, as pessoas nomeadas para a presidência das 

Colônias eram, em sua maioria, alheias aos conhecimentos da atividade pesqueira, 

ocasionando ―distorções‖ no papel representativo das ideias e interesses das comunidades e, 

em alguns casos atuando de maneira mais voltada aos interesses do Estado, do que aos 

próprios pescadores. ―Em 1973, pela portaria 471 do Ministério da Agricultura, as Colônias 

foram definidas como ―organização de classe‖. No entanto, mantinha-se a estrutura autoritária 

e corporativista das Colônias [...] Na maioria dos casos os presidentes de Colônias sequer 

eram pescadores e sim políticos locais, comerciantes etc.‖ (DIEGUES, 1995, p. 121). Uma 

estrutura de gestão e atuação, que até hoje é presente em vários municípios do país.  

 Sobre essa discussão, Maldonado acrescenta que ―a interferência dos Ministérios 

encarregados da pesca e do mar também fazem com que a estrutura das colônias seja até 

mesmo contrária aos interesses e problemas dos pescadores, a quem em princípio deveriam 

representar‖ (MALDONADO, 1986, p. 49). 
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No estado da Bahia, tal situação não é diferente. Os pescadores artesanais denunciam e 

questionam frequentemente, a ausência das colônias, enquanto defensoras e representantes 

dos interesses de seus filiados, nas inúmeras discussões com o Estado e na busca de melhorias 

ao desenvolvimento da atividade em suas comunidades.―A nossa relação com a FEPESBA e 

as Colônias é considerada extremante distante. Na maioria das vezes, não participamos das 

discussões, decisões etc. Por isso, dizemos que elas não nos representam‖ (Pesquisa de 

Campo, Março de 2015).  

Tal fato tem ocasionado diversas insatisfações nos pescadores, que juntos, tem 

buscado a vinculação em outras organizações de representação social, a exemplo dos 

Sindicatos. Os Sindicatos dos pescadores atuam na representação profissional da classe, na 

luta por seus direitos sociais, nos direitos a aposentadoria, seguro defeso, auxilio maternidade, 

créditos para melhorias no desenvolvimento de suas atividades, auxiliam quanto às 

legislações ambientais, dentre outros. Muitos são criados como forma de dar suporte aos 

pescadores que se encontram em municípios e/ou comunidades que não tem Colônia de 

Pesca. De acordo com dados do MPA, existem atualmente 14 Sindicatos de Pesca do estado 

da Bahia.  

Ainda no viés de análise da estrutura organizacional dos pescadores baianos, cabe 

destacar a existência de outra forma de organização desenvolvida pelos pescadores, como 

alternativa a insatisfação existente frente ao extinto MPA e as Superintendências Estaduais, 

Federações, Colônias e Sindicatos de Pesca, que são as Organizações Sociais. Nestas, 

destacamos inicialmente, a existência das Associações de Pesca, criadas na perspectiva de ter 

um espaço para reunião, discussão e luta pelos interesses comuns aos pecadores artesanais e 

assim suprir as lacunas deixadas pelas organizações institucionais e de representação 

profissional. De acordo com o MPA existem na Bahia, 92 Associações de Pesca.  

E por fim, destacamos as Cooperativas de pesca. Estas, na sua maioria, atuam no 

beneficiamento e a comercialização dos pescados comprados nas mãos dos pescadores. Na 

Bahia, de acordo com os dados do MPA, existem 3 cooperativas (MPA, 2015). 

Na Tabela 22, apresentamos de acordo com os dados coletados junto ao extinto MPA 

o quantitativo de Colônias, Sindicatos, Cooperativas e Associações de Pesca existentes no 

estado da Bahia (Tabela 22). 
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Tabela 22.Quantitativo de Colônias, Cooperativas, Sindicatos e Associações de pesca nos anos de 2014 e 2015 

no estado da Bahia. 
 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO 2014 2015 

Colônia 80 76 

Sindicato 9 14 

Cooperativa 8 3 

Associação 166 92 
      Fonte: MPA, 2014; 2015. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Já na Figura 15, apresentamos o mapa com a espacialização dessas organizações: 

Colônias, Associações, Sindicatos e Cooperativas existentes no estado por município, no ano 

de 2015. Nesta, podemos observar que as colônias de pesca encontram-se presentes, na 

maioria dos municípios localizados no litoral baiano e na região do Rio São Francisco.  

Já as associações, apesar destas se encontrarem presentes também em alguns 

municípios no curso do São Francisco e do litoral, há uma concentração, principalmente, no 

Recôncavo Baiano e no município de Salvador. No que tange as cooperativas e os sindicatos 

de pesca, estes também se encontram situados, em sua maioria, no Recôncavo Baiano e no 

município de Salvador.  

Uma questão que merece destaque refere-se à redução significativa no quantitativo de 

Associações e Cooperativas existentes no Estado entre os anos de 2015 e 2014. Ao 

analisarmos os dados contidos na tabela 22 e compararmos a espacialização destes nas figuras 

15 e 16, notaremos a redução das Associações e Cooperativas existentes e, por outro lado, o 

aumento do quantitativo de Sindicatos.   
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Figura 15 – Mapa com a espacialização das Colônias, Associações, Sindicatos e Cooperativas existentes no 

estado da Bahia, por município, 2015. 
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Figura 16 – Mapa com a espacialização das Colônias, Associações, Sindicatos e Cooperativas existentes no 

estado da Bahia, por município, 2014.  
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No que tange às Colônias de Pesca, de acordo com a extinta SEAP/BA, a redução 

apresentada advém, principalmente, de alguns municípios que possuíam várias colônias e 

algumas destas foram fechadas. Os motivos apresentados variam desde os procedimentos de 

atualização da documentação necessária para o funcionamento das Colônias (muitas não 

possuem a documentação necessária, para cadastramento e ou atualização dos dados) à 

migração por parte de seus filiados para outras colônias, sindicatos, etc.  

A questão da fiscalização também foi apontada como o principal motivo da redução de 

Associações. Para o cadastro no MPA, há o preenchimento de uma ―Ficha de Cadastro de 

Entidades de Classe‖ que exige dentre outros documentos: cópia da ata de constituição da 

entidade e seu estatuto devidamente autenticados e registrados em cartório; cópia da ata da 

assembleia da eleição do atual presidente devidamente autenticada; cópia do RG e CFP do 

presidente autenticada e cópia do cartão do CNPJ válido. Muitas associações e colônias não 

apresentam tal documentação, portanto ficam sem o cadastro. Ainda de acordo com a 

SEAP/BA nos últimos anos tem se desenvolvido uma rigorosa fiscalização nas 

documentações apresentadas e, portanto, no cadastro e atualização das entidades.  

Em entrevista com alguns pescadores e presidentes de associações de pesca, um 

motivo apontado para a redução das associações foi o fechamento destas, devido à 

insatisfação por parte de seus filiados com sua atuação e gestão. Segundo estes, algumas 

associações têm desenvolvido uma gestão que não tem como objetivo a representação e 

defesa dos interesses dos pescadores artesanais. Em certos momentos, por interesses políticos 

de seus dirigentes, acabam atuando muito mais aliadas aos interesses do Estado do que aos 

próprios pescadores que deveriam representar. Tal fato levou os pescadores a se filiarem a 

outras Colônias, em outros municípios e/ou a se vincular aos Sindicatos de pesca, como forma 

de buscar uma representação mais ativa e eficaz de seus direitos.  

Outro motivo apresentado pelos pescadores e presidentes e de certa forma resultante 

dessa insatisfação dos filiados, mas também como estratégia política em alguns municípios, 

foi a junção e vinculação de três ou mais associações a um sindicato, passando para este ―o 

poder‖ de representar oficialmente os interesses dos filiados das associações. Os municípios 

que continham cerca de 9 ou 10 associações tiveram esse quantitativo reduzido para 3 ou 4, 

como decorrência da vinculação destas aos sindicatos. Daí também o aumento observado no 

quantitativo de sindicatos. Cabe destacar que, desde a gestão do extinto MPA, os sindicatos e 

associações de pesca também são reconhecidos como entidades de classe dos pescadores 

artesanais. As questões pontuadas explicam em parte a redução e/ou ausência das associações 
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em alguns municípios entre os anos de 2014 e 2015, a exemplo de Maragogipe, Salinas das 

Margaridas e Salvador.  

Ainda de acordo com as entrevistas realizadas com pescadores do estado, nos anos de 

2012 e 2013 houve uma expansão na criação das cooperativas, o que ocasionou uma grande 

expectativa nos pescadores artesanais. Estes esperavam que as cooperativas fossem fortalecer 

a comercialização, trabalhar com o beneficiamento, enfim, melhorar as condições de 

desenvolvimento da pesca artesanal. Entretanto, as experiências relatadas em alguns 

municípios revelam que, na prática, estas acabaram desempenhando o mesmo papel das 

associações, contrariando os pescadores. Tal fato levou o ―fechamento‖ dessas novas 

cooperativas em alguns municípios.  

Observa-se, a partir das questões apresentadas que historicamente os pescadores 

artesanais têm diversas insatisfações quanto à organização político-institucional da atividade 

pesqueira no país, em especial no que se refere à compreensão de algumas instituições e 

organizações sobre a especificidade que envolve a prática da pesca artesanal e a forma com 

que ―representam ou não‖ os interesses dos pescadores. Tal fato é comprovado quando 

observamos, por exemplo, a criação nos últimos anos, de algumas INs e o modelo de gestão 

desenvolvido por estas instituições/organizações. 

Nesse sentido, os pescadores têm buscado construir novas formas de organização e 

representação de seus interesses.  Ainda sobre a organização político institucional da atividade 

pesqueira na Bahia, cabe destacar que, além das Associações, no âmbito da organização 

social, os pescadores contam também com a atuação do Movimento dos Pescadores e 

Pescadoras Artesanais (MPP). 

 Criado no ano de 2009 e consolidado no ano de 2010, o MPP é formado por ―homens 

e mulheres que produzem alimentos saudáveis e contribuem para a soberania alimentar do 

país. O trabalho desses grupos preserva as águas, as florestas, os manguezais e a cultura dos 

nossos ancestrais. Somos Pescadores e Pescadoras e lutamos para defender o nosso território‖ 

(MPP, 2013, p.1). 

Constituído com o objetivo de ser um espaço aonde os pescadores e pescadoras 

possam se reunir e discutir os problemas e as demandas existentes, além de juntos, representar 

e lutar pela garantia de seus direitos, o MPP representa, hoje, a principal organização social 

dos pescadores artesanais do país. 
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O MPP representa uma nova forma de organização, luta e representação dos 

interesses dos pescadores artesanais do país e foi criado também como forma 

de suprir as necessidades deixadas em segundo plano pelo Movimento 

Nacional dos Pecadores (MONAPE). Este que, foi criado em 1989, com o 

objetivo de auxiliar a organização dos pescadores e a luta pelos direitos dos 

mesmos, principalmente com a Constituição de 1988. No início, o Monape 

―lutou muito, combateu bastante, ajudou bastante na luta pelos direitos dos 

pescadores artesanais, nas leis etc. Depois disso o movimento ganhou outro 

rumo, virou uma associação e acomodou-se deixando os estados sozinhos na 

sua luta e não em nível nacional pelo Monape. Ficou viciado nos grandes 

projetos e acabou se complicando com o resultado desses‖. A insatisfação 

dos pescadores com as ações do MONAPE, ainda levou a algumas tentativas 

de reativá-lo, com outros ideais, todavia não obtiveram sucesso. Fato que 

levou aos pescadores encerrarem suas atividades junto ao mesmo e pensar 

novas estratégias de organização. Nesse contexto é que surge o Movimento 

dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (RIOS, 2012, p.).  
 

Atualmente, o MPP tem sido considerado no cenário brasileiro como um dos 

movimentos sociais mais atuantes no país. Desde sua constituição, tem lutado cotidianamente 

na busca de garantir melhores condições de desenvolvimento da pesca artesanal e na 

conscientização dos direitos dos pescadores e pescadoras artesanais sobre os seus territórios. 

Assim como tem buscado dar visibilidade a importância social, econômica, cultural e 

ambiental da pesca artesanal para o país e as comunidades que a desenvolvem (Figura 17). 

 

Figura 17. Bandeira e demais símbolos utilizados pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais 

(MPP). 

 
   Fonte: Pesquisa de Campo, 2012; 2013.  

 

O MPP tem atuado em escala nacional, com representação nos estados, municípios e 

comunidades, esta última, através das articulações locais. De acordo ainda com seus 

dirigentes, algumas das atividades desenvolvidas pelo movimento são: i) divulgação dos 

direitos e deveres dos pescadores e pescadoras artesanais; ii) conscientização dos jovens, 

filhos de pescadores sobre a importância histórica da pesca artesanal, suas tradições, raízes e 

cultura;  iii)  a união dos pescadores nos enfrentamentos com o estado e empresas privadas, 
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que instalam seus empreendimentos nos territórios pesqueiros, entre inúmeras outras que 

atendam a demandas gerais dos pescadores e/ou especificidades de cada comunidade. 

Na Bahia, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras – Bahia (MPP-BA) desenvolve 

uma atuação, em rede, no qual os integrantes buscam dialogar e articular entre ambos, as 

ações e os projetos desenvolvidos nos municípios e comunidades. A partir de uma proposta de 

regionalização pensada pelo Movimento de acordo com a sua logística espacial de atuação e 

acompanhamento, o MPP/BA encontra-se, segundo organização interna, presente em cinco 

―regionais‖
40

 no Estado: Regional Extremo Sul; Regional Sul, Regional Baixo Sul, Regional 

Recôncavo, Regional Litoral Norte e as denominadas Grandes Regiões, que comportam o 

curso do rio São Francisco no estado, sendo estas: as regiões do Médio São Francisco e Sub-

Médio São Francisco. Neste último a atuação do MPP, assim como do CPP se dá através da 

Articulação Popular do São Francisco Vivo (Figura 18). 
 

 

Nos primeiros dos anos 2000, os relatórios de atividades das Comissões 

Pastorais da Terra (CPT) que atuam na BSF evidenciam uma crescente 

preocupação com o Rio, os grandes projetos e seus impactos sociais e 

ambientais. Diante disto, a Misereor, agência católica alemã de cooperação, 

financiadora da maior parte da atuação destas CPTs, sugere a proposição de 

um projeto de articulação destes e de outros esforços focados na preservação 

do Rio, no combate às causas de sua degradação [...] Em 2004 as CPTs da 

Bahia, a partir de Juazeiro, onde existe também o Conselho Pastoral dos 

Pescadores (CPP), tratam de construir este projeto. Em 2005, as primeiras 

ações do Projeto São Francisco CPT/CPP (PSF) são os mutirões nas quatro 

regiões da BSF, para diagnóstico vivencial da realidade e, ao mesmo tempo, 

inédito intercâmbio e mútuo conhecimento entre os grupos populares, como 

base da articulação em defesa do rio e de seu povo. [...] Estes encontros 

consolidam a visão dos problemas, das organizações e suas iniciativas e 

experiências de revitalização das/por regiões. É o I º Encontro. Acontecido 

em Bom Jesus da Lapa, em outubro de 2005, o encontro estabelece as bases, 

as linhas (terra, água, produção, educação e grandes projetos) e o modo de 

atuação da Articulação Popular do São Francisco (APSF) (APSF, 2015, p.1). 

  

 

 

 

 

                                                             
40

É importante ainda ressaltar que, as ―regionais‖ utilizadas pelo MPP se sobrepõem aos limites definidos pelos 

Territórios de Identidade da Bahia: Extremo Sul, Litoral Sul, Baixo Sul, Recôncavo, Metropolitana de Salvador, 

Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte, Itaparica, Sertão do São Francisco e Velho Chico (Figura 20). A utilização 

do conceito de ―região‖ ao invés de ―território‖ advém em parte, da logística de atuação e acompanhamento do 

Movimento no estado, mas também de toda uma discussão crítica do Movimento quanto a forma de criação dos 

Territórios de Identidade e o desenvolvimento na práxis de sua organização/gestão.  
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Figura 18 – Mapa com a atuação do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais na Bahia por território 

de identidade, 2016. 
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A Articulação Popular do São Francisco é formada ―por uma espécie de Conselho 

representativo das diversas entidades e das equipes de CPT/PSF, para monitorar 

periodicamente a prática das decisões tomadas‖ (APSF, 2015, p.1), a destacar nessas 

entidades, a participação do CPP. Dentro de cada ―regional‖ os integrantes do MPP/BA atuam 

no âmbito dos municípios e das comunidades através das articulações locais. Estes buscam, de 

acordo com as especificidades presente nas comunidades, desenvolver: discussões sobre 

temáticas inerentes aos pescadores(as); atividades de formação, em conjunto com outros 

parceiros; ações de divulgação/conscientização dos direitos dos pescadores; participação e 

representação em reuniões com instituições públicas e privadas para mediação dos conflitos, 

entre outros. Em suma, o MPP/BA tem buscado, desde sua criação, desenvolver nas 

comunidades/municípios contínuas ações de acompanhamento das demandas existentes.  

Conforme descrito anteriormente, a organização sócio-política e institucional da 

atividade da pesca artesanal no estado da Bahia, conta também com o auxílio das 

organizações de assessoria e apoio, neste caso o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP). O 

CPP – Regional Bahia integra a rede do CPP Nacional, este último, criado no ano de 1968 e 

ligado a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil com o objetivo de assessorar os 

pescadores na luta pelo reconhecimento de seus direitos. A criação do CPP pode ser 

considerada um marco histórico na vida dos pescadores no Brasil que nasce a partir do Frei 

Alfredo Schnuettgen. 

 
[...] a vontade de contribuir com a transformação da vida da categoria, 

oprimida e excluída das políticas sociais. Esse momento ocorreu no final dos 

anos 60 com a criação da Comissão Pastoral dos Pescadores (CPP), no 

Nordeste brasileiro, iniciativa que se expandiu ao norte e sul do país. 

Posteriormente passou a ser chamado de Conselho Pastoral dos Pescadores 

(CPP), como é conhecido até hoje (CPP, 2011, p.1). 

 

Sob a presidência atual do Bispo Dom José Haring e com uma atuação nacional 

dividida em regionais, o CPP tem desenvolvido suas ações de maneira articulada ao MPP, 

visando assessorar os pescadores artesanais na luta pelo reconhecimento de seus direitos. 

No estado da Bahia, a atuação do CPP inicia na década de 1980, no Vale do São 

Francisco – articulando as comunidades tradicionais de pescadores na luta pela revitalização 

do rio São Francisco. No litoral sua atuação inicia-se no ano de 1999, a partir de um 

diagnóstico dos conflitos existentes em algumas comunidades da BTS. Nos anos seguintes, o 

CPP atuou também no desenvolvimento de cursos com os moradores das comunidades. 
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O CPP está desenvolvendo um projeto denominado Curso de Capacitação de 

Multiplicadores sobre Direitos Trabalhistas e Previdenciários. Trata-se da 

formação de 25 lideranças em cada comunidade, e tem por finalidade 

desencadear um processo organizativo mais orgânico entre estas 

comunidades. Neste sentido o CPP prioriza a parceria com organizações 

locais nas comunidades de pescadores (Trecho do Relatório da Assembleia 

de Fundação da Regional Bahia do CPP, 2001, p. 8-9). 

 

Nesse período, de acordo com o Relatório da Assembléia de Fundação da Regional 

Bahia do CPP, do ano de 2001, havia uma grande preocupação em discutir as questões 

ambientais que envolviam a BTS, em especial, no que tange à poluição ambiental, a 

especulação imobiliária e a inserção de empreendimentos industriais (CPP, 2001). Ainda de 

acordo com o Relatório, em 2001, foram elencados cinco eixos temáticos de atuação do CPP 

– Regional Bahia, sendo estes: direitos dos pescadores, renda, meio ambiente, raça e gênero 

(CPP, 2001).  

Desde então, através da ―Regional Bahia‖, o CPP vem há mais de 30 anos auxiliando 

os pescadores de todo o estado na luta pela garantia de seus direitos. Suas ações variam desde 

a realização de cursos de capacitação e formação de multiplicadores, assessoria nas 

comunidades mediando os conflitos com empresários, representando os pescadores junto ao 

MPP no diálogo com os órgãos gestores pela criação de políticas públicas, pela preservação 

do meio ambiente e efetivação da legislação existente, estimular a criação de novas formas de 

organização, conscientização dos direitos e deveres dos pescadores artesanais, dos dentre 

outras.  

Tais ações se dão a partir das demandas existentes nas comunidades e, com a 

formação dos multiplicadores, é possível ter na base das comunidades pessoas que possam 

estar atuando junto ao CPP e MPP. Atualmente o CPP, atua em dez territórios de identidade 

do estado, localizados no litoral do estado e no curso do Rio São Francisco (Figura 19).  

No litoral, essa atuação se dá de maneira mais intensa, nos territórios de Identidade: 

Metropolitana de Salvador, Recôncavo e Baixo Sul. Já nos territórios de Identidade Agreste 

de Alagoinhas/Litoral Norte, Litoral Sul e Extremo Sul, o Conselho tem buscado, nos últimos 

anos, desenvolver algumas ações e construir articulações junto às comunidades.  

 

 

 

 

 



178 
 

Figura 19- Mapa com atuação do Conselho Pastoral dos Pescadores – Regional Bahia (CPP/BA), por território 

de identidade, 2016.  
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Na região do São Francisco, o CPP vem atuando nos territórios do Médio São 

Francisco e no Alto São Francisco, o que contempla no estado, os territórios de Identidade: 

Itaparica, Sertão do São Francisco e Velho Chico. Conforme citado anteriormente, ao longo 

do Rio São Francisco, a atuação do CPP se dá através da Articulação Popular São Francisco 

Vivo. 

As questões apresentadas, além de demonstrarem a forma com que a atividade da 

pesca artesanal baiana encontra-se historicamente organizada revelam algumas contradições 

existentes na relação entre os pescadores artesanais e os órgãos gestores.  

Uma das principais questões pontuadas pelos pecadores refere-se à falta de 

representatividade de inúmeros dirigentes destes órgãos na luta e defesa dos direitos da classe. 

Pensar isso no momento político em que o país vivencia, de perda e retrocessos dos direitos 

trabalhistas, significa mais uma ameaça às comunidades tradicionais pesqueiras.   

É através desse cenário (não representatividade dos órgãos gestores, conflitos, falta de 

políticas públicas, inconsistência na estatística pesqueira, suspensão na emissão de licenças, 

necessidade de regularização territorial) que as comunidades tradicionais pesqueiras baianas 

têm buscado através de outros espaços (MPP, CPP, pesquisadores e instituições parceiras) 

resistir, se organizar e reivindicar seus direitos.   

No tópico a seguir, apresentaremos algumas questões sobre o cenário de contradições 

e resistência que envolve historicamente os pescadores artesanais baianos, em especial no que 

tange aos conflitos existentes nas comunidades e as diversas ações de resistência 

empreendidas.  

 

 

 

2.2 DAS CONTRADIÇÕES AOS CONFLITOS E A RESISTÊNCIA  

 

 

Eu olho para a minha Bahia, olho para o mar, para nossos rios, os mangues 

e vejo como é triste a máquina destruidora do capitalismo tentando levar, 

ocupar e acabar com tudo, para colocar as indústrias que tanto gera lucro 

para alguns poucos. Chegam em nossas comunidades e simplesmente vão 

ocupando, desmatando, construindo, contaminando, expulsando, como todo 

o nosso território pesqueiro fosse deles! Para eles somos invisíveis, a nossa 

história, a nossa atividade, não existe! E quando há algum que enxergue, o 

discurso é o mesmo, somos atrasados! Temos que aceitar e nos adaptar as 

novas atividades, ou seja, temos que virá “empregados” deles! E o pior de 

tudo? Muitas vezes é o estado que estar apoiando a entrada dessas 

atividades em nossos territórios! Mas uma coisa lhe digo, a gente não cede, 

a gente luta e luta muito, todo dia contra esse sistema concentrador, 

destruidor e excludente! A gente luta e vai mostrando, de onde é que sai o 
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pescado brasileiro... É de nossas mãos, dos milhares de pescadores e 

pescadoras artesanais existentes no país... Sai da pesca artesanal! 
 

 (Pescador – MPP)(Grifo nosso)41 

 

 

 Uma das temáticas que tem ganhado relevante destaque, nas últimas décadas, no 

cenário nacional, refere-se aos constantes conflitos envolvendo comunidades tradicionais. De 

acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o número de conflitos (com 

fazendeiros, empresários, poder público, grileiros, mineradora, hidroelétrica etc.) existentes 

no campo é preocupante, principalmente, porque mais de 60% destes envolvem diretamente 

comunidades tradicionais (CPT, 2014).  

Outro dado importante refere-se aos conflitos pela água que, segundo a CPT, 

aumentaram de forma vertiginosa. ―Os conflitos pela água estão relacionados às disputas pelo 

território, onde o capital sempre quer tornar privados os espaços comuns do povo e, 

principalmente, os das comunidades tradicionais que vivem em torno da natureza e das águas‖ 

(PACHECO, 2013, p. 98).  

No ano de 2013, foram identificados mais de 100 conflitos pela água (barragens e 

hidrelétricas, mineradoras, poluição e apropriação privada), envolvendo mais de 31 mil 

famílias. A destacar na escala regional, a região Nordeste com 43,26% dos conflitos 

existentes e, na escala estadual, o estado da Bahia com 25,96% das ocorrências, o maior 

percentual de conflitos pela água do país, seguido do estado do Pará, com 16,35% 

(PACHECO, 2013).
42

 

No estado da Bahia, esses conflitos envolvem pelo menos 600 comunidades 

tradicionais (identificadas no litoral e no curso do Rio São Francisco) que sobrevivem 

direta/diretamente da pesca artesanal. Observa-se que os conflitos pelo 

uso/apropriação/controle dos territórios pesqueiros têm se intensificado e diversificado, a cada 

ano, de forma vertiginosa (CPP, 2016). Nas últimas décadas, a luta na/pela terra e água tem 

sido cotidiana e ―contra‖ os diversos segmentos: Estado, empresas privadas, organizações 

nacionais e/ou internacionais.  

                                                             
41

Depoimento de um pescador do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de novembro de 2014.  
42

 A metodologia utilizada para a captura desses dados de acordo com o Caderno da CPT (2013) ocorre através 

―de fontes de pesquisa primária e secundária. As primárias são feitas pelos agentes dos Regionais da CPT e 

enviadas à Secretaria Nacional, em Goiânia. Além dos agentes da CPT, declarações, cartas assinadas, boletins de 

ocorrência, relatos repassados pelos movimentos sociais, igrejas, sindicatos e outras organizações e entidades 

diretamente ligadas à luta dos trabalhadores e trabalhadoras. As secundárias são realizadas por meio de 

levantamentos feitos em revistas, jornais de circulação local, estadual e nacional, boletins e publicações de 

diversas instituições, partidos e órgãos governamentais, entre outros‖. (CPT, 2013, p.9). 
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Denunciamos a expansão do agronegócio, através das monocultoras do 

eucalipto, fruticultura irrigada, cana-de-açúcar etc., e hidronegócio, através 

da carcinicultura, e da atividade mineral, bem como a transformação da 

água, bem essencial e direito humano fundamental, em recurso econômico e 

privado. Esses empreendimentos são fomentados por investimentos públicos, 

que tem intensificado a concentração fundiária, a superexploração dos(as) 

trabalhadores(as) e dos recursos naturais (água, terra, ar, minérios, florestas 

etc.), bem como a sua degradação, a violência física e simbólica promovida 

contra camponeses e camponesas, e, sobretudo, o comprometimento da 

soberania alimentar da população brasileira‖ (Trecho da carta do Seminário 

Estadual Terra, Território, Soberania Alimentar, 2013, p.1).  

 

Nós pescadores e pescadoras artesanais vimos por meio desta expressar a 

toda a sociedade brasileira nosso repúdio à violação que vem ocorrendo em 

nossos territórios tradicionais pesqueiros. Nos últimos anos a pesca artesanal 

vem sendo negada e invisibilizada pelo MPA numa perspectiva de 

desvalorização das comunidades tradicionais pesqueiras, caracterizada pela 

ausência de uma política de fomento e revitalização da pesca artesanal 

associada à criminalização dos pescadores e pescadoras. O discurso e as 

ações do MPA estão voltadas para o Hidronegócio, no início a carcinicultura 

a agora a cessão de águas para desenvolver projetos de maricultura e 

piscicultura para cultivar de forma insustentável e a partir do uso de rações 

com grande quantidade de hormônios, do uso de agrotóxicos (antibióticos, 

fungicidas, etc.) e da privatização dos corpos d‘águas (Trecho da carta do 

MPP, 2013, p.1) 

 

Os trechos apresentados denunciam, além de alguns conflitos existentes, a forma com 

que estes ―impactam‖ diretamente no desenvolvimento da pesca artesanal. Em pesquisa 

publicada, no ano de 2016, no Relatório ―Conflitos Socioambientais e Violações de Direitos 

Humanos em Comunidades Tradicionais Pesqueiras do Brasil‖ foram mapeadas mais de 161 

mil famílias, distribuídas em 150 comunidades tradicionais pesqueiras e localizadas em 13 

estados brasileiros que vivenciam cotidianamente inúmeros conflitos territoriais. No estado da 

Bahia, foram identificadas 28 comunidades tradicionais pesqueiras com mais de 31 mil 

famílias que vivenciam diversos conflitos territoriais, muitos deles desde a década de 1970. 

Ex.: Comunidade Rio dos Macacos, São Roque do Paraguaçu, Santiago do Iguape, Conceição 

de Salinas e Acupe (CPP, 2016). 

No Quadro 3, pontuamos os principais conflitos e disputas territoriais vivenciadas 

pelas comunidades tradicionais pesqueiras identificadas no curso do Rio São Francisco e no 

litoral baiano. 
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Quadro 3. Principais conflitos e disputas territoriais existentes nas comunidades tradicionais pesqueiras 

identificadas no curso do Rio São Francisco e no litoral baiano, 2015.  
 

LOCAL CONFLITOS E DISPUTAS TERRITORIAIS 

Rio São Francisco  

Energia eólica, cercas nas águas, contaminação química das águas, 

esgotamento sanitário, barragens, destruição das matas ciliares, queimadas, 

assoreamento do rio, conflitos fundiários, privatização das águas, 

contaminação da água para consumo, piscicultura, turismo, agronegócio, 

agrotóxicos, especulação imobiliária, mineração, etc. 

Litoral  

Barragens, aquicultura (carcinicultura e psicultura), monocultura do eucalipto, 

turismo, conflito fundiário, monocultura do bambuzal, termoelétrica, portos, 

cercas nas águas, restrição das áreas de pesca, privatização das ilhas, ilhotes e 

coroas, desmatamento das matas ciliares e queimadas, aterramento das 

nascentes, estaleiros, hidroelétricas, mineração, cerca no mangue, ocupação de 

território quilombola, ocupação de Resex, fechamento de escolas, suspensão de 

aulas e realocação dos alunos, poluição sonora, poluição do ar, especulação 

imobiliária, agronegócio, agrotóxicos, contaminação química das águas, 

manguezais, contaminação dos pescados, retirada de areia da praia, dragagem, 

aterramento de mangue, refinarias, poços da Petrobrás, gasoduto (exploração 

petróleo e gás) inserção de indústrias petroquímicas e automobilistas, etc.  

 

Fonte: MPP; 2014; CPP, 2016; Pesquisa de campo, 2015, 2016; 2017. Elaboração: RIOS, 2017.  

 

Para a coleta dos dados, além da utilização do levantamento apresentado pelo CPP 

(2016) foram realizadas, nos últimos quatro anos, vinte oficinas com a participação entre 30 a 

100 pescadores e agentes do CPP do litoral do estado e da região do São Francisco. A maioria 

das oficinas ocorreu durante as reuniões realizadas pelo MPP, com exceção de seis que foram 

organizadas pelo GeografAR e alguns grupos parceiros (Costeiros e Marsol).  

Para as oficinas, foram utilizados os seguintes procedimentos: i) linha do tempo; ii) 

discussão sobre cartografia e análise de mapas temáticos; iii) construção de mapas mentais; 

iv) escolha de bases cartográficas e identificação e caracterização dos conflitos nestas; v) 

tabulação dos dados e construção da versão inicial dos mapas; vi) discussão e ajustes da 

versão inicial; e vii)socialização e entrega do produto final (Figura 20).  

Na Figura 20, é possível observar que na maioria dos espaços onde há comunidades 

pesqueiras identificadas – considerando o litoral e o curso do Rio São Francisco – há também 

uma variedade de conflitos e disputas territoriais identificadas.  

Cabe destacar que, no momento em que há a inserção de um desses empreendimentos 

nos espaços que compõem os territórios pesqueiros, há conjuntamente, a inserção de novas 

formas e funções que fogem ao controle das comunidades ali existentes. Passam a ocorrer, 

então, disputas pelo uso, apropriação e controle do território. 
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Figura 20 – Mapa dos principais conflitos e disputas territoriais identificadas em comunidades tradicionais 

pesqueiras do litoral e do Rio São Francisco, 2016. 
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Como esses empreendimentos, em sua maioria, estão ligados a forças locais, estaduais, 

nacionais e/ou até mesmo internacionais, as disputas acabam ocorrendo de maneira 

desproporcional, levando à expulsão dessas comunidades de seu território e/ou a modificação 

destes.  

Na região do Rio São Francisco, destacamos principalmente a intensificação das 

atividades de mineração, a expansão da agricultura irrigada e os impactos das barragens. A 

destruição dos recursos naturais, a contaminação dos mananciais de águas e dos pescados, a 

contaminação de pessoas por metais pesados e a privatização de espaços são algumas 

consequências da atividade da mineração.  

Conflitos fundiários, apropriação privada do rio, consumo excessivo de água, 

contaminação das águas e do solo com agrotóxicos são conseqüências decorrentes da 

expansão da agricultura irrigada. 

No que se refere aos impactos das barragens, cabe destacar que existem sete 

hidrelétricas instaladas em todo o curso do rio São Francisco (abrange outros estados, além da 

Bahia). Para implantação destas, milhares de famílias que integram comunidades tradicionais 

foram atingidas. Inúmeras comunidades ribeirinhas já tiveram suas áreas de pesca reduzidas 

e/ou comprometidas.Segundo Pacheco, 

 

As barragens e hidrelétricas alteram o modo de vida das comunidades 

tradicionais e camponesas. Ao retirarem a população ribeirinha de seu 

território, destroem a cultura e o direito dessas comunidades, alterando as 

suas condições de produção e impedindo a sua reprodução social. Alteram os 

processos ecológicos e impactam a continuidade da existência de espécies, 

principalmente dos peixes, impactando fundamentalmente a vida de milhares 

de pescadores e pescadoras artesanais que passam a viver em condições de 

miséria (PACHECO, 2013, p. 99).  

 

A cada dia, observa-se também o crescente processo de assoreamento do rio, a 

poluição doméstica, industrial, mineraria e agrícola (decorrente do lançamento de esgotos 

urbanos e industriais sem tratamento, diretamente no rio), a privatização das águas, os 

conflitos por terra, a perspectiva de novos parques eólicos e vários outros projetos do Estado, 

em parceria com empresas nacionais e multinacionais.   

 

Nós camponeses e camponesas, pescadores e pescadoras artesanais [...] do 

São Francisco, movimentos sociais e pastorais, decidimos ―Virar Hoje 

Carranca, pra Defender o Velho Chico‖. Constatamos indignados nos 

últimos dez anos, a morte gradativa do Velho Chico. Por causa das barragens 

hidrelétricas, vimos muitas espécies de peixes desaparecerem, diminuírem 

em tamanho e qualidade [...] o Cerrado e a Caatinga serem brutalmente 

desmatados e as matas ciliares desaparecerem para dar lugar aos grandes 
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empreendimentos (turísticos, grandes irrigações, especulação imobiliária, 

mineração...) e ações privatistas das terras de beira rio que vem impedindo 

os pescadores artesanais de terem acesso às águas, ilhas, lagoas e 

manguezais [...] a terra e a água sendo contaminadas por altos índices de 

agrotóxicos e adubos químicos, empreendidos pelo agronegócio devastador 

[...] as Cidades e povoamentos, continuarem jogando lixo e esgotos no Rio 

São Francisco [...] a baixa vazão vem provocando altos índices de poluição 

(Carta do Povo do Rio, 2015, p.1). 

 

Cabe destacar que, um dos problemas que mais tem preocupado as comunidades 

ribeirinhas refere-se à privatização dos corpos d‘água, conforme trecho da carta do MPP 

apresentada anteriormente. Nos últimos anos o extinto MPA publicou pelo menos sete editais 

de autorização/cessão de uso de espaços físicos e corpo d‘água de domínio da União na 

modalidade de área aquícola, a exemplo do Edital de Concorrência nº 12/2013, abrangendo 

áreas dos estados de Bahia e Pernambuco.  

Na Bahia, as áreas aquícolas para cessão estavam divididas em: 1 área de 0,43 hectare 

para cultivo de ostra nativa (Crassostrea rhizophorae) na Baía de Todos dos Santos e 6 áreas 

na região do Rio São Francisco, para produção da espécie tilápia (Oreochromis niloticus) 

totalizando aproximadamente 7,5 hectares.  

De acordo com as comunidades ribeirinhas, o objetivo do extinto MPA sempre foi a 

industrialização da pesca e a expansão da aquicultura. A cada edital, novas áreas do rio são 

privatizadas, impedindo o acesso de inúmeros pescadores as suas áreas de captura.  Não 

obstante, estas denunciam que no desenvolvimento da piscicultura são utilizadas rações e 

outros produtos que acabam ―contaminando‖ o rio e interferindo na dinâmica natural de 

reprodução e alimentação das espécies.   

A contradição inicia-se no momento em que o extinto MPA (antigo órgão gestor da 

atividade pesqueira no país) toma como objetivo explícito o desenvolvido da aquicultura em 

detrimento da pesca artesanal. Fato comprovado quando observamos que os espaços contidos 

nos editais para cessão d‘água, muitas vezes são os mesmos que compõem os territórios das 

comunidades tradicionais ribeirinhas, que de acordo com dados do MPP (2015), totalizam 

mais de 130 comunidades identificadas. Esses editais, em sua maioria, são construídos sem 

nenhuma consulta as comunidades e sem nenhum plano de desenvolvimento sustentável em 

conjunto com as atividades ali desenvolvidas.  

No momento em que ―privatiza-se‖ uma parte do rio, há consequentemente a redução 

e/ou modificação do território pesqueiro, comprometendo direta/indiretamente o 
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desenvolvimento da pesca artesanal.  Mesmo tendo ciência do fato, o MPA continuou até a 

sua extinção, comum a política de fomento à aquicultura em detrimento da pesca artesanal. 

Quantos aos órgãos ambientais, conforme apontado no Capítulo 1, destacamos a 

ineficácia das leis existentes e/ou falta de fiscalização. Uma vez que se observa a frequente 

inserção de empreendimentos industriais em áreas de uso das comunidades tradicionais sem 

maiores ―exigências‖ aos proprietários.  

É frente a esse cenário – de contradições, conflitos, invisibilidade e 

inexistência/ineficácia dos instrumentos legais – que as comunidades ribeirinhas têm buscado 

junto ao MPP e CPP resistir e construir estratégias de garantia de seus direitos e defesa de seu 

território (Figura 21). Em especial, porque os projetos planejados pelo Estado para a região 

nos próximos anos (eólicas, mineração, turismo, piscicultura, agronegócio etc.), seguem em 

sua práxis a mesma lógica concentradora e excludente, que nega a existência e os direitos das 

comunidades ribeirinhas e impacta diretamente no desenvolvimento de suas atividades. 

 

Figura 21. Pescadores artesanais dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe em mobilização pela defesa do Rio 

São Francisco na Plenária do Comitê de Bacia do São Francisco, em Paulo Afonso-BA.  

 
 

 
 

             Fonte: MPP, 2015.  
 

 

 

No caso do litoral baiano, conforme apresentado no Quadro 3 e na Figura 20, as 

contradições existentes são ainda maiores. Trata-se de aproximadamente 1.181 km, com 

importantes baías, enseadas, áreas de manguezais e cerca de 470 comunidades tradicionais 

pesqueiras identificadas. Assim como na região do Rio São Francisco, na maioria dessas 

comunidades, também há registros de conflitos com o poder público e/ou privado.  
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Cabe destacar que, historicamente, o litoral baiano se tornou o espaço de grande 

interesse do capital. Isso devido, à conjuntura política de constante incentivo a expansão 

industrial no estado, nos diversos setores (aquicultura, portuário, turístico, petroquímico, 

metalúrgico etc.) e em especial nas zonas costeiras.   

Como consequência dessa valorização e expansão industrial no litoral, inúmeras 

comunidades pesqueiras foram expulsas de seus territórios ou tiveram estes modificados e/ou 

comprometidos.  Muitos dos conflitos existentes estão relacionados ―à destruição, poluição ou 

impedimento do acesso das comunidades tradicionais às águas e aos seus territórios, devido à 

ação de fazendeiros, empresas ou mesmo de governos nas esferas municipal, estadual e, 

principalmente, federal‖ (PACHECO, 2013, p.101).  

Não obstante os empreendimento já existentes, a cada dia novos projetos são 

pensados, aprovados e implementados, a destacar os monocultivos de eucalipto que se 

expandem em diversas áreas do litoral, contaminando a terra e as águas com os agrotóxicos; 

os inúmeros projetos aquícolas, em especial a carcinicultura e piscicultura (cessão de águas), 

que privatizam espaços terrestres e marítimos, além de provocar inúmeras outras 

modificações nos territórios pesqueiros; a ampliação de portos e a criação de estaleiros, com a 

realização de dragagens, destruindo coroas, ocasionando a mortandade de espécies e 

impedindo o acesso dos pescadores às suas áreas de captura; a inserção de indústrias 

químicas, contaminando o ar, as águas, os pescados e as comunidades; o turismo e a 

especulação imobiliária, ocasionando a privatização de ilhas, ilhotes; o agronegócio e os 

fazendeiros, ocasionando inúmeros conflitos fundiários. 

No momento em que esses empreendimentos são instalados nas áreas de uso das 

comunidades tradicionais pesqueiras, são observadas também consequências como: 

desmatamento de extensas áreas de manguezais, redução das áreas de mariscagem, redução e 

mortandade das espécies capturadas, modificação/restrição dos caminhos percorridos pelos 

pescadores (as) até suas áreas de captura, mudanças na dinâmica natural do ecossistema, etc. 

Estas, por sua vez, vão ―interferir‖ direta/indiretamente no desenvolvimento social, 

econômico e cultural das famílias ali existentes, além de contribuir para a descaracterização 

do território tradicional pesqueiro. É no âmbito dessas disputas políticas, entre pescadores e 

empresários, pela apropriação, uso e controle do território, que emergem as disputas 

territoriais.  

As questões pontuadas demonstram que as contradições que envolvem historicamente 

os pescadores artesanais baianos iniciam-se no momento em que sua própria organização 
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institucional, não compreende e nem reconhece as especificidades e necessidades da pesca 

artesanal praticada no estado.  

Fato comprovado, conforme citado anteriormente, quando analisamos: i) as fragilidades 

e inconsistência dos dados apresentados na estatística pesqueira do estado; ii) a práxis das 

poucas políticas voltadas especificamente ao desenvolvimento da pesca artesanal no estado; e, 

principalmente, iii) do extinto MPA quando criou INs que conceituam a pesca e os pescadores 

artesanais de forma ―simplista e tecnicista‖ e de certa forma, ―concordou‖ com a MP 

665/2014 que restringe e dificulta o acesso dos pescadores aos seus direitos, neste caso, a 

destacar o cadastro no RGP e recebimento do seguro defeso.  

É sabido que foram desenvolvidas políticas pelo MPA e pelo Governo Federal 

(PRONAF Mais Alimentos, Plano Safra da Pesca, Programa de Revitalização da Frota 

Pesqueira Artesanal - REVITALIZA, Programa Nacional de Habitação Rural, Programa 

Pescando Letras, Telecentros Marés, Cursos Técnicos Integrados em Pesca e Aquicultura, 

Seguro Defeso etc.) e, que os pescadores artesanais baianos têm acesso, todavia, o que se 

observa, é que algumas destas são bastante limitadas e na práxis, existem inúmeros problemas 

para a sua execução (ALVES, 2015). Não obstante, o MPA demonstrou constantemente, em 

suas ações, a priorização pelo desenvolvimento da aquicultura e o interesse pela 

industrialização da pesca artesanal.   

Cenário que se agrava quando observamos, no âmbito das organizações de 

representação profissional, a multiplicação dessas contradições, visto que muitas destas, por 

interesses pessoais, políticos etc. têm desenvolvido suas ações ―voltadas a atender aos 

interesses do estado‖, ao invés dos pescadores, quem de fato elas deveriam representar. 

 Nesse sentido, a atuação dos órgãos ambientais também merece destaque, em especial 

no que se refere: a falta de aplicação das leis existentes, que de certa forma garantem o uso e a 

proteção dos territórios das comunidades tradicionais, o que inclui as comunidades 

tradicionais pesqueiras e, as lacunas existentes na legislação vigente (não abarcam as 

especificidades que envolvem o território pesqueiro - terra e água).  

 Não obstante as mudanças ocorridas na legislação ambiental, nos últimos anos, a 

exemplo da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), no ano de 2014, o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) publicou a Portaria 445/2014 que proíbe a pesca de inúmeras 

espécies capturadas pelos pescadores artesanais. Desde sua publicação, inúmeras discussões 

entre pescadores, pesquisadores e representantes do poder público e privado foram realizadas, 

visando, principalmente, compreender os benefícios/malefícios desta portaria, ao meio 

ambiente e as inúmeras comunidades tradicionais pesqueiras existentes no Estado.  
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O cenário apresentado nos leva a resgatar as idéias de Diegues e Moreira (2001, p.40) 

quando destacam que, ―no momento em que grandes empresas de pesca e mercados 

interestaduais dominam a pesca artesanal e industrial na maioria do território brasileiro, os 

pescadores artesanais da Bahia lutam para controlar os territórios marítimos dos mangues, 

estuários e recifes de corais‖. 

Acreditamos que a invisibilidade histórica da pesca e dos pescadores artesanais 

baianos tem influenciado e reforçado as contradições e os conflitos existentes, em especial no 

que envolve a apropriação de seus territórios por empreendimento industriais, nos diversos 

setores.   

Cabe destacar que apesar destes empreendimentos e as disputas territoriais estarem 

presentes em quase todas as comunidades pesqueiras do Estado, há alguns pontos de intensa 

concentração, a exemplo do litoral baiano e, neste, da Baía de Todos os Santos (BTS). Das 

472 comunidades pesqueiras identificadas no litoral baiano, mais de 200 pertencem ao setor 

Baía de Todos os Santos/Recôncavo, lugar também, reconhecido pelos inúmeros conflitos 

existentes (MPP, 2015).
43

 A BTS tem sido historicamente o palco de grandes investimentos 

do Estado, nos mais diversos setores industriais, estes que têm sido inseridos nos espaços 

quem integra os territórios pesqueiros.  

Outra característica importante no que tange às disputas territoriais existentes nas 

comunidades pesqueiras do litoral do Estado e da BTS é que muitas destas se dão em espaços 

já ―demarcados ou em processo de demarcação‖ como território quilombola, Resex etc. 

Muitas comunidades, além de serem consideradas enquanto comunidades tradicionais 

pesqueiras, também se reconhecem enquanto quilombolas. Algumas, já são certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares e encontram-se em processo de tramitação da regularização do 

seu território quilombola, junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).Fato que torna ainda mais complexo o quadro de disputas territoriais existentes, isto 

porque, com a certificação e titulação de um território quilombola, não é mais permitido (ao 

menos, não deveria ser) a ocupação deste por atividades externas a comunidade.  

Entretanto, o que se tem observado nos Relatórios Técnicos de Identificação e 

Delimitação (RTID) é que estes não abarcam a multiplicidade dos espaços ocupados pelas 

comunidades pesqueiras para o desenvolvimento de suas atividades. Ex.: Porto D. João, Rio 

dos Macacos, as comunidades da Ilha de Maré.  

                                                             
43

 O setor de pesca da BTS abrange os municípios: Santo Amaro, Cachoeira, Maragogipe, Saubara, Nazaré, 

Salinas da Margarida, Jaguaripe, Aratuipe, Vera Cruz, Itaparica, Madre de Deus, São Francisco do Conde, 

Candeias, Simões Filho, Salvador e São Félix. Totalizando 16 municípios (SOARES et al, 2009, p. 161). 
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 As ―lacunas‖ deixadas na demarcação territorial acabam ameaçando/comprometendo 

diretamente a reprodução socioeconômica dessas comunidades, uma vez que muitas destas 

têm na prática da pesca a sua principal fonte de renda. Daí a necessidade de compreender as 

especificidades que envolvem as comunidades pesqueiras baianas, seus territórios e as 

disputas nestes existentes.  

É nesse cenário que passamos a analisar, no terceiro capítulo, a complexidade e as 

especificidades que envolvem as disputas territoriais existentes nas comunidades tradicionais 

pesqueiras do litoral baiano, em especial as localizadas no entorno da BTS, um espaço de 

intensa concentração de comunidades pesqueiras, de empreendimentos industriais e, 

consequentemente, também de disputas territoriais. A partir disto, buscaremos compreender 

os desafios e perspectivas que envolvem a regularização de seus territórios.   
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CAPÍTULO 3 - TERRITÓRIOS EM DISPUTA NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS: 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE SUA REGULARIZAÇÃO 

 

 

 
 

 

                                                                                            Fonte: Lucas Zenha, 2014. 
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Ô moça você quer mesmo que eu fale do meu território? Porque quando falo 

do meu território, falo de mim, das minhas raízes, minha vida e minha 

história. O mar é minha segunda casa! A cada dia, a cada amanhecer, eu 

pego a minha canoa, minhas redes e, peço proteção às águas em busca de 

uma boa pescaria. Foi através da pesca, do mar e dos manguezais e coroas 

que meus avós e pais alimentaram mais de dez filhos... Mas quando falo do 

meu território... falo também de um longo tempo, de luta, de resistência e de 

conflitos. Conflitos muitas vezes relatados pelos meus avos que contavam 

das primeiras indústrias que chegavam à Baía [BTS] e o quanto eles temiam 

a chegada de novos empreendimentos. Hoje, somos nós, eu e meus filhos que 

vivenciamos a chegada de cada um deles e, suas consequências: cada 

explosão e derramamento químico, cada área de pesca perdida, coroa 

destruída, peixes, águas e mariscos contaminados! A sensação que tenho, é 

que aos poucos eles estão tirando nosso território e tentando apagar a nossa 

história! E logo, vão querer nos tirar daqui! Mas eu não saio!  
 

(Pescadora – MPP)44 

 

O litoral baiano, com aproximadamente 1.200 km de extensão, representa 

historicamente o espaço de moradia e reprodução social de inúmeras comunidades 

tradicionais pesqueiras. Os relatos históricos apontam que inúmeros vilarejos – hoje cidades 

litorâneas do estado – foram constituídos tendo como principal atividade econômica a pesca 

artesanal e mariscagem (SILVA, 1988).  

Considerado desde o ano de 2010, como o quarto maior produtor de pescado do país, o 

estado da Bahia obtém, anualmente, uma produção superior a 102 mil toneladas de pescado. 

Desse quantitativo, mais de 63 mil advém do litoral, sendo 59.293 mil oriundas da pesca 

extrativa (MPA, 2014). Entre os principais pontos de desembarque destacam-se os municípios 

de Arembepe, Salvador, Valença, Camamu, Ilhéus, Santa Cruz Cabrália, Alcobaça e Nova 

Viçosa (IBAMA, 2006, p. 340).   

De acordo com os dados do Registro Geral da Pesca (RGP) do extinto MPA, dos 

130.572 mil pescadores existentes no estado, mais de 91 mil encontram-se em municípios 

situados no litoral. Trata-se milhares de homens e mulheres que compõem as 472 

comunidades tradicionais pesqueiras identificadas no estado e, que possuem na pesca a sua 

principal e, muitas vezes única, fonte de renda familiar, (MPA, 2015; Pesquisa de Campo, 

2015).  

Distribuídas em 44 municípios agrupados em cinco setores de pesca: Litoral Norte, 

Baía de Todos os Santos/Recôncavo, Baixo Sul, Litoral Sul e Extremo Sul (Pesquisa de 

campo, 2015; CPP, 2015; SOARES et al, 2009), as comunidades tradicionais pesqueiras do 

                                                             
44

Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de abril de 2014.  



193 
 

litoral baiano têm na raiz de sua constituição fortes laços de identificação e pertencimento à 

atividade da pesca artesanal e aos espaços por ela apropriados (Figura 22). 

 

Figura 22 – Mapa das comunidades tradicionais identificadas no litoral baiano por município, 2016. 
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Segundo Diegues (2000) e Kunh (2009) tratam-se de comunidades se reproduzem de 

maneira diferenciada dentro do modo de produção capitalista e que asseguram a reprodução 

do seu modo de vida através da prática da pesca artesanal. Nesse sentido, o ―ser tradicional‖ é 

compreendido enquanto especificidade e afirmação de um modo de vida, e não enquanto 

ultrapassado, antigo, entre outros. 

Na Figura 22 é possível observar a partir da distribuição/espacialização das 

comunidades tradicionais pesqueiras identificadas no litoral da Bahia, que, apesar da presença 

de comunidades em todo o litoral do estado, há algumas localidades com significante 

concentração destas, a exemplo da BTS. É importante ressaltar que na BTS também se 

encontra o maior quantitativo de disputas e conflitos territoriais vivenciados por comunidades 

pesqueiras.  

É nesse contexto que objetiva-se, no presente capítulo analisar as especificidades que 

envolvem as disputas territoriais presentes nas comunidades tradicionais pesqueiras da BTS e, 

a partir disto, os desafios e perspectivas que envolvem a regularização de seus territórios.   

Para tal, metodologicamente, buscamos, através da realização de levantamentos 

bibliográficos, estatísticos, cartográficos e da realização de pesquisa de campo, construir um 

banco de dados que nos permitiu identificar e analisar as principais especificidades que 

envolvem as comunidades pesqueiras do litoral baiano, em especial da BTS; assim como 

espacializar através de tabelas e mapas temáticos a distribuição dessas comunidades e as 

principais disputas territoriais vivenciadas. Tais etapas nos levaram a pensar os desafios e 

perspectivas que envolvem a regularização dos territórios pesqueiros no litoral baiano.  

 

3.1 AS COMUNIDADES TRADICIONAIS PESQUEIRAS DO LITORAL BAIANO: 

ALGUMAS ESPECIFICIDADES 

 

 

Nós somos pescadores e pescadoras artesanais, somos indígenas, 

quilombolas, negros e negras e, nos orgulhamos muito de nossas raízes... 

que estão aqui, fincadas nessas terras e águas, no nosso território! 
 

(Pescadora – MPP)45 

 

Uma característica importante que envolve as comunidades tradicionais pesqueiras do 

litoral baiano refere-se aos laços de identificação e pertencimento desenvolvidos entre as 

                                                             
45

Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de julho de 2015.  
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mesmas e os espaços apropriados para suas atividades. Estas comunidades asseguram a 

reprodução do seu modo de vida através da prática da pesca artesanal e por terem, 

historicamente, nesta atividade a sua principal fonte de renda, há acima de tudo o respeito por 

estes espaços, que constituem o território pesqueiro.  

O território pesqueiro é compreendido assim na sua múltipla espacialidade e 

funcionalidade, no qual os espaços marítimos e terrestres representam a base histórica da 

sustentação e reprodução social, econômica e cultural dessas comunidades. É nessa relação 

com o território que destacamos um cenário existente em inúmeras comunidades pesqueiras 

do litoral do Estado: muitas comunidades tradicionais pesqueiras também se reconhecem 

enquanto quilombolas. Segundo Germani; Amorin, 

 

O conceito Comunidades Negras Rurais Quilombolas incorpora as chamadas 

terras de preto, terras de santo, mucambos ou quilombos. São comunidades 

formadas predominantemente por negros e ocupam terras na área rural. São 

os laços de consanguinidade e de familiaridade que permitem a utilização de 

áreas de forma individual e coletiva. Trata-se de estratégias desenvolvidas no 

processo histórico de adaptação ao ambiente, concomitante com práticas de 

proteção aos recursos naturais disponíveis (GERMANI; AMORIM, 2005, p. 

797). 
 

No momento em que uma comunidade pesqueira se reconhece também enquanto 

quilombola, as relações existentes com seu território adquirem novas dimensões. Para os 

pescadores artesanais, a pesca representa muito além de uma simples profissão. As relações 

desenvolvidas com seus territórios são compreendidas para além de seu uso produtivo, são 

lugares conhecidos, nomeados e usados em diversas práticas que extrapolam o uso 

econômico. Os territórios pesqueiros constituem-se, portanto, enquanto territórios de vida e 

reprodução social.  

Nesse sentido, ao incorporar a dimensão quilombola, tais relações são intensificadas, 

uma vez que este território também é constituído por espacialidades e funcionalidades – com 

fortes relações de identificação, respeito e pertencimento – específicas das comunidades 

quilombolas (CQ).   

Outra dimensão existente nesse cenário refere-se ao reconhecimento do direito dessas 

comunidades sobre o seu território. É sabido que existem no país instrumentos jurídicos que 

reconhecem os direitos das comunidades tradicionais (CT) e seus territórios, a exemplo da 

Constituição Federal de 1988, da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto, nº 6.040/2007) e da Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT),a qual o Brasil é signatário.  
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Esta última, ―ao falar sobre ‗povos indígenas e tribais‘, considera que a comunidade 

tradicional possui direitos sobre seus territórios‖ (MPP, 2012, p. 6). As comunidades 

tradicionais pesqueiras, apesar de se inserirem nas características apresentadas por essa 

Convenção como comunidades tradicionais, não têm esses direitos reconhecidos. Assim como 

as definições que existem na Constituição e no Decreto nº 6.040/2007 não contemplam as 

especificidades/complexidades que envolvem os pescadores artesanais e os territórios 

pesqueiros.  

Já as comunidades quilombolas têm assegurado no art. 68 da CF que: ―aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos‖ 

(BRASIL, 1988). O Decreto nº 4887/2003
46

 considera como remanescentes de quilombolas 

―os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, 

dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida‖ (BRASIL, 2003) e regulamenta ―o 

procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos‖ (BRASIL, 2003). 

De acordo com os dados do Projeto GeografAR, no estado da Bahia, há atualmente 

900 comunidades quilombolas identificadas, distribuídas em 174 municípios (Figura 23). 

Deste total, 758 são certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) e 303 encontram-se 

com processo de regularização territorial em tramitação no INCRA, sendo que apenas 18 

possuem o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Coletivo (CDRU) e nenhuma 

possui o título definitivo de propriedade da terra (FCP, 2017; INCRA, 2017a; GEOGRAFAR, 

2017). Segundo Santos,  

 

A presença de comunidades quilombolas na Bahia é um traço marcante na 

configuração da questão agrária e territorial do estado na 

contemporaneidade. O número de comunidades certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares no Estado da Bahia é bastante expressivo. A Bahia situa-

se como o primeiro estado da federação em número de comunidades negras 

rurais e quilombolas (SANTOS, 2013, p.1).  

 

Na Figura 23, apresentamos a espacialização, por território de identidade, das 

comunidades quilombolas certificadas pela FCP, no estado da Bahia. Nesta, é possível 

observar a forma com que esse grupo encontra-se espalhado pelo estado, com a existência de 

algumas áreas de concentração, a exemplo da BTS. 
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 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.html 
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Figura 23 – Mapa das comunidades quilombolas certificadas por território de identidade, 2013. 

 

 

Ao analisarmos tais dados a partir do recorte dos municípios que compõem os setores 

de pesca do litoral baiano, observaremos que, das 900 comunidades identificadas, 180 
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encontram-se localizadas nesse recorte. Trata-se de comunidades quilombolas que têm, desde 

as raízes de sua constituição a prática da pesca e da mariscagem como principal fonte de 

renda. 

Na Tabela 23 apresentamos, por setor de pesca e municípios inseridos nestes, o 

quantitativo de comunidades pesqueiras (CP) identificadas no litoral baiano, o quantitativo de 

comunidades quilombolas (CQ) certificadas pela FCP e o total de CQ identificadas pelo 

Projeto GeografAR.  

 

Tabela 23. Comunidades pesqueiras identificadas (CP) e comunidades quilombolas (CQ) certificadas 

pela FCP e identificadas, por setor de pesca, no litoral baiano, 2016.  

 
Fonte: GEOGRAFAR, 2017; PESQUISA DE CAMPO, 2016; CPP, 2016; INCRA 2016; SOARES et 

al, 2009. Elaboração: Kassia Rios, 2017.  

Setor de Pesca Município CP identificadas CQ Identificadas CQ Certificadas

Litoral Norte Conde 4 2 2

Camaçari 2 5 1

Entre Rios 3 3 3

Esplanada 1 2 2

Jandaira 8 0 0

Lauro de Freitas 1 1 1

Mata de São João 4 3 3

BTS/Recôncavo Aratuipe 4 0 0

Cachoeira 20 16 16

Candeias 4 0 0

Itaparica 9 0 0

Jaguaripe 14 0 0

Madre de Deus 7 0 0

Maragogipe 32 12 12

Nazaré 5 0 0

Salinas da Margarida 18 2 1

Salvador 60 6 6

Santo Amaro 11 8 3

São Felix 6 3 3

São Francisco do Conde 12 2 2

Saubara 12 0 0

Simões Filho 5 5 3

Vera Cruz 22 0 0

Cairú 12 6 6

Camamu 26 24 10

Valença 14 15 9

Igrapiuna 7 12 3

Itubera 2 5 5

Nilo Pecanha 6 3 2

Taperoa 8 4 4

Maraú 14 11 7

Itacaré 5 15 7

Urucuca 1 0 0

Una 3 5 0

Ilhéus 14 0 0

Canavieiras 28 0 0

Belmonte 10 0 0

Santa Cruz Cabrália 5 0 0

Porto Seguro 8 0 0

Prado 6 0 0

Alcobaça 18 0 0

Caravelas 8 4 1

Nova Viçoca 7 6 6

Mucuri 6 0 0

Total 44 municipios 472 180 118

Baixo Sul

Litoral Sul

Extremo Sul
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Os dados apresentados nos permitem observar que das 472 comunidades pesqueiras 

identificadas, 180 também se reconhecem enquanto quilombolas, sendo que 118 são 

certificadas pela FCP e algumas já possuem RTID publicado em Diário Oficial (INCRA, 

2017, MPP, 2016). 

Sobre essas ―múltiplas identidades‖ é importante destacar a forma com que as relações 

sociais, econômicas, ambientais e culturais estabelecidas com o território são ainda mais 

intensas, uma vez que neste articulam-se distintos espaços (marítimos e terrestres), usos, 

significados e territorialidades. Para essas comunidades, o território é compreendido enquanto 

espaço de vida e reprodução social, no qual a garantia das condições de acesso, uso e controle 

é indispensável à própria reprodução da comunidade.  

Outra especificidade existente nos territórios das comunidades tradicionais pesqueiras 

do litoral baiano é a demarcação de algumas Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX). Estas 

também têm como base de sua criação e gestão características que asseguram o modo de vida 

das comunidades tradicionais (conhecimento sobre o território, laços de identificação, 

pertencimento). 

Ao demarcar uma área de RESEX, de acordo com PROST (2010, p. 58),se ―expressa o 

reconhecimento do valor ecológico da área, mas também o das populações como tradicionais 

e, enquanto tal, portadoras do direito de fixar sua territorialidade‖ Essa garantia constitui ―um 

amparo legal essencial – embora não suficiente – para a sustentabilidade da territorialização 

das populações nelas inseridas‖ (op. cit.p.69). Ainda de acordo com a autora: 

 

No litoral brasileiro, existem unidades de conservação (UC) de vários tipos 

no Oceano Atlântico, como parques nacionais marinhos, e no continente, 

variando de APP a reservas extrativistas (Resex). A diferença das áreas de 

preservação permanente para as de uso sustentável inclui as populações 

locais, no objetivo de proteção ambiental graças ao caráter tradicional das 

mesmas, implicando em um profundo conhecimento do meio natural e uma 

consequente sustentabilidade dos modos de vida. É o caso, em especial, das 

Resex, onde as populações são organizadas de modo a cogerenciar seu 

território com o órgão ambiental, o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio). Os extrativistas participam da gestão, 

fundamentados nos seus saberes ambientais acumulados e transmitidos pela 

oralidade e experiências, ao longo de gerações (PROST, 2010, p.53).  

 

No litoral baiano, de acordo com dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO), existem quatro Reservas Extrativistas Marinhas: no extremo sul 

do estado, encontra-se a Resex Cassurubá, abrangendo os municípios de Alcobaça, Caravelas 

e Nova Viçosa e a Resex de Corumbau, abrangendo os municípios de Porto Seguro e Prado. 

No litoral sul, encontra-se a Resex de Canavieiras, abrangendo os municípios de Belmonte, 
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Canavieiras e Una e no Recôncavo baiano encontra-se a Resex Baía do Iguape, abrangendo os 

municípios de Cachoeira, Maragogipe e São Félix (Figura 24).  

 

Figura 24 – Mapa de localização das Resexs Marinha no litoral baiano, 2016.  
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As questões apresentadas nos levam a constatar que as comunidades tradicionais 

pesqueiras do litoral baiano e seus territórios possuem características que lhe atribuem um 

caráter específico, que demandam ao Estado, nas suas diversas representações, uma rigorosa 

―gestão, proteção e fiscalização‖. No entanto, o que tem se observado historicamente é uma 

massiva ocupação, modificação e destruição dos espaços que compõem esses territórios por 

atividades industriais, entre outras e, com isso, a expulsão de inúmeras comunidades.  

Na Figura 20, referente à espacialização dos principais conflitos e disputas territoriais 

vivenciadas pelas comunidades tradicionais pesqueiras identificadas no litoral baiano e no 

curso do São Francisco é possível observar, além da diversidade de agentes envolvidos (setor 

imobiliário, turístico, pesqueiro (aquicultura), petroquímico, metalúrgico, portuário, 

alimentício, fazendeiros), a existência de algumas áreas de intensa concentração, a exemplo 

do setor de pesca BTS/Recôncavo. 

A BTS, mesmo sendo o espaço de vida e reprodução social de 241 comunidades 

pesqueiras, sendo 46 certificadas pelas FCP como quilombolas, tornou-se um dos principais 

pontos de investimento e concentração de atividades industriais do estado da Bahia.  

As atividades inseridas na BTS têm ocasionado, nas últimas décadas, diversas 

modificações nas condições naturais da Baía e na dinâmica territorial das comunidades. Fato 

que levou esse espaço a ser caracterizado atualmente como um dos pontos de intensa 

concentração de conflitos. É frente a essa realidade que passamos a analisar os principais 

aspectos que envolvem as disputas territoriais existente na BTS.  

 

3.2 AS DISPUTAS TERRITORIAIS PRESENTES NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS 

 

 
Se você olhar em volta, verá que estamos cercados por esses “monstros 

devoradores”, cada um do seu jeito e com sua força se juntam e vão aos 

poucos e a cada dia “devorando” nosso território, nossos pescados, 

mariscos, coroas, pesqueiros, nossa cultura, nossa vida!  

(Pescadora – MPP)
47

 

 

 A Baía de Todos os Santos (BTS), considerada a segunda maior baía do Brasil, possui 

uma área superior a 1,1 mil km² e um perímetro de 200 km. Atualmente, a BTS abrange em 

seu entorno 16 municípios: Aratuipe, Cachoeira, Candeias, Itaparica, Jaguaripe, Madre de 

Deus, Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, São Felix, São 

Francisco do Conde, Saubara, Simões Filho e Vera Cruz. Apresenta ainda um índice de 

                                                             
47

Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de julho de 2015.  
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densidade demográfica dos mais elevados do estado e um contingente populacional superior a 

três milhões de habitantes (HATJE; ANDRADE, 2009) (Figura 25).  

Conhecida como ―Quirimurê pelos Tupinambá, a Baía de Todos os Santos (BTS) foi 

―descoberta‖ e assim batizada por Américo Vespúcio em 01 de Novembro de 1501, dia 

consagrado a todos os santos no calendário da Igreja Católica‖ (SOUTO, 2004, p.29).  

A chegada dos Portugueses marcou não só ―o re-batismo do grande mar interior dos 

Tupinambá [...] mas mudanças profundas na vida daqueles povos‖ (MPA; BAHIA PESCA, 

2010, p. 24), visto as atividades que ali foram inseridas/desenvolvidas (exploração pau-brasil, 

monocultura da cana-de-açúcar, pecuária, etc.). As áreas no entorno da BTS, foram 

―apropriadas pelos colonos, enquanto que seus donos, os Tupinambá, foram expulsos de suas 

terras e alguns deles escravizados para os serviços nos engenhos de açúcar‖ (MPA; BAHIA 

PESCA, 2010, p. 25).  

 

O projeto de Portugal era ocupar a Baía de Todos os Santos, o litoral e as 

partes mais internas da nova colônia, através de um vetor econômico: a 

plantação extensiva da cana-de-açúcar e o fabrico do açúcar para exportação. 

A baía abrigou um porto que se constituiu como um centro de convergência 

da produção colonial e escala nas navegações oceânicas (MPA; BAHIA 

PESCA, 2010, p. 24). 

 

Naquele período, ―a região do recôncavo baiano, que abraça toda a área da BTS e 

compreende vários rios e enseadas de portes variados, era coberta por densas florestas e 

bosques de manguezais‖ (HATJE; ANDRADE, 2009, p. 19). A BTS sempre foi caracterizada 

por sua riqueza natural: ilhas, recifes de corais, manguezais, apicuns, uma diversidade de 

espécies de peixes, mariscos e duas baías menores, Iguape e Aratu. Fato que levou a mesma a 

ter a sua importância ecológica reconhecida com a ―criação da Área de Proteção Ambiental 

Baía de Todos os Santos, através do Decreto Estadual no. 7595 em 5 de junho de 1999. Com 

cerca de 800 km², esta unidade de conservação abrange 54 ilhas [...] com importantes áreas 

remanescentes de Mata Atlântica e de manguezais‖ (SOUTO, 2004, p.30). 

 

Nas terras que circundam a BTS observa-se um relevo pouco significativo 

que, em conjunto com seu corpo hídrico, formam um ambiente propicio ao 

desenvolvimento de outrora mata atlântica e de outros ecossistemas, entre os 

quais estão os manguezais [...] na composição destes bosques encontram-se 

principalmente os gêneros Rhizophora, Laguncularia e Avicennia, embora 

o Conocarpus também possa ser encontrado em áreas mais periféricas 

(SOUTO, 2004, p. 30). 
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Figura 25 –Mapa de localização dos municipios que compõem o setor de pesca Baía de Todos os Santos, 

Recôncavo Baiano, 2016.  
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Na BTS, observa-se a presença de densas áreas de manguezais em diversas 

localidades, ―com exceção de regiões próximas a alguns aglomerados urbanos ou áreas 

industriais, onde a própria pressão humana levou a extinção ou rarefação destes ecossistemas‖ 

(SOUTO, 2004, p. 30). Os manguezais ocupam uma área de cerca de 177 km², enquanto que 

os apicuns ocupam 10,2 km² (HADLICH etal, 2009, p.4610) (Figuras 26 e 27).  

 

Figura 26.  Vistas parciais de manguezais presentes na Bahia de Todos os Santos. 

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 
 

                  Figura 27. Distribuição dos manguezais e apicuns na BTS. 

 
                       Fonte: HADLICH, G. M. etal, 2008. 
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Esses ambientes são considerados historicamente de suma importância para a 

manutenção das condições naturais da baía, assim como das populações tradicionais que 

residem em seu entorno. ―Por séculos a Baía de Todos os Santos vem sustentando populações 

tradicionais de pescadores e marisqueiras, que retiram de suas águas sua alimentação e renda‖ 

(MPA; BAHIA PESCA, 2010, p. 39).  

 
De acordo com o atual estágio de conhecimento da região, o registro 

arqueológico mais antigo que se conhece da presença humana [...] 

corresponde aos sítios denominados sambaquis. Sumariamente, um 

sambaqui é o resultado de um padrão cultural de comportamento social, 

derivado do acumulo intencional de uma grande quantidade de conchas 

coletadas nos mangues. Uma parte desses mariscos recolhidos era usada 

como base da alimentação daqueles grupos humanos (FERNANDES; 

ETCHEVARNE, 2011, p.33).  

 

Todavia o que se observa é que esses ambientes, que constituem a BTS têm sido 

modificados – desde sua ―re-descoberta‖– gradativamente, com destaque para alguns 

momentos históricos: i) a implantação da monocultura da cana-de-açúcar e a instalação dos 

engenhos; ii) a chegada de Tomé de Souza, em 1549, o início da construção da cidade de 

Salvador e a ocupação das terras no entorno da baía (destaque para as culturas da mandioca e 

do fumo); iii) em 1950, quando a Petrobras inaugura a refinaria Landulpho Alves (RLAM) em 

Mataripe, marco inicial do desenvolvimento da indústria petroquímica no estado, consolidada 

posteriormente com a implantação do complexo petroquímico e o Centro Industrial de Aratu; 

e iv) a implantação e expansão de inúmeras e diferenciadas atividades na baía (turismo, 

aquicultura, portos, estaleiros, indústria automobilística, imobiliária etc.) (HATJE; 

ANDRADE, 2009).  

Ainda de acordo com os autores, a BTS ―representa hoje uma das grandes áreas 

antropizadas do estado da Bahia, em decorrência, fundamentalmente do tipo de ocupação 

exercida ao longo de quatro séculos‖ (MPA; BAHIA PESCA, 2010, p. 37).  

 

A ocupação desordenada de áreas no entorno da Baía de Todos os Santos 

além de provocar a destruição dos ecossistemas naturais, contribui para a 

degradação do solo e das águas superficiais, chegando a atingir a própria 

baía, comprometendo a qualidade de suas águas e sedimentos (MPA; 

BAHIA PESCA, 2010, p. 38). 

 

 O cenário se agrava quando observamos nessa região a presença de inúmeras 

comunidades tradicionais que sobrevivem direta/indiretamente das atividades da pesca e da 

mariscagem, que são desenvolvidas nos múltiplos espaços que compõem a baía. O processo 
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de ocupação territorial desenvolvido historicamente na BTS ocorreu, e ainda ocorre com base 

na ―expulsão/desarticulação‖ de inúmeras dessas comunidades tradicionais de seus territórios. 

A BTS ―vem sendo impactada há décadas pelo desenvolvimento, em seu entorno, de uma 

extensa e crescente área metropolitana [...] e por atividades extrativistas, agrícolas, turísticas, 

além de seis terminais portuários e dezenas de indústrias químicas e petroquímicas‖ (MPA; 

BAHIA PESCA, 2010, p. 39). 

É importante reconhecer que a constituição histórica das comunidades pesqueiras da 

BTS tem suas origens nas populações indígenas tupinambás, que ocupavam todo o litoral 

baiano. ―Mas foram mesmo os africanos e seus descendentes que vieram a configurar o início 

do que denominamos comunidades pesqueiras na BTS‖ (BANDEIRA; BRITO, 2011, p.299). 

Essas comunidades eram compostas em sua maioria por negros fugidos e alforriados que 

encontraram nos manguezais, espaços estratégicos para o esconderijo e alguns dos recursos 

necessários à sua sobrevivência – a arte da pesca.  

 

A existência de um amplo manguezal [...] propiciava de esconderijos, quase 

auto-sustentáveis, por conta da riqueza da fauna ribeirinha, da água salobra e 

dos variados tipos de mariscos, como a ostra e mexilhões; moluscos, como o 

polvo; e peixes nobres, como o robalo e a caranha, além dos cardumes de 

xaréus, tainhas e sardinhas (CASTELLUCCI JR, 2008 apud BANDEIRA; 

BRITO, 2011, p. 274).  

 

De acordo ainda com os autores, a cultura da pesca foi constituída na BTS, a partir: 

 

[...] dos ―intercâmbios socioculturais - de técnicas e conhecimentos e das 

eventuais alianças políticas entre índios e populações negras aquilombadas, e 

negros libertos sem senhor, empregados no oficio de pescador, bem como as 

trocas econômicas e sociais, entre quilombos e pequenos comerciantes, 

mediadas por intermediários, que começa a se formar uma cultura da pesca. 

[...] São comunidades que tem se reproduzido não só da apropriação dos 

recursos de ecossistemas costeiros e estuarinos, através da pesca, mas 

também terrestres, pela prática da agricultura e complementariamente do 

extrativismo de piaçava, coco, dendê, fibras diversas para fabricação de 

utensílios e apetrechos de pesca, panelas e artesanato de barro entre outras 

(BANDEIRA; BRITO, 2011, p.303). 
 

Daí a importância, conforme discutido no primeiro capítulo, de compreendermos os 

territórios pesqueiros enquanto territórios articulados (terra e água). As comunidades 

tradicionais pesqueiras da BTS, assim como a maioria das comunidades existentes no litoral 

baiano, têm como característica de sua reprodução o desenvolvimento da pequena agricultura 

e do extrativismo vegetal, como forma complementar à atividade da pesca e da mariscagem. 

São comunidades que mantém ―um modo de vida e produção baseado no uso múltiplo dos 

recursos naturais, altamente diversificados na BTS, dada sua condição tropical, com uma 
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diversidade de ecossistemas: estuarinos, matas úmidas, arrecifes de corais‖ (op.cit., p. 302) 

(Figura 28).  

 

As comunidades pesqueiras na BTS são aquelas localizadas nos estuários e 

nas áreas costeiras que possuem uma cultura diferenciada, mas igualmente 

representativa das características étnico-culturais das populações 

afrodescendentes, representada principalmente pela dança, ritmos, 

candomblé, misticismo e a capoeira [...] apresentam eximia habilidade 

cognitiva sobre a atividade e o meio onde se realiza; territorialidade marinha; 

simbologias e divindade na relação com o mar [...] (BANDEIRA; BRITO, 

2011, p. 304). 

 

A pesca artesanal praticada na BTS representa ―sobretudo, uma herança cultural 

secular, que dá sentido à existência individual, cimenta e regula a vida em grupo e provê 

material à imaginação social‖ (BANDEIRA; BRITO, 2011, p. 304). 

 

       Figura 28. Comunidades Tradicionais Pesqueiras na BTS. 

 
         Fonte: Pesquisa de campo, 2016.  

 

Atualmente, de acordo com os dados obtidos nas oficinas realizadas com os 

pescadores(as) artesanais, existem na BTS cerca de 241 comunidades tradicionais pesqueiras 

identificadas e mais de 70 mil famílias que têm na pesca a sua principal e, muitas vezes única, 

fonte de renda. A pesca e a mariscagem representam atividades de subsistência que são 

desenvolvidas com ―o objetivo de prover a alimentação das famílias, que obtém rendimento 

da venda do excedente e/ou de pescados mais nobres‖ (SOARES et al, 2009, p.162). 

A pesca artesanal ―é praticada em todo o espelho de água da BTS [...] a mariscagem 

também é uma atividade importante em diversas regiões BTS, sendo praticada em quase toda 

sua extensão, inclusive no subúrbio de Salvador‖ (MPA; BAHIA PESCA, 2010, p. 38). 

Geralmente, os espaços apropriados pelos pescadores se diferenciam pelo tipo de recurso 

explorado, arte de pesca utilizada e capacidade de deslocamento, podendo explorar desde 

áreas próximas a comunidade a outras localidades e municípios (SOARES et al, 2009). 
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A pesca é realizada principalmente pelos homens, que utilizam embarcações 

e múltiplos petrechos de pesca para a captura de peixes e lagostas e 

camarões. A mariscagem é exercida, principalmente pelas mulheres e 

crianças, nas praias, coroas e manguezais, para a extração de moluscos e 

crustáceos (siris e caranguejos). O mergulho é uma atividade masculina, 

sendo praticado para a captura manual de moluscos e lagostas ou para a 

caça, com arbalete, de lagostas e peixes (SOARES et a, 2009, p.163). 

 
 Uma característica em comum na maioria das comunidades pesqueiras da BTS é o 

conhecimento tradicional sobre os aspectos ambientais da baía. São conhecimentos passados 

de geração a geração através da oralidade, que por vez ―marcam e reafirmam‖ o modo de vida 

dessas comunidades, predominantemente nativas da região. Nesse sentido, a atividade 

pesqueira representa muito mais que uma ―simples profissão‖; há, além da função econômica, 

uma relação de respeito, pertencimento e identificação com os espaços historicamente 

apropriados pela comunidade. É essa relação diferenciada que marca a cultura pesqueira das 

comunidades da BTS, por vez reafirmada cotidianamente através de suas territorialidades.  

As territorialidades são contrastadas de forma incompreensível e desproporcional com 

as inúmeras empresas industriais existente na BTS, que possuem uma lógica de 

desenvolvimento baseada ―na propriedade privada e estatal dos recursos, visando o 

desenvolvimento do capital à custa do esgotamento dos recursos‖ (BANDEIRA; BRITO, 

2011, p. 321). As atividades inseridas na BTS têm ocasionado diversas modificações nas 

condições naturais da baía, assim como nas formas de organização/desenvolvimento dessas 

comunidades. Fato que tem levado ao ―acirramento de conflitos socioambientais, em 

particular, territoriais, dessas populações com o grande capital e o Estado. Conflitos esses 

originados a luz da confrontação de diferentes modos de representação social e apropriação da 

natureza‖ (op.cit.). 

É nessa perspectiva, visando conhecer e compreender melhor as disputas territoriais 

existentes na BTS, que construímos um mapeamento das comunidades tradicionais pesqueiras 

ali existentes. Neste, apresentamos as principais características que envolvem essas 

comunidades e seus territórios. Para assim visualizar os territórios em disputa existentes.  

 

3.2.1 Os territórios pesqueiros  

 

 A BTS, conforme recorte espacial utilizado nesta pesquisa (Figura 25), conta com 16 

municípios em seu entorno que tem, dentre suas principais atividades econômicas, a prática da 

pesca artesanal. Existem, atualmente, cerca de 241 comunidades tradicionais pesqueiras 

identificadas e mais de 72.949 mil pescadores artesanais cadastrados que sobrevivem 
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direta/indiretamente da pesca e da mariscagem, o que equivale a cerca 58,8% do total de 

pescadores cadastrados no estado (MPA, 2015). Com destaque para os municípios de 

Salvador, Vera Cruz, Salinas das Margaridas, Santo Amaro e Maragogipe, com os maiores 

quantitativos, conforme podemos observar na Tabela 24. ―Nestes municípios a pesca 

representa uma atividade importante, sendo uma grande geradora de receita‖ (MPA; BAHIA 

PESCA, 2010, p. 91).  

 

Tabela 24. Quantitativo de pescadores artesanais cadastrados no MPA no ano de 2015 – Recorte BTS. 

 
Fonte: MPA, 2015. Elaboração: RIOS, 2016.  

 

 

Observa-se que a pesca praticada na BTS é considerada de pequena escala e 

caracterizada ―basicamente pelo baixo índice de utilização de equipamentos modernos e com 

o uso de embarcações rudimentares. Na mariscagem, o quadro é ainda mais elementar, pois 

até hoje são praticadas as formas mais antigas de extrativismo, com uso de enxadas, facões e 

captura manual‖ (BANDEIRA; BRITO, 2011, p. 307) (Figura 29).  

Os pescadores da BTS ―possuem conhecimento tradicional consistente sobre biologia, 

ecologia e comportamento de muitos pescados [...] influências da cultura indígena e 

portuguesa podem ser constatadas nos nomes populares dos peixes, crustáceos e moluscos 

(SOARES et al, 2009, p.164). 

Em sua maioria trata-se de comunidades que tem, na prática da pesca, uma dupla 

finalidade: a comercialização e a subsistência como formas de garantir a sua reprodução. Para 

algumas comunidades, a pesca representa a principal fonte de renda; para outras, a pesca é 

Município Numero de Pescadores

Aratuipe 190

Cachoeira 1303

Candeias 753

Itaparica 2868

Jaguaripe 1700

Madre de Deus 1043

Maragogipe 4318

Nazaré 1031

Salinas da Margarida 5296

Salvador 38291

Santo Amaro 4732

São Felix 42

São Francisco do Conde 530

Saubara 3765

Simões Filho 54

Vera Cruz 7033

Total 72949
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coexercida com algum emprego, geralmente a agricultura, o comércio, a indústria ou o 

turismo (MPA; BAHIA PESCA, 2010).  

 
Figura 29. Pesca artesanal na Baía de Todos os Santos. 

 
            Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Nestas localidades, em geral, ―os homens se dedicam à captura de peixes em 

embarcações, através da pesca de tarrafa e com o uso de currais e as mulheres costumam a 

pescar moluscos e crustáceos nos manguezais, coroas e praias, geralmente acompanhadas 

pelos filhos‖ (MPA; BAHIA PESCA, 2010, p. 94). Cabe destacar que a participação dos 

jovens na pesca, 

 
Não é só um imperativo de sobrevivência baseado no cálculo econômico do 

uso de mão de obra familiar[...], também é uma tradição cultural de 

transmissão oral e prática de sabres sobre a pesca. Aí nesse momento fazem-

se os novos pescadores e marisqueiras, é pescando e mariscando com seus 

pais onde aprendem a localização de pesqueiros, as artes de pesca, os meios 

de orientação do mar, o ciclo biológico das espécies (BANDEIRA; BRITO, 

2011, p. 307). 

 

Em relação aos meios de locomoção utilizados pelos pescadores, no estado da Bahia, 

foram certificadas, no ano de 2014, o total de 857 embarcações (maioria motorizadas) pelo 

extinto MPA, sendo 71 na região da BTS. Conforme já mencionado, a estatística pesqueira 

baiana apresenta sérias deficiências, comprovadas aqui, quando observamos a diferença 

existente nos números apresentados pelo levantamento realizado pela Bahia Pesca no ano de 
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2004 e no quantitativo de embarcações cadastradas no extinto MPA em 2015. Uma diferença 

de 3.854 embarcações (Tabela 25).  

 

Tabela 25. Quantitativo de embarcações na BTS, segundo levantamento da Bahia Pesca (2004) e do 

MPA (2015). 

 
           Fonte: MPA, 2015; MPA; BAHIA PESCA, 2010. Adaptação: Kassia Rios, 2015.  

 

 

No que se referem às embarcações existentes na BTS, destacam-se as canoas 

(70,45%), representando mais de 70% da frota, seguida das catraias (9,12%), saveiros 

(7,39%), barcos a motor (7,34%), barcos a vela (2,88%), lambari (2,75%) e jangadas (0,08%) 

(Figura 30). Na distribuição por municípios, no levantamento do ano de 2010, Salvador, 

Maragogipe, Vera Cruz e São Francisco do Conde apresentam os maiores quantitativos.  

 
Figura 30. Embarcações e arte de pesca na Baía de Todos os Santos. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 
 

Já as artes de pesca utilizadas apresentam ―um total de 18 petrechos ou combinação de 

petrechos, a coleta manual (CM) e o mergulho livre (ML) são utilizados para extração de 

pescados na área estuarina e costeira dos municípios da BTS‖ (SOARES et al, 2009, p.169). 

Destacam-se: camboa ou curral; gaiola ou covo; jereré; manzuá; pesqueiro; ripiche, 

Município Embarcações (MPA/2015)

Aratuipe 0

Cachoeira 0

Candeias 0

Itaparica 0

Jaguaripe 10 237

Madre de Deus 0 154

Maragogipe 0

Nazaré 3

Salinas da Margarida 5

Salvador 30

Santo Amaro 0

São Felix 0

São Francisco do Conde 3

Saubara 0

Simões Filho 0

Vera Cruz 20

Total 71

295

137

47

412

3925

534

0

175

1219

230

15

0

222

113

135

Embarcações (MPA; BAHIA PESCA/2010)
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currupichel ou puçá; tarrafa; redes de espera; reça; calão ou arrasto de praia; redinha; abaio; 

redes de cerco; caça e pesca; linhas; groseira ou espinhel; mergulho e as coletas manuais, em 

especial na mariscagem, com uso de equipamentos como faca, facão, colher etc.  

Quanto à produção, conforme já mencionado anteriormente, há uma grande fragilidade 

e inconsistência nos dados disponibilizados, visto todas as dificuldades da estatística 

pesqueira do país. De acordo com dados da Bahia Pesca de 2004, a BTS produziu cerca de 

14.413,45 toneladas de pescado, o que equivale a mais de 35% da produção do estado. A 

destacar, a participação dos municípios: Salvador (6.638,86 t), Maragogipe (1.926,47 t), Vera 

Cruz (1.368,42 t), Cachoeira (967,64 t), Jaguaripe (759,62 t) e Santo Amaro (735,91 t).  

 Advindas principalmente das canoas, (10.800,86 t), barcos a motor (1.341,63 t), 

catraias (1.136,90 t) e saveiros (1.047,77 t), com o uso das artes de pesca: redes de cerco com 

apoio, linhas, redes de espera, currais, arrasto de praia etc.  

A lista das principais espécies capturadas na BTS “é composta de 86 tipos de 

pescados, sendo 67 peixes, 12 moluscos e 7 crustáceos‖ (SOARES etal, 2009, p.175). Ainda 

de acordo com o levantamento realizado pelo MPA Bahia Pesca (2010), destacam-se dentre 

as principais espécies capturadas na BTS, a listagem apresentada na Tabela26.  

 

Tabela 26. Principais peixes capturados na BTS.  

 
    Fonte: MPA; BAHIA PESCA, 2010. Adaptação: RIOS, 2016.  

Agulha Dentão

Agulhão Espada

Albacora Guaiamum

Arabaiana Guaiuba

Aracimbora Garoupa

Ariacó Lagosta

Arraia Lambreta

Aratu Mapé

Biquara Maria Preta

Bonito Mero

Budião Ostra

Bagre Pescada

Bijupirá Rala-coco

Bicuda Robalo

Boca Torta Sardinha

Badejo Siri

Cação Siri-nema

Camarão Sururu

Cangulo Taina

Caranguejo Taioba

Carapeba Vermelho

Cavala Voador

Chumbinho Xangó

Corvina Xereu

Dourado Xixarro

NOME POPULAR
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A produção é comercializada ―na própria casa, na rua e de casa em casa, pelos 

próprios pescadores, alguns auxiliados pela (o) esposa(o) e outras pessoas, através de mercado 

ou peixaria e atravessadores‖ (SOARES et al, 2009, p.186). Quanto ao beneficiamento do 

pescado, Bandeira e Brito destacam: 

 

O processo de beneficiamento do pescado desenvolvido pela pesca artesanal 

na BTS é rudimentar, pois quase na sua totalidade ele é comercializado in 

natura, sem passar por estágios de industrialização e conservação que lhe 

possam agregar algum valor. [...] quando existe é totalmente artesanal, 

constituindo-se basicamente na descamação, evisceração, salga e secagem ao 

sol, no entorno das residências (BANDEIRA; BRITO, 2011, p. 310-311). 

 

Em alguns municípios, a exemplo de Maragogipe e Salvador, os pescadores contam 

com a presença de cooperativas de pesca, que tem por finalidade auxiliá-los no 

beneficiamento e comercialização dos pescados. Nesse sentido, em relação à organização 

sociopolítica e institucional dos pescadores da BTS observa-se a existência de 43 

Associações, 15 Colônias, 2 Cooperativas e 8 Sindicatos.  

As associações e colônias encontram-se presentes em quase todos os municípios. Já as 

Cooperativas, encontram-se presentes nos municípios de Maragogipe e Salvador, conforme 

mencionando anteriormente e os sindicatos em Candeias, Itaparica, Madre de Deus, Nazaré, 

Salvador e Vera Cruz. O município de São Félix é o único da BTS que não possui, de acordo 

com os dados do MPA, tais organizações (Tabela 27). 

 

Tabela 27. Quantitativo de Associações, Colônias, Cooperativas e Sindicatos cadastrados no MPA no 

ano de 2015 – Recorte BTS. 

 
   Fonte: MPA, 2015. Elaboração: Kassia Rios, 2015.  
 

 No que se refere aos espaços que compõem os territórios pesqueiros da BTS, de 

acordo com os dados obtidos em pesquisa de campo, estes possuem limites que vão para além 

Município Associação Colônia Cooperativa Sindicato 

Aratuipe 0 1 0 0

Cachoeira 0 1 0 0

Candeias 1 1 0 1

Itaparica 2 1 0 1

Jaguaripe 1 1 0 0

Madre de Deus 2 1 0 1

Maragogipe 4 1 1 0

Nazaré 1 1 0 1

Salinas da Margarida 7 1 0 0

Salvador 7 1 1 1

Santo Amaro 3 1 0 0

São Félix 0 0 0 0

São Francisco do Conde 5 1 0 0

Saubara 2 1 0 0

Simões Filho 2 1 0 0

Vera Cruz 6 1 0 3

Total 43 15 2 8

Município Associação Colônia Cooperativa Sindicato 

Aratuipe 0 1 0 0

Cachoeira 0 1 0 0

Candeias 1 1 0 1

Itaparica 2 1 0 1

Jaguaripe 1 1 0 0

Madre de Deus 2 1 0 1

Maragogipe 4 1 1 0

Nazaré 1 1 0 1

Salinas da Margarida 7 1 0 0

Salvador 7 1 1 1

Santo Amaro 3 1 0 0

São Félix 0 0 0 0

São Francisco do Conde 5 1 0 0

Saubara 2 1 0 0

Simões Filho 2 1 0 0

Vera Cruz 6 1 0 3

Total 43 15 2 8
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da área territorial das comunidades, municípios e até da própria BTS.Cabe destacar que a 

territorialidade dos pescadores artesanais da BTS produz uma ―multiplicidade de expressões, 

o que produz um leque muito amplo de tipos de territórios, cada um com suas particularidades 

socioculturais‖ (LITTLE, 2002, p. 254). Daí falarmos da multiplicidade e 

multidimensionalidade que caracterizam os territórios pesqueiros (Figura 31). 

 Conforme apresentado no primeiro capítulo, o território dos pescadores artesanais é 

compreendido aqui enquanto um território articulado, uma vez que este não se restringe ao 

espaço marítimo (pratica da pesca). Engloba também o espaço terrestre, onde alguns grupos 

desenvolvem não somente as atividades complementares à pesca, mas principalmente suas 

―atividades de vida e reprodução social‖. O território pesqueiro ―envolve áreas de pesca e 

coleta, as áreas de moradias, os locais de embarque e os trajetos com seus barcos, os locais 

sagrados e as áreas necessárias à reprodução física e cultural do grupo‖ (MPP, 2014, p.19). Os 

pescadores artesanais ―não vivem só na água, precisam da terra e da água, tendo nessa 

interface o mangue e as matas ciliares, a floresta, importantes para a garantia do trabalho 

tradicional, construção de instrumentos de trabalho, artesanato, espiritualidade, mística e 

mitos (histórias, crenças, lendas)‖ (MPP, 2012, p. 6). 

 Na BTS, os espaços apropriados pelos pescadores artesanais são mais do que simples 

áreas delimitadas, muitas delas possuem limites implícitos, conhecidos e respeitados pela 

comunidade. Trata-se de espaços que historicamente foram incorporados a sua tradição 

(MALDONADO, 1994)  

 

Figura 31. Territórios pesqueiros das comunidades tradicionais pesqueiras da BTS. 

 

 
          Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

No que se refere ao ambiente marítimo, os espaços apropriados se diferenciam a partir 

da arte de pesca utilizada, da espécie capturada, da embarcação etc. De maneira geral, os 
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pescadores artesanais da BTS utilizam-se de todo o espaço que compõe os limites territoriais 

da Baía. Na Figura 32, apresentamos um esboço de identificação/demarcação dos espaços 

marítimos utilizados pelos pescadores artesanais da BTS para o desenvolvimento de suas 

atividades, que por vez compõem o território pesqueiro. Trata-se de uma área de 

aproximadamente 1.738 km quadrados que abrange dentre outros espaços, o Rio Jaguaripe, o 

Rio Subaé, o Rio Paraguaçú, a Baía de Aratu e a Baía de Iguape.
48

 

Uma característica importante no âmbito do território das comunidades tradicionais 

pesqueiras da BTS, refere-se à especificidade/complexidade que envolve os espaços ali 

existentes. A iniciar pelo fato de que grande parte da BTS integra a Área de Proteção 

Ambiental (APA) Baía de Todos os Santos, ―criada pelo Decreto Estadual nº.7.595 de 05 de 

junho de 1999, com área estimada de 800 km2, envolvendo as águas e o conjunto de ilhas da 

Baía de Todos os Santos inseridas na poligonal formada pela linha de costa que delimita a 

baía e o estuário do Rio Paraguaçu‖ (ESCUDERO, 2010, p.29). A APA Baía de Todos os 

Santos foi criada como forma de reconhecimento e necessidade de proteção e preservação dos 

recursos naturais ali existentes. 

 
APA é uma categoria que integra o SNUC – Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação, Lei nº 9.985/2000, que em seu Artigo 2º a define:―O espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção [...] É 

uma Unidade de Conservação que visa à proteção da vida silvestre, a 

manutenção de bancos genéticos e espécies da biota regional, bem como dos 

demais recursos naturais, através da adequação e orientação das atividades 

humanas na área, promovendo a qualidade de vida da população 

(ESCUDERO, 2010, p.29)  

 

Além de integrar uma APA, os inúmeros espaços que compõem os territórios 

pesqueiros da BTS também integram territórios quilombolas ou áreas demarcadas como 

Reserva Extrativista. Por isso, na Figura 32 também apresentamos as comunidades 

tradicionais pesqueiras identificadas na BTS, quais destas se reconhecem enquanto 

quilombolas, além da área que confere a Resex Marinha Baía do Iguape. 

 

                                                             
48

A área identificada é resultante da realização de oficinas, durante a pesquisa de campo, com pescadores(as) 

oriundos dos municípios da BTS. Nestas tivemos como objetivo identificar as possíveis áreas utilizadas pelos 

pescadores para o desenvolvimento de suas atividades. Para a identificação das comunidades quilombolas foram 

utilizados dados disponibilizados nos sites do INCRA, FCP e ICMBIO, assim como foram realizadas visitas a 

sede do INCRA no município de Salvador.  Nestas visitas foram solicitados dados referentes aos processos de 

regularização territoriais quilombola das comunidades localizadas na BTS.  
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Figura 32 – Mapa das comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas identificadas na BTS e a área de 

pesca utilizada por estas.  
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De acordo com a tabela 28, das 241 comunidades pesqueiras identificadas na BTS, 54 

também de identificam enquanto quilombolas e 46 são certificadas pela FCP.  

 

Tabela 28. Comunidades Pesqueiras (CP) Identificadas, Comunidades Quilombolas (CQ) 

Identificadas e Comunidades Quilombolas (CQ) Certificadas na BTS. 
 

 
     Fonte: FCP, 2017; GeografAR; 2017. Elaboração: Kassia Rios, 2017. 

 

 

 Conforme mencionado anteriormente, as comunidades quilombolas ―têm ou ao menos 

deveriam ter‖ de acordo com o art. 68 da CF e o Decreto nº 4887/2003 reconhecida a 

propriedade definitiva de seus territórios. A CF 

 

[...] atribui às comunidades remanescentes de quilombos o direito a 

titularidade das terras onde habitam, de onde retiram o seu sustento, onde 

produzem e reproduzem sua identidade especifica, de caráter étnico. Trata-se 

do reconhecimento expresso de que tais terras desempenham uma função 

primordial na garantia da pluralidade étnica da matriz cultural brasileira 

(ROCHA, 2009, p. 242).  

 

 A titulação do território quilombola compete atualmente à Casa Civil
49

, por meio do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e é composto pelas etapas 

apresentadas em síntese na Figura 33. 

 

                                                             
49

Com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, durante a reforma ministerial executada pelo 

Governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, no ano de 2016, a responsabilidade pela regularização dos territórios 

quilombolas passou inicialmente para o Ministério da Educação e Cultura e, após a publicação do Decreto Nº 

8.780, de 27 de maio de 2016 passou a ser atribuição da Casa Civil, através de uma secretária de 

desenvolvimento agrário.  Atualmente, o processo ainda continua sendo desenvolvido pelo INCRA, mas, com 

este órgão vinculado diretamente a Casa Civil. 
 

Setor de Pesca Município CP identificadas CQ Identificadas CQ Certificadas

BTS/Recôncavo Aratuipe 4 0 0

Cachoeira 20 16 16

Candeias 4 0 0

Itaparica 9 0 0

Jaguaripe 14 0 0

Madre de Deus 7 0 0

Maragogipe 32 12 12

Nazaré 5 0 0

Salinas da Margarida 18 2 1

Salvador 60 6 6

Santo Amaro 11 8 3

São Felix 6 3 3

São Francisco do Conde 12 2 2

Saubara 12 0 0

Simões Filho 5 5 3

Vera Cruz 22 0 0

Total 16 municipios 241 54 46

211 
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Figura 33. Etapas do processo de titulação do Território Quilombola. 

 
                        Fonte: INCRA, 2015; CPISP, 2015. Elaboração: Kassia Rios, 2015. 

 

 

As etapas do processo de titulação do território quilombola, de acordo com a IN 

nº57/2009 iniciam com a abertura do processo junto as Superintendências do Incra nos 

estados. Nesta a comunidade deve apresentar a certidão de Registro no Cadastro Geral de 

Remanescentes de Comunidades de Quilombos da Fundação Cultural Palmares (FCP). Com a 

abertura do processo dar-se-á início a elaboração, através do Incra com a participação da 

comunidade interessada, do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) que tem 

por objetivo ―identificar o território quilombola bem como a situação fundiária daquela terra‖ 

(CPISP, 2015, p.1). 

 

O RTDI é composto pelos seguintes documentos: relatório antropológico; 

levantamento fundiário; planta e memorial descritivo; cadastramento das 

famílias quilombolas; levantamento da eventual sobreposição a unidades de 

conservação, a áreas de segurança nacional, faixa de fronteira, terras 

indígenas, terrenos de marinha, terras públicas federais e em terras dos 

estados e municípios e, parecer conclusivo da área técnica e jurídica sobre a 

proposta de área a ser titulada (CPISP, 2015, p.1). 

 

Após conclusão do RTID, o mesmo é submetido à análise do Comitê de Decisão 

Regional do Incra. Se aprovado, há a sua publicação e abertura do prazo para contestação de 

90 dias. As contestações serão julgadas pelo Incra; caso sejam aceitas, o RTID poderá passar 

por modificações e assim uma nova publicação do mesmo. Caso não sejam, os interessados 

poderão entrar com recurso único no prazo de 30 dias da notificação (CPISP, 2015). 

Finalizadas as etapas de publicação, contestação e recurso, com aprovação do RTID há 

a publicação da portaria de reconhecimento dos limites da terra quilombola pelo Presidente do 

Incra no Diário Oficial da União e dos Estados e posteriormente da presidência da República 
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para os encaminhamentos necessários. No RTID constarão os limites do território e a situação 

fundiária do mesmo, que apresentarão diferentes situações e encaminhamentos a serem 

realizados, ex.: terras particulares (desapropriação), particulares que não detém a propriedade 

(reassentamento de posseiros), terrenos de marinha (Secretaria de Patrimônio da União – 

SPU) etc.  

Após os encaminhamentos necessários à emissão do título, será realizada pelo Incra a 

demarcação física do território quilombola. Em seguida, há a outorga do título em nome da 

associação da comunidade e o registro em cartório, encerrando o processo de regularização 

fundiária. A partir de então a terra não poderá não poderá ser vendida, dividida e/ou loteada 

(INCRA, 2015; CPISP, 2015). 

Na Baía de Todos os Santos, das 54 comunidades pesqueiras que também se 

reconhecem enquanto quilombola, 46 são comunidades certificadas pela FCP e 40 encontram-

se com processo no INCRA, sendo: 16 comunidades com processo aberto sem ter iniciado o 

RTID; 4 com RTID em elaboração; 14 com RTID publicado em fase de contestação e 

recursos e 4 com publicação de portaria do presidente do INCRA no Diário Oficial e 2 com 

Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Coletivo (CDRU) emitido (tabela 29).   

 

Tabela 29. Quantidade de comunidades quilombolas certificadas pela FCP por etapa de 

titulação do território junto ao INCRA.   
 

 

   Fonte: INCRA, 2017. Elaboração: Kassia Rios, 2017.  

 

Trata-se de mais de 7.000 famílias de comunidades tradicionais pesqueiras que se 

reconhecem/identificam também enquanto quilombolas, o que reforça a multiplicidade das 

territorialidades desenvolvidas pelas mesmas e a especificidade dos espaços que constituem 

os territórios pesqueiros da BTS (INCRA 2017a, GEOGRAFAR , 2017).  

Outra especificidade presente no território pesqueiro da BTS é a presença da Reserva 

Extrativista Marinha Baía do Iguape. As Resexs são ―áreas de domínio público, concedidas às 

populações tradicionais, necessitando, portanto, de desapropriação de áreas particulares. São 

áreas regidas por um Conselho Deliberativo que tem a primeira função de aprovar o plano de 

manejo‖ (DIEGUES, 2006, p.13). 

Etapa do processo de Titulação do Território Quilombola no INCRA Nº de comunidades

Processo Aberto 16

RTID Iniciado 4

RTID Publicado/Contestação 14

Portaria do Presidente do INCRA publicada no Diário Oficial 4

Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Coletivo (CDRU) emitido 2

TOTAL 40

Etapa da Titulação do Território Quilombola no INCRA Nº de comunidades

Processo Aberto 14

RTID Iniciado 15

RTID Publicado/Contestação 2

RTID Concluído 4

RTID Avaliação/Publicação do Decreto Presidencial 2

RTID Sobrestado 1

Portaria de Reconhecimento 1

TOTAL 39
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 A Resex Marinha Baía do Iguape, situada na BTS ―se estende sobre 8.117,53 hectares, 

sendo 2.831,24 de manguezal e 5.286,29 de águas internas brasileiras‖ (PROST, 2010, p.5). 

Abrangendo os municípios de Cachoeira e Maragogipe, foi criada no ano de 2000 e é 

composta por vinte comunidades e cerca de 8.000 mil pessoas que tem na pesca a sua 

principal atividade econômica. Sua criação 

 
[...] exemplifica a política federal de conservação ambiental, fundamentada 

no uso sustentável dos recursos naturais por populações tradicionais [...] ela 

visa proteger principalmente os ecossistemas de manguezal e aquáticos, 

assim como o modo de vida das populações locais extrativistas: pescadores e 

marisqueiros, denotando uma lógica de conservação ambiental (PROST, 

2010, p.5).  

 

 A demarcação territorial efetuada enquanto uma Resex demonstra o reconhecimento 

do valor ―ecológico que a área contém, ou seja, uma valoração de tipo econômico-ecológico, 

mas igualmente a valorização consagrada pelas populações locais para as quais o manguezal 

representa o lócus do seu habitat, de seu trabalho assim como um lugar repleto de significados 

simbólicos‖ (PROST, 2010, p.5). 

 A existência de uma Resex na BTS, assim como de inúmeras comunidades 

quilombolas apresenta, mesmo que de forma diferenciada, algumas especificidades que 

compõem o território pesqueiro, especificidades que reforçam a importância ambiental, 

econômica, social e cultural da BTS. Portanto, necessitam serem ―preservadas as condições 

naturais da baía‖, bem como garantidas as condições necessárias à reprodução social das 

comunidades tradicionais ali existentes. Em especial, porque a maioria dessas comunidades 

tem na pesca artesanal a sua principal fonte de renda. Não obstante, representam uma forma 

de resistência ao modelo de desenvolvimento que lhes tem sido imposto. Buscam no decorrer 

dos anos, manter viva a sua tradicionalidade que caracteriza o seu modo de vida. 

As questões apresentadas nos revelam que a necessidade de ―preservar‖ esses 

territórios e garantir as condições e acesso ao mesmo às inúmeras comunidades pesqueiras 

que sobrevivem direta/indiretamente da pesca artesanal na BTS deve ser vista como questão 

prioritária.  

Trata-se para além de um território quilombola ou uma Reserva Extrativista, de um 

território pesqueiro e deve ser compreendido na sua multimensionalidade, enquanto condição 

e meio de reprodução dessas comunidades. O território pesqueiro ―envolve áreas de pesca e 

coleta, as áreas de moradias, os locais de embarque e os trajetos com seus barcos, os locais 

sagrados e as áreas necessárias à reprodução física e cultural do grupo‖(MPP, 2014, p.19). 
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As relações desenvolvidas pelos pescadores com esses territórios são compreendidas 

para além de seu uso produtivo, ―ganha, além da delimitação de uso por parte dos pescadores, 

o sentido de conhecimento, de interação e de incorporação à vida dos mesmos 

(MALDONADO, 1994).  

Se, por um lado, as questões apresentadas nos revelam a ampla importância da BTS, 

das comunidades ali existentes e a necessidade de preservar tal ambiente, por outro, 

contraditoriamente, tem se observado cada vez mais esses grupos vivenciado um cenário de 

contradições, desigualdade e exclusão no âmbito da criação de políticas públicas voltadas à 

atividade, assim como do reconhecimento de seus direitos sobre os terrtórios pesqueiros.  

Trata-se de uma invisibilidade histórica que acompanha os pescadores artesanais do 

estado, que tem se manifestado cada vez mais no surgimento de disputas territoriais e 

conflitos. Isso porque muitos espaços que constituem os territórios pesqueiros ―ainda podem 

ser considerados como preservados‖ pelas comunidades que ali residem. Possuem condições e 

localização estratégica que passaram a ser vistas como de interesse ao desenvolvimento do 

capital, a denominada mercantilização da natureza.  

Cabe acrescentar que na Bahia os incentivos à expansão industrial, nos diversos 

setores, e em especial nas zonas costeiras, tem ocasionado a inserção de inúmeros 

empreendimentos nos territórios pesqueiros, gerando modificações, descaracterizando-os e 

comprometendo o desenvolvimento da própria atividade. Em geral, essas comunidades 

sofrem ―importantes impactos com a introdução de uma força externa, apoiada por forças 

políticas locais, processo do qual resulta uma disputa em torno da apropriação e do uso dos 

recursos do território‖ (MARTINS; RAMOS, 2012, p. 6).  

Apesar de estes empreendimentos e as disputas territoriais estarem presentes em quase 

todas as comunidades pesqueiras do Estado, há alguns pontos de intensa concentração, a 

exemplo da BTS. Esta Baía tornou-se, historicamente, um dos principais pontos de 

investimento e concentração das atividades industriais do estado da Bahia.  

Atualmente, é o espaço de inúmeras atividades industriais de diversos setores: o Centro 

Industrial de Aratu (CIA) – mais de 200 indústrias químicas, metalúrgicas, mecânicas, dentre 

outras; o Polo Petroquímico de Camaçari (indústria química e petroquímica); os Portos de 

Salvador e de Aratu, os viveiros de Carcinicultura – criação de camarões; empreendimentos 

turísticos, além de outras indústrias que trabalham com fertilizantes e produtos alimentícios 

(HATJE et al, 2009).  

Essas atividades têm ocasionado, nas últimas décadas, diversas modificações nas 

condições naturais da Baía e na distribuição de seus ecossistemas. Assim como tem 
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interferido diretamente no desenvolvimento das comunidades tradicionais pesqueiras, a 

exemplo das comunidades de Ilha de Maré – BA, recorte empírico analítico dessa pesquisa. 

 

3.2.2 Das contradições às disputas territoriais 

 
 

 As contradições que envolvem os territórios pesqueiros da BTS iniciam-se no momento 

em que há a ocupação de um espaço até então utilizado pelas comunidades tradicionais para a 

inserção de novas atividades que interferem diretamente no acesso, uso, controle do território 

pelas comunidades. Daí o surgimento das disputas territoriais.  

 Conforme apontado anteriormente, a BTS tem sido modificada desde sua ―re-

descoberta‖ pelos portugueses, com destaque para alguns momentos históricos. ―O início da 

impactação antrópica na Baía de Todos os Santos (BTS) data do século XVI, com a 

construção da cidade do Salvador, a implantação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar e 

o princípio da ―indústria‖ de construção naval‖ (HATJE etal, 2009, p.247).  

 

[...] o crescimento industrial no entorno da Baía de Todos os Santos teve um 

incremento a partir dos anos 40, gradualmente vindo a substituir o espaço da 

atividade agrícola.  Sendo implantadas indústrias, fábricas de cigarros e 

bebidas, ramo têxtil, todos com lançamento dos efluentes industriais, nem 

sempre tratados, dentro da BTS (ESCUDERO, 2010, p. 26). 

 
 Entretanto, ―a aceleração do processo de alteração ambiental ocorreu na metade do 

século XX, quando os municípios localizados no entorno da BTS experimentaram um período 

de transformação econômica e social importante, devido à Petrobras ter escolhido a Bacia 

Sedimentar do Recôncavo para sistematizar suas pesquisas e explorar Petróleo (HATJE etal, 

2009, p.247).  

  Na década de 1950, a Petrobras instalou em Mataripe a refinaria Landulpho Alves. ―O 

petróleo – símbolo dessa modernidade, [...] foi o elemento-chave para a implantação de um 

parque industrial na Bahia e para dinamização da economia da Região Metropolitana de 

Salvador e seu entorno‖ (ESCUDERO, 2010, p. 26). Fato que se concretiza com a criação do 

Centro Industrial de Aratu (CIA), no final da década de 60 e a formação do Complexo 

Petroquímico de Camaçari (COPEC) na década de 70 (HATJE etal, 2009).  

  Desde então, ―mais de 200 indústrias (químicas, metalúrgicas, mecânica, farmacêutica 

e alimentícias) se instalaram no CIA (Figura 34). O Pólo Petroquímico de Camaçari, por sua 

vez, diversificou as suas atividades ao longo dos anos e atualmente possui indústrias dos 

setores químico, petroquímico entre outros‖ (HATJE etal, 2009, p.247). A atividade portuária 
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também teve sua ampliação nos portos de Salvador e Aratu e com a construção de novos 

terminais privativos, necessários para o escoamento da produção indústria. 

 
Figura 34. Alguns empreendimentos industriais inseridos na BTS (a. Porto de Aratu; b. Base naval; c. 

estaleiros; d. Moinho Dias Branco - alimentícia; e. Poços de exploração de petróleo; f e g. viveiros de 

camarão – carcinicultura; h. Refinaria Landulpho Alves; i. Fazendas de carcinicultura).  

 

 
    Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

 A implantação dessas indústrias na BTS ocasionou e intensificou ―direta/indiretamente‖ 

um contínuo processo de inserção e expansão de novas e diferenciadas atividades na Baía: 

turismo, aquicultura, portos, estaleiros, indústria imobiliária etc. Tal processo aliado a uma 

conjuntura política estadual de constantes incentivos à industrialização, em especial na zona 

costeira levou, a BTS a ser considerada ―hoje uma das grandes áreas antropizadas do estado 

da Bahia, em decorrência, fundamentalmente do tipo de ocupação exercida ao longo de quatro 

séculos‖ (MPA; BAHIA PESCA, 2010, p. 37). Na Figura 35, podemos observar que a 

maioria destes empreendimentos encontra-se inserida diretamente nas áreas de uso das 

comunidades pesqueiras, ou seja, nos territórios pesqueiros. 
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Figura 35 – Principais disputas territoriais identificadas nas comunidades tradicionais pesqueiras e 

quilombolas da BTS, 2016. 
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Na medida em que novas atividades industriais foram inseridas na BTS, inúmeras 

mudanças significativas também ocorreram na mesma, seja nas condições ambientais na baía, 

seja na ocupação dos espaços utilizados pelas comunidades tradicionais ali existentes. Os 

espaços que eram de uso das comunidades aos poucos foram sendo ocupados, delimitados e 

controlados pelas industriais. As condições naturais da baía foram modificadas, espécies 

foram reduzidas, coroas e manguezais destruídos/desmatados, caminhos tradicionais foram 

interrompidos, áreas de pesca, mariscagem, agricultura e extrativismo foram cercados e 

tiveram seu acesso proibido, tubulações e poços de petróleo e gás foram inseridos na 

comunidade etc. Situações frequentemente vivenciadas pelas comunidades pesqueiras e, que 

tem sido o principal motivo de inúmeras disputas territoriais e conflitos.   

A inserção dessas atividades na Baía, quando não ocasiona a ―restrição/perda‖ 

imediata das áreas de uso dos pescadores artesanais, tem obrigado várias comunidades a 

―dividir‖ seus espaços com empreendimentos de diversos segmentos, a exemplo: 

 

i) Turístico:  

 Este segmento tem cercado e desmatado diversas espaços para construção de hotéis 

e pousadas, a destacar nos últimos anos a ocupação, desmatamento e privatização de coroas e 

ilhotes na BTS. Por exemplo, as comunidades pesqueiras no município de Santo Amaro, 

Saubara e São Francisco do Conde, desde 2011, têm enfrentado constantes disputas 

territoriais com empresários que tentam privatizar a Ilha de Cajaiba, alguns ilhotes e coroas 

das proximidades, para a construção de hotéis e resorts (Figura 36). 

 

Figura 36. Coroa Branca localizada próximo ao município de Santo Amaro, antes e após construção de muros 

e desmatamento para construção de resort. Imagem (i) em março, 2012, (ii e iii) em junho, 2013.  

 

 
                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2012; 2013.  

A B 

C 
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Figura 36 apresenta imagens de uma coroa que foi desmatada e cercada pelos 

empresários, proibindo aos pescadores o acesso a suas áreas de pesca e mariscagem. Diversas 

reivindicações já foram realizadas pelas comunidades, processos abertos em órgãos 

ambientais, ministério público etc. Entretanto, quase toda a coroa já se encontra desmatada, 

ocasionando diversos prejuízos ao meio ambiente e as comunidades ali existentes.   

 

ii) Portuário:  

A ampliação e criação de novos portos e estaleiros consistem num dos grandes 

conflitos que envolvem as comunidades tradicionais pesqueiras da BTS. Atualmente, a BTS 

abriga além dos portos de Salvador e Aratu, diversos terminais marítimos (Figura 37):  

 

[...] (i) Terminal da Dow Quimica, que exporta produtos químicos; (ii) o 

Terminal da Gerdal/Usiba, responsável pela importação de minérios de ferro 

e manganês; (iii) o Terminal Dias Branco, agente importador de trigo e 

exportador de soja; (iv) o Terminal da Ford, exportador de veículos; (v) o 

Terminal São Roque, operado pela Petrobrás, onde são reformadas e 

consertadas plataformas, chatas e navio-sonda; (vi) os terminais de 

passageiros de São Joaquim e Bom Despacho; e finalmente (vii) a Base 

Naval de Aratu (HATJE etal, 2009, p. 251).  
 

Os portos de Salvador e Aratu, assim como os demais terminais marítimos, podem ser 

considerados como ―fontes de contaminação por hidrocarbonetos, metais e demais produtos 

transportados pela região [...] o porto de Salvador movimenta mais de 400.000t ano de 

produtos químicos e fertilizantes, enquanto Aratu [...] cerca de 4 milhões de t ano‖ (HATJE 

etal, 2009, p.250).  

Já entre os terminais marítimos, destaca-se o Terminal Marítimo Almirante Alves 

Câmara (TEMADRE) ―responsável pelo escoamento de produtos da refinaria RLAM, como 

diesel, gasolina, parafina e lubrificantes. [...] operando cerca de 50 navios por mês [...] possui 

ainda 40 tanques e esferas para armazenamento de petróleo, derivados e álcool‖ (HATJE etal, 

2009, p.250). 

Na BTS, já aconteceram diversos derramamentos de produtos químicos e óleo na BTS, 

a destacar ―o derramamento de 48.000 litros de petróleo bruto em 1992; em abril de 2009, o 

vazamento de cerca de 2.500 litros de óleo e recentemente, em 2013, quando um incêndio 

atingiu um navio carregado de gás propeno no Porto de Aratu e, cerca de 500 mil litros de 

combustível (mistura de óleo combustível e óleo lubrificante) vazaram, se espalhando pelas 

águas da BTS. Tais vazamentos ―podem ter impacto negativo bastante significativo na biota, 

especialmente nas áreas de manguezais, e implicações diretas nas comunidades ribeirinhas 

que tem no extrativismo a principal fonte de proteína e renda‖ (HATJE etal, 2009, p.251).  
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Figura 37. Portos e Terminais Marítimos instalados na BTS. 

 
       Fonte: Pesquisa de Campo, 2015; 2016.  

 

A inserção de alguns estaleiros na BTS também tem sido um dos grandes problemas 

enfrentados pelas comunidades pesqueiras nos últimos anos (Figura 38). Observa-se que 

diversas áreas de pesca e mariscagem têm sido desmatadas, degradadas e privatizadas para a 

instalação dos empreendimentos.   

 

Figura 38. Estaleiros em construção na BTS (a e b. Estaleiro em obra na região da Baía de Aratu; c. 

Estaleiro Enseada do Paraguaçu na região Baía do Iguape.  

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016; http://www.maragojipe.ba.gov.br/admin/noticias/89af931   

Acesso em jan/2016. 
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iii) Aquícola:  

Esse setor, através da atividade da carcinicultura, tem sido o responsável 

pelodesmatamento e contaminação de diversas áreas de manguezais da BTS.A atividade da 

carcinicultura ―é reconhecidamente uma fonte importante de contaminação [...] para as zonas 

costeiras. Essa atividade tem crescido rapidamente de maneira irregular, especialmente na 

região de Salinas da Margarida, Jaguaripe e Santo Amaro‖ (HATJE etal, 2009, p.251) (Figura 

39). 

Algumas mudanças ocorridas nos territórios pesqueiros para a inserção de viveiros de 

cultivo de camarão são: i) desmatamento de extensas áreas de manguezais; ii) redução de 

áreas de mariscagem e tipos de espécies capturadas; iii) inserção de cercas nos manguezais  e 

com isso a privatização/modificação/restrição dos caminhos percorridos pelos pescadores a 

suas áreas de pesca; iv) canalização e desvios de fluxos de água para abastecimento dos 

viveiros e com isso mudanças no fluxo natural do ecossistema; v) lançamento de efluentes dos 

tanques sem tratamento direto no ecossistema, contaminação dos manguezais e águas 

estuarinas com substancias químicas; vi) redução da quantidade e qualidade das espécies 

capturadas, o que afeta diretamente na renda econômica das inúmeras famílias que 

sobrevivem diretamente da atividade; vii) comprometimento do desenvolvimento social, 

econômico e cultural da comunidade e por fim, descaracterização do território pesqueiro 

(RIOS, 2012).  

 
Figura 39. Viveiros de cultivo de camarão localizados no município de Santo Amaro na BTS 

.   

           Fonte: Bahia Pesca, 2011.  

 

Ainda neste setor, destaca-se que diversos editais têm sido lançados para inserção de 

parques aquícolas na BTS o que ocasionará a privatização de espaços que compõem o 

território das comunidades tradicionais pesqueiras da BTS.  

 

 

 

 

 



229 
 

iv) Petroquímico:  

A inserção da indústria petroquímica da BTS tem ocasionado além da privatização de 

áreas de uso das comunidades para a inserção de poços de petróleo e gás, a contaminação das 

águas, do ar, mariscos, pescados e, dos próprios moradores das comunidades (Figura 40).Por 

exemplo, a Companhia Química do Recôncavo (CQR), que operou as margens da Baía de 

Itapagipe, onde atualmente funciona o Pólo Petroquímico, também é considerada uma das 

grandes contaminadoras da região. ―Estima-se que a planta de cloro-álcali desta indústria 

despejou entre 2 e 4 kg diários de cloreto de mercúrio nas águas de Itapagipe, durante seus 

doze anos de operação‖ (HATJE etal, 2009, p.250). 

 

Figura 40. Empreendimentos/instalações petroquímicos na BTS.  

  
 Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

 
 

De acordo com Hatjeetal, a empresa Plubum, beneficiadora de minério de Pb 

(chumbo), desativada desde 1993 e localizada no município de Santo Amaro, a 300 metro do 

rio Subaé, ―durante 33 anos de funcionamento [...] lançou diretamente nas águas deste rio e, 

também através do transbordo de uma lagoa de rejeitos e pela emissão de material particular 

atmosférico, uma grande quantidade de material contaminado‖ (HATJE etal, 2009, 

p.250).Não obstante tem sido frequente o acontecimento de explosões e derramamentos de 

produtos químicos na BTS.  

 

v) Automobilístico: 

 Desde o ano de 2005, também compõe o sistema portuário da BTS o terminal 

privativo da Ford. De acordo com as comunidades residentes nos municípios que integram o 

setor de pesca da BTS, a instalação deste terminal ocorreu numa área de intenso uso dos 
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pescadores artesanais, visto a diversidade de peixes e mariscos existentes na região. Com sua 

instalação além da restrição de acesso as coroas e pontos de pesca, o transporte de navios para 

escoamento dos carrosinterfere e coloca em risco a vida de diversos pescadores que atuam na 

região, impactando diretamente no desenvolvimento de suas atividades (Figura 41). 

 

        Figura 41. Terminal da Ford na BTS.   

 
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

 

 As comunidades pesqueiras da BTS relatam ainda a existência de conflitos com o 

setor imobiliário, pois com a inserção das indústrias há uma maior demanda residencial e 

conflitos fundiários, nos quais diversas comunidades relatam a constante ocupação e 

privatização de parte de seus territórios por fazendeiros e com isso a restrição/proibição de 

acesso aos caminhos que levam as áreas de pesca e mariscagem. A perda de espaços que 

constituem os territórios pesqueiros para plantações de eucalipto e bambuzal também faz 

parte das diversas disputas territoriais existentes na BTS.Nos últimos anos, também foi 

construída uma termoelétrica, porém, ainda não está em funcionamento.  

Outra questão preocupante na BTS é o esgotamento sanitário, considerado uma das 

principais fontes de contaminação da Baía. Nos lugares em que não há estações de tratamento 

de esgotos, os efluentes domésticos são lançados diretamente na BTS (HATJE et al, 2009, 

p.251). Escudero, ao analisar os impactos das atividades industriais na BTS, nos aponta que:  

 
O excesso de indústrias com despejos nem sempre dentro das normas; o 

risco envolvido nas atividades portuárias e petrolíferas; a realização de um 

tipo de turismo que impacta o meio ambiente; o crescimento das atividades 

de carcinicultura nos manguezais; a poluição atmosférica; o esgotamento 

sanitário deficiente; a pesca com bomba e a destruição da Mata Atlântica 

destacam-se como os maiores complicadores para o desenvolvimento 

sustentável desse espaço (ESCUDERO, 2010, p. 28).  

 

 Em pesquisa realizada em jornais do estado e sites de notícias locais e alguns, nacionais, 

durante o período de 2000 a 2015, constatamos que semanalmente há pelo menos uma notícia 
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sobre as contradições e disputas territoriais que envolvem as comunidades pesqueiras da 

Bahia, em especial da BTS (Figura 42).   

 

Figura 42. Principais notícias sobre disputas territoriais envolvendo comunidades tradicionais 

pesqueiras da BTS nos jornais locais - Jornal A Tarde (2003 – 2014) e Correio (2010 – 2014). 

 
     Fonte: GEOGRAFAR, 2014.  

 

 

  A seguir, apresentamos as principais notícias que se repetem frequentemente nos 

jornais locais, envolvendo disputas territoriais com comunidades pesqueiras da BTS: 

o Poluição marítima dizima pescados na BTS e dificulta sobrevivência das comunidades 

pesqueiras;  

o Vazamento em duto da Petrobras: óleo se alastra e prejudica pescadores; 

o Incêndio no porto polui baía com óleo e causa mal-estar a moradores;  

o Mais de 50 toneladas de peixes e mariscos morrem na BTS em decorrência da ―Maré 

Vermelha‖.
50

 

                                                             
50

No ano de 2007, mais de 50 toneladas de peixes e mariscos morreram na BTS em decorrência da Maré 

Vermelha. Um fenômeno natural que se dá através da proliferação de microalgas, causando efeito na coloração 

da água e produzindo toxinas nocivas a vida marinha. Enquanto inúmeros relatórios e pesquisas apontam que as 

causas desse fenômeno foram naturais, atrelado a temperatura das águas etc., outros revelam que o aumento de 

ocorrências desse fenômeno está vinculado ao excesso de poluição das águas marinhas. No caso da BTS, espaço 

de inúmeras indústrias e poluentes químicos que são muitas vezes, despejados na Baía, tal observação não deve 

ser desconsiderada. O que destacamos, foram os inúmeros prejuízos causados ao meio ambiente e as 

comunidades tradicionais pesqueiras da BTS, estas que ficaram proibidas de desenvolver suas atividades por um 

período e temem até hoje uma nova maré vermelha.   
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o Instalação de unidade de regaseificação da Petrobras: comunidade diz que construção 

provoca escassez de peixes;  

o Edital de licitação de áreas aquícolas na Bahia para criação de ostras nativas: 

comunidades temem o ―loteamento‖ das águas da BTS; 

o Mesmo com licenciamento ambiental suspenso, novas viveiros de carcinicultura são 

construídos na BTS: pescadores pedem fiscalização dos órgãos responsáveis; 

o Poluição na BTS causa problemas aos moradores: diagnóstico revela que em níveis 

altos, o chumbo causa anemia e afeta a evolução física e cognitiva das crianças; 

o Pescadores encontram diversos peixes mortos no caminho onde passa o gasoduto da 

Petrobras;  

o Cerca de 2,3 mil litros de óleo, querosene e gasolina da Petrobras vazam no mar; 

o Pescadores encontram diversos peixes mortos e mutilados após vinte minutos de 

dragagem; 

o Ampliação do canal de acesso ao porto de Aratu destrói recifes e dificulta o acesso dos 

pescadores as suas áreas de pesca;  

o Ilhotes e Coroas na BTS são desmatados e cercados para construção de 

empreendimentos turísticos; 

o Derramamentos de produtos químicos poluem cada vez mais as águas da Baía; 

o Pescadores têm acesso aos pesqueiros proibido: cercas nas águas e nos manguezais. 
 

Se observarmos o quantitativo de impactos socioambientais que as empresas atuantes 

na BTS ocasionaram/ocasionam na Baía e nas comunidades ali existentes, notaremos que se 

trata de um processo histórico invisibilizado frente ao Estado e órgãos ambientais. Pois, 

mesmo com a existência de diversos estudos e pesquisas demonstrando as consequências 

desses impactos à baía e às comunidades pesqueiras, as empresas que já estão instaladas 

continuam a desenvolver suas atividades regularmente – algumas ampliando suas áreas –, 

assim como novas empresas têm ocupado outros espaços no entorno da baía. 

Inúmeras pesquisas para monitoramento da poluição do ar, das águas, dos pescados e 

da saúde dos moradores das comunidades já foram realizados na BTS. Muitos atestam a 

contaminação por poluentes químicos e suas possíveis conseqüências ao meio ambiente e as 

comunidades(MACHADO, 1996; QUEIROZ; CELINO, 2007; 2008; HATJE, 2009; 

SANTOS et al, 2009; 2010; 2016). Todavia, não há por parte do Estado e órgãos ambientais 

um controle e fiscalização intensiva para combater a emissão de tais poluentes. Em alguns 
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casos, quando as comunidades realizam manifestações e ocupações, reivindicando das 

empresas, estado e órgãos ambientais uma fiscalização imediata, são feitos ―acordos de uso da 

baía e promessas de novas fiscalizações‖. Entretanto, na prática a maioria dessas ações não 

acontece.  

Observa-se que não há uma fiscalização/aplicação do marco legal que rege a 

instalação e o funcionamento desses empreendimentos, a exemplo do cenário exposto na 

BTS. Nesse contexto dois questionamentos emergem:  

i) A BTS integra uma APA, possui uma Resex e é o território de inúmeras 

comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas.  Esse cenário não deveria 

garantir a preservação da Baía e as comunidades envolvidas, alguns direitos sobre 

seu território? 

ii) A legislação atual brasileira abrange as especificidades existentes nos territórios 

pesqueiros? Há algum instrumento legal que garanta os direitos territoriais das 

comunidades tradicionais pesqueiras? 

É visando uma melhor compreensão da temática que apresentamos a seguir alguns 

aspectos legais que envolvem as comunidades tradicionais pesqueiras, buscando compreender 

os desafios e perspectivas existentes na regularização de seus territórios.   

 

3.3 A REGULARIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS PESQUEIROS: ALGUNS ASPECTOS 

LEGAIS 

 

 

São milhares de pescadores e pescadoras que vem tentando há anos, resistir 

e proteger seus territórios. Ao tempo em que observamos cada vez mais 

esses empreendimentos ocupando, destruindo e expulsando as comunidades 

de seus territórios, nós usamos todas as nossas forças para permanecer ali 

firmes, sem deixar que esse modelo de produção devorador, exterminador 

da natureza e dos recursos naturais, acabe com tudo, com nossas terras, 

águas, manguezais, pescados e mariscos. Com nossa cultura, tradição, 

identidade, místicas e costumes. Para eles, nosso modo de vida, tradicional, 

é atrasado, ultrapassado! Para nós, é nossa essência, é o que nos faz ser e 

viver enquanto uma comunidade tradicional pesqueira!  

(Pescadoras – MPP)51 

 

                                                             
51

Depoimento de um grupo de pescadoras do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido 

em pesquisa de campo realizada no mês de abril de 2013.  
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Compreender as lacunas existentes na legislação brasileira acerca dos direitos das 

comunidades tradicionais pesqueiras sobre os seus territórios e, com isso, a necessidade da 

criação de novos instrumentos legais significa reconhecer as especificidades/complexidades 

que envolvem a territorialidade dos pescadores artesanais e suas estratégias de apropriação 

espacial. Isto ―porque o modo de vida e reprodução social das comunidades tradicionais está 

fortemente atrelado ao território, que é definido primariamente pelas relações de poder que 

nele acontecem‖ (OLIVEIRA; RIBEIRO JR, p. 63).  

Para o MPP, ―manter vivas as culturas dos diversos povos e comunidades tradicionais 

presentes na sociedade brasileira, os seus diversos modos de ser e viver sejam garantidos, é 

necessário que o lugar onde esses grupos sociais vivem seja preservado‖ (MPP, 2014, p.10). 

Ou seja, é necessário garantir o direito das comunidades tradicionais sobre os seus territórios, 

neste caso, os territórios pesqueiros.  

A legislação brasileira atual prevê, conforme já apontado anteriormente, através da 

Constituição Federal de 1988, da Convenção 169 da OIT, do Decreto n.º 6040/2007, dentre 

outras leis e decretos, o direito dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus territórios 

e a necessidade de sua preservação, seja pelo viés cultural, ambiental, social etc. A 

Constituição Federal de 1988 dispõe nos artigos 67, 68 e 231 sobre os direitos territoriais dos 

indígenas e quilombolas, assim como estabelece nos artigos 215 e 216 os direitos culturais e 

de preservação do patrimônio cultural (formas de expressão, modos de fazer, viver e criar 

etc.) dos povos formadores da identidade nacional. Assim, define no artigo 231 o conceito de 

terras tradicionalmente ocupadas: 

 

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições (BRASIL, 1988, p. 141). 

 
 Tal definição, mesmo voltada aos povos indígenas, é também (ou ao menos deveria 

ser) aplicável a outras comunidades tradicionais, a exemplo das comunidades tradicionais 

pesqueiras, principalmente quando analisamos a importância histórica das múltiplas relações 

desenvolvidas entre estas e seus territórios e, com isso, a necessidade do reconhecimento de 

seus direitos territoriais.  

  Ainda nessa linha, destacamos a Convenção 169 da OIT(Organização Internacional 

do Trabalho) internalizada no Brasil pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004e, que trata 

dos direitos sociais, ambientais e territoriais das comunidades tradicionais. 
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A Convenção dedica uma especial atenção à relação dos povos indígenas e 

tribais com a terra ou território que ocupam ou utilizam de alguma forma, 

principalmente aos aspectos coletivos dessa relação. É nesse enfoque que a 

Convenção reconhece o direito de posse e propriedade desses povos e 

preceitua medidas a serem tomadas para salvaguardar esses direitos, 

inclusive sobre terras que, como observado em determinados casos, não 

sejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais tenham, 

tradicionalmente, tido acesso para suas atividades e subsistência (OIT, 2011, 

p. 14) (grifo nosso).  

 

 Por povos tribais, entendem-se aqueles: ―cujas condições sociais, culturais e 

econômicas os distingam de outros segmentos da comunidade nacional e cuja situação seja 

regida, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por uma legislação 

ou regulações especiais‖ (OIT, 2011, p.16). Compreendemos que os pescadores artesanais 

com seu modo específico de vida e de se relacionar com a natureza, dentre outros aspectos, 

integram as comunidades tradicionais. Dessa forma, as definições/orientações existentes na 

Convenção para povos tribais também são (ou ao menos deveriam ser) aplicáveis também as 

comunidades tradicionais pesqueiras.  

 Uma importante definição apresentada na Convenção refere-se à autoidentificação, no 

qual, a partir de sua identidade, um coletivo manifesta seu sentimento de pertencimento a uma 

determinada comunidade tradicional. A partir dessa autoidentificação, a Convenção 

estabelece as comunidades alguns direitos territoriais:   

 
i) Respeito às culturas e valores espirituais dos povos e comunidades 

tradicionais, sua relação com as terras/territórios que ocupam ou usam para 

outros fins e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação; 

ii) Reconhecimento dos direitos de posse e propriedade das terras 

tradicionalmente ocupadas pelas comunidades e povos tradicionais; 

iii) Salvaguarda do direito dos povos e comunidades tradicionais 

interessados de usar terras não exclusivamente ocupadas por eles às quais 

tenham tido acesso tradicionalmente para desenvolver atividades 

(itinerantes); 

iv) Identificação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos e 

comunidades tradicionais e garantia de efetiva proteção de seus direitos de 

propriedade e posse. 

v)  Os povos e comunidades tradicionais não deverão ser retirados das 

terras que ocupam (AATR, 2016, p.9).  

 

A Convenção apresenta ainda o princípio da consulta aos povos interessados, quando 

da tomada de medidas legislativas ou administrativas, que podem vir afetá-los diretamente. 

Sendo obrigatória a consulta em casos de inserção de empreendimentos ou exploração de 

recursos naturais em seu território, remoção de suas terras etc. Todavia, tal procedimento nem 
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sempre acontece, e quando é realizado, algumas vezes é estrategicamente de forma pontual e 

sem envolvimento de toda a comunidade.  

Outro instrumento legal existente é o Decreto n.º 6.040/2007 que trata da Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Neste são 

apresentados os conceitos de povos e comunidades e territórios tradicionais. Por povos e 

comunidades tradicionais entende-se:  

 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição (DECRETO Nº 6.040/2007). 
 

 A conceituação apresentada para os territórios tradicionais define-os como aqueles 

―espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades 

tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária‖ (DECRETO Nº 

6.040/2007). Ao observarmos as definições apresentadas, percebemos claramente às 

características que envolvem as comunidades tradicionais pesqueiras e seus territórios.  O que 

reforça sua especificidade enquanto uma comunidade tradicional, seja, pelo seu modo de vida 

ou por suas relações territoriais.  

 O Decreto n.º 6.040/2007 também define alguns direitos territoriais as comunidades 

tradicionais, a exemplo do art. 3:  

 

i) Garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o 

acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua 

reprodução física, cultural e econômica; 

ii) Garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados 

direta ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos (DECRETO 

Nº 6.040/2007).  

 

Ainda no âmbito dos direitos territoriais para as comunidades indígenas, destaca-se o 

Decreto 1.775/96
52

 que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras 

indígenas. Na especificidade das comunidades quilombolas, existe o Decreto 4.887/03 e a 

Instrução Normativa nº57 do INCRA que regulamentam ―o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades dos quilombos‖ (AATR, 2013, p.20).   

                                                             
52

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm 
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Na esfera estadual existe a Lei nº 12.910/2013
53

 que dispõe sobre a regularização 

fundiária de terras públicas estaduais, rurais e devolutas, ocupadas tradicionalmente por 

Comunidades Remanescentes de Quilombos e o Decreto nº 15.671/2014
54

 que dispõe sobre o 

Estatuto da Igualdade Racial do Estado da Bahia e regulamente o acesso à terra de 

comunidades remanescentes de quilombos, por meio de regularização fundiária (DECRETO 

15.671/2014). 

Outro instrumento que as comunidades tradicionais têm para garantir seus territórios, 

conforme já apresentado, é a reserva extrativista (Resex), prevista na Lei 9.985/00. ―A resex é 

criada por um decreto presidencial, que delimita uma área para a reserva. A partir de então, a 

área passa a ser destinada ao uso sustentável pelas comunidades extrativistas que vivem e 

desenvolvem suas atividades lá, a partir de um contrato de concessão de uso‖ (AATR, 2013, 

p.21). 

Na especificidade dos espaços que constituem os territórios tradicionais pesqueiros, há 

de forma indireta os Decretos nº 9.443/97
55

 que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Decreto nº 

4.895/2003
56

 que dispõe sobre a autorização de uso de espaços físicos de corpos d‘água de 

domínio da União para fins de aquicultura. Nestes há observância às questões ambientais, 

áreas preferenciais e as atividades a serem inseridas que não devem impactar nas atividades 

desenvolvidas pelas populações locais.   

Todavia, mesmo com a existência desses instrumentos jurídicos, o que percebemos é 

que não há de fato no Brasil ainda uma legislação específica que abarque a complexidade dos 

territórios articulados da pesca artesanal. As leis, decretos e INs citadas, quando aplicadas (o 

que deveria ocorrer sempre, mas muitas vezes não acontece), não dão conta da totalidade que 

envolve os múltiplos espaços apropriados pelas comunidades tradicionais pesqueiras. As 

definições que existem na Constituição, na Convenção e no Decreto nº 6.040/2007, por 

exemplo, mesmo tratando dos direitos territoriais de comunidades tradicionais, não 

contemplam as especificidades que envolvem os pescadores artesanais e os territórios 

pesqueiros. 

O cenário exposto nos retoma ao questionamento anteriormente feito: grande parte da 

BTS integra uma APP, a baía é caracterizada por sua faixa de manguezais, possui uma Resex 

                                                             
53

 Disponível em: http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/LeiDispoe.pdf 
54

 Disponível em: http://www.cpisp.org.br/htm/leis/page.aspx?LeiID=552 
55

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm 
56

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4895.htm 
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e é o território de inúmeras comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas. Esse cenário 

não deveria garantir a preservação da Baía e as comunidades envolvidas, alguns direitos sobre 

seu território? Deveria. Todavia, mesmo existindo o Decreto Estadual nº.7.595 de 05 de junho 

de 1999, que define grande parte da BTS como Área de Proteção Ambiental (APA) Baía de 

Todos os Santos, tal fato não tem inibido e/ou restringido a destruição/desmatamento de 

diversas áreas de manguezais para a instalação de empreendimentos industriais, assim como a 

contaminação da Baía por poluentes químicos.  Contrariando também, a Lei nº 12.651/2012, 

conhecida como o Novo Código Florestal, que considera os manguezais em toda sua 

extensão, como área de preservação permanente, cabendo, portanto, sua proteção e 

preservação.  

No que tange a legislação das Resex, prevista na Lei 9.985/00, destacamos que mesmo 

constando em sua definição o objetivo de conservação dos recursos marinhos e a melhoria das 

condições de vida das comunidades ali existentes, a mesma é constituída a partir de seu 

caráter ambiental e as demarcações, na maioria das vezes não abarcam a multiplicidade dos 

espaços apropriados pelos pescadores artesanais. No caso dos territórios pesqueiros, para a 

compreensão de sua totalidade, além do fator ambiental é necessário o reconhecimento da 

identidade, tradição e sentimento de pertença existente entre as comunidades e seus 

territórios, que explica os usos e valores atribuídos aos diferentes espaços apropriados – 

territórios articulados da pesca artesanal.  

No âmbito da demarcação dos territórios quilombolas – outro fator que poderia 

auxiliar as comunidades pesqueiras, já que muitas também se identificam enquanto 

quilombolas –, o cenário é mais complexo. Ao observarmos as etapas que compõem o 

processo de titulação, a quantidade de comunidades certificadas pela FCP e a quantidade de 

territórios titulados pelo Incra no estado, notaremos que, embora seja garantida por lei a 

obrigatoriedade da titulação do território quilombola, tal processo no estado ainda é 

considerado ―pontual e lento‖.  

Conforme pontuado anteriormente, das 758 comunidades certificadas na Bahia, apenas 

18 possuem o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Coletivo (CDRU) e nenhuma 

possui o título definitivo de propriedade da terra (FCP, 2017; INCRA, 2017a; GEOGRAFAR, 

2017). A diferença entre o quantitativo de comunidades certificadas na Bahia e o total de 

comunidades tituladas (CDRU) pelo INCRA é significante e expressa, de certa forma, o não 

cumprimento da legislação.  

Não obstante, ao observarmos e discutirmos com algumas comunidades os processos 

que se encontram em tramitação no Incra, especificamente na fase de elaboração do RTID, 
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percebemos que estes também não contemplam a multiplicidade de espaços apropriados pelos 

pescadores artesanais para o desenvolvimento de suas atividades cotidianas. Visto que, em 

sua maioria, não abrangem todas as áreas de manguezais e, principalmente, os espaços 

marítimos.  

Isto significa que as definições apontadas no marco legal de criação de Resex e na 

demarcação de território quilombola, por exemplo, não abarcam a totalidade das múltiplas 

relações, usos e interesses que envolvem os territórios pesqueiros. Isso ocorre também, nas 

definições apresentadas na Constituição Federal, no Decreto nº 6.040/2007, na Convenção 

169 e nas legislações ambientais.  

Tais considerações nos levam a constatar que a legislação atual brasileira não abrange 

as especificidades existentes nos territórios pesqueiros. Não há, ainda, um instrumento legal 

que garanta, na sua totalidade, os direitos territoriais das comunidades tradicionais pesqueiras. 

Quando há alguma legislação que possa restringir a ocupação destes por empreendimentos 

industriais, faltam a aplicação e fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. A 

ineficácia/inexistência de uma legislação especifica sobre os territórios pesqueiros acaba 

contribuindo no frequente surgimento de disputas territoriais e conflitos, que por vez 

conformam a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais da BTS.  

Pelos inúmeros motivos apresentados os pescadores da BTS têm buscado juntos, a 

efetivação e fiscalização dos instrumentos legais existentes, assim como a criação de outros 

que regularizem o direito das comunidades tradicionais pesqueiras sobre seus territórios em 

sua totalidade.  

Em decorrência desse cenário, os pescadores de todo o país, através do MPP 

realizaram em Brasília (DF), em junho do ano de 2012, lançaram a Campanha Nacional pela 

Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras. A Campanha tem 

como principal objetivo a aprovação de um projeto de lei que regularize o acesso e o direito 

das comunidades tradicionais pesqueiras sobre os seus territórios. Além disso, visa 

conscientizar os pescadores de todo o país sobre os seus direitos territoriais, assim como uni-

los/mobilizá-los na busca do reconhecimento e efetivação desses direitos.  

A regularização dos territórios de comunidades tradicionais é uma realidade que, no 

decorrer dos anos, vem sendo desenvolvida no Brasil, ainda que de forma ―pontual e lenta‖. 

As comunidades tradicionais quilombolas, conforme abordado anteriormente são um desses 

exemplos. 

De acordo com o Projeto de Lei (PL) apresentado na Campanha, o processo que 

envolverá a demarcação dos territórios pesqueiros deverá utilizar como base uma metodologia 
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semelhante com a utilizada na demarcação dos territórios quilombolas
57

, porém, abrangendo 

também, e principalmente, as áreas de manguezais e o espaço marítimo, além de uma 

complexidade de relações que envolvem os processos de territorialização das comunidades 

tradicionais pesqueiras. Fato que confere um desafio às comunidades e aos órgãos que 

venham a ser responsáveis pela regularização. A eficácia desse processo está diretamente 

ligada a uma intensa e constante participação das comunidades em todas as etapas, justamente 

pela necessidade de compreender a multiplicidade de relações, espaços, usos e interesses que 

envolvem seus territórios. 

Nesta pesquisa, para se compreender os desafios e perspectivas da regularização dos 

territórios das comunidades tradicionais pesqueiras de Ilha de Maré – recorte espacial desta 

pesquisa – um dos objetivos propostos é o mapeamento do território pesqueiro local. Trata-se 

de um exercício que é realizado junto à comunidade, de identificação, caracterização e 

demarcação dos possíveis limites que compõem o território pesqueiro, assim como a 

espacialização das disputas territoriais existentes. 

Portanto, é frente a esse desafio que passamos a analisar, no quarto capítulo a partir do 

Projeto de Lei (PL) proposto na Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras, como tem sido pensado/planejado o processo que 

envolverá a identificação, demarcação e regularização dos territórios pesqueiros. Com base 

nessa discussão buscaremos também identificar alguns desafios e perspectivas existentes no 

processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57

 No projeto de lei, o órgão indicado para regularização dos territórios pesqueiros foi o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Caberá 

a estes, após a aprovação do projeto de lei, efetuar os processos necessários à regularização dos territórios 

pesqueiros. Daí a metodologia a ser utilizada na demarcação dos territórios pesqueiros ter como base a mesma 

utilizada na demarcação dos territórios quilombolas, já que essa última também é realizada pelo INCRA.  
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CAPITULO 4 - CAMPANHA NACIONAL PELA REGULARIZAÇÃO DOS 

TERRITÓRIOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS PESQUEIRAS: DESAFIOS, 

EXPECTATIVAS E POSSIBILIDADES 

 
 

 

                                                                                            Fonte: Pesquisa de Campo, 2012.  
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Aqui a gente nunca teve patrão. Meu patrão sou eu e o nosso lugar de 

trabalho é o mar, os mangues, as coroas e, quem dita à hora é a maré. 

Sempre seguimos o tempo da natureza. Daí do nada aparece um dono das 

nossas terras, do nosso mar e manguezais? Que diz onde podemos ou não ir, 

que coloca cercas para nos impedir, destrói nossas casas, desmata os nossos 

manguezais, “tritura com máquinas” nossas coroas, polui nossas águas, 

nossos mariscos e peixes, julga nossa cultura como atrasada e 

descaracteriza nosso território! Isso não está certo! Esse é o nosso 

território, temos laços de identidade e pertencimento com cada espaço 

daqui. Então é direito nosso lutar por ele, por sua preservação. É triste ver 

ele sendo destruído... Se há leis que falam sobre nossos direitos, porque não 

aplicam? São anos de luta e agora queremos mais do que nunca, a 

regularização dos nossos territórios – território pesqueiro!  

 (Pescadora – MPP)58 

 

A luta pelo reconhecimento e efetivação dos direitos territoriais das comunidades 

tradicionais pesqueiras no Brasil é histórica e preocupante. Isso porque mesmo existindo 

instrumentos legais que regulem esses direitos, os mesmos inúmeras vezes não são aplicados, 

ou não dão conta das especificidades que envolvem os múltiplos espaços que compõem esses 

territórios. Outro fator que tem impulsionado essa luta é a forma com que o capital, através do 

Estado e de empresas privadas nacionais e internacionais, tem ocupado/se apropriado dos 

espaços dessas comunidades, em um ritmo cada vez mais veloz. 

A falta de uma legislação específica que regule esses direitos e a crescente inserção de 

atividades industriais nas zonas costeiras e/ou ao longo dos rios tem interferido/comprometido 

diretamente o desenvolvimento dessas comunidades e ocasionado inúmeros conflitos e 

disputas territoriais. O estado da Bahia, a destacar a BTS – conforme trabalhado no capítulo 3 

– é um exemplo clássico desse cenário.  

 

O trabalho é árduo, podendo durar de 12 a 16 horas seguidas, mas é muito 

prazeroso, porque não temos patrão para nos explorar e nos oprimir. Nosso 

empregador é o mar, mas ele também é nosso pai e nossa mãe. [...] Mas os 

capitalistas gananciosos ainda nos chamam de preguiçosos porque não temos 

a cultura da acumulação de capital e de exploração (Jornal Voz das 

Comunidades, 2014, p.6).  

 

Daí a criação da Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das 

Comunidades Tradicionais Pesqueira. A Campanha representa a ampliação das lutas dos 

pescadores artesanais em outras instâncias e escalas, uma vez que saem do enfrentamento de 

uma comunidade diretamente com fazendeiros, empresários e muitas vezes, com o próprio 
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Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de abril de 2014.  
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Estado (escala local, estadual), e entram na relação com o legislativo através da mobilização e 

luta dos pescadores de todo o país pela criação/aprovação de uma legislação especifica para a 

regularização dos territórios pesqueiros (escala nacional).  

Nesse sentido, significa também uma mobilização nacional contra os inúmeros 

conflitos vivenciados pelas comunidades tradicionais pesqueiras do país e, uma luta pela 

defesa e reconhecimento de seus direitos territoriais. Para além da aprovação do projeto de lei, 

a Campanha tem dentre seus objetivos: mobilizar o maior número de pescadores do país, 

conscientizando-os quanto aos seus direitos, fortalecendo sua identidade e, principalmente, 

reafirmando a sua importância para o setor pesqueiro brasileiro. Aspectos, historicamente 

invisibilizados pelo Estado, mas que precisam ser priorizados na realização de qualquer 

processo envolvendo demarcação territorial de comunidades pesqueiras. 

É desse contexto de reflexões que emerge o objetivo central do presente capítulo: 

analisar de acordo com a Campanha e o Projeto de Lei apresentado como têm sido 

pensados/planejados os processos que envolverão a identificação, demarcação e regularização 

dos territórios pesqueiros. Em seguida, com base nessa discussão buscaremos também 

identificar e analisar alguns desafios e perspectivas existentes no processo.  

Para tal, metodologicamente, recorremos à pesquisa bibliográfica, pesquisa estatística 

e principalmente à pesquisa de campo. Nesta última, realizamos cerca de 30 entrevistas com 

pescadores, advogados da AATR, técnicos do INCRA e pesquisadores da temática. Além 

disso, buscamos a participação em seminários, encontros, realização de oficinas e 

mapeamentos promovidos pelo MPP.  

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL PELA REGULARIZAÇÃO DOS 

TERRITÓRIOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS PESQUEIRAS 

 

Chegou a hora de defender, nosso pedaço de chão. A terra é nossa isso por 

direito, respeite nossa tradição. A nossa luta é por terra e água, do litoral 

ao sertão. Lutamos por igualdade, com liberdade garantir o pão [...] Vamos 

juntos engrandecer, nosso jeito de viver. Com território preservado, nosso 

pescado é pra valer. Agora resta se organizar, para impedir a degradação. 

Queremos é liberdade, justiça, garra, determinação [...] Da pesca artesanal, 

ecoa um grito no ar. Por território pesqueiro, para viver e trabalhar. De 

norte a sul ô que coisa linda, ver a classe organizada. Juntando homens e 

mulheres, seguindo a marcha em caminhada (Trecho do Hino da Campanha 

Nacional pela Regularização do Território das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras).59  

                                                             
59

 Trecho do Hino da Campanha Nacional pela Regularização do Território das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras. De autoria letra e música: Das Neves (PE), Teba (BA), Manuel Roberto (PA) e Gilmar (BA).  
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 O modelo de desenvolvimento adotado pelos órgãos gestores da atividade pesqueira 

no país tem como base a industrialização da pesca e o fomento à aquicultura. Mesmo sendo 

responsável por mais de 60% da produção pesqueira do país, a pesca artesanal nunca foi vista, 

pensada e muito menos planejada pelos órgãos gestores, de acordo com suas especificidades. 

Pelo contrário, muitas vezes as ações desenvolvidas por estes órgãos acabam impactando 

diretamente no desenvolvimento da atividade. Os incentivos destinados à industrialização da 

pesca e à aquicultura (carcinicultura, psicultura), por exemplo, tem ocasionado o 

desmatamento de diversas áreas de manguezais e a degradação de inúmeros sítios pesqueiros.  

Um cenário que se intensifica, principalmente, quando observamos que não há no 

Brasil instrumentos jurídicos específicos e que deem conta da complexidade que envolve as 

comunidades tradicionais pesqueiras e os seus territórios.  

Não obstante, cabe ainda relembrar a forma com que os territórios pesqueiros têm sido 

massivamente ocupados e modificados em decorrência da inserção de empreendimentos 

industriais. Observa-se que tais fatos têm impulsionado um aumento vertiginoso das disputas 

e conflitos territoriais envolvendo as comunidades pesqueiras.  

Frente a esse cenário, os pescadores de todo país se juntam através do MPP e buscam 

a construção de ações de resistência e luta pela efetivação de seus direitos territoriais. Dentre 

estas, destacamos a criação da Campanha Nacional pela Regularização do Território das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras.  

 Antes de iniciarmos a discussão da Campanha, cabe pontuar brevemente a trajetória 

que norteou a construção das análises/questões aqui apresentadas. Durante os últimos oito 

anos (2009-2017), estivemos acompanhando e realizando diversas ações com os pescadores 

artesanais do estado, a destacar:  

 

i) O acompanhamento de ações do Movimento dos Pescadores e Pescadoras 

Artesanais (MPP) e do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP): ocupações, 

manifestações, passeatas, acampamentos etc.  

ii) A realização de Seminário com a presença do Ministro da Pesca e Aquicultura (ex-

ministro Altemir Gregolim), assim como entrevistas/reuniões com 

Superintendentes Estaduais da Pesca e Aquicultura da Bahia e representantes de 

outras organizações institucionais do setor pesqueiro no estado;  

iii)  A participação em reuniões, seminários e encontros estaduais e nacionais do MPP, 

como ouvinte e expositora; 

iv) A realização de oficinas de geografia e cartografia com pescadores do estado; 
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v) A confecção de mapeamentos territoriais junto às comunidades; 

vi) A participação na elaboração de cartilhas, pareceres, assim como a análise de 

relatórios; 

vii) O levantamento e análise dos dados estatísticos do setor pesqueiro do estado e, a 

partir destes, a confecção de mapas temáticos; 

viii) A participação em grupos de discussão com pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento e instituições de ensino superior do país; 

ix) O acompanhamento de inúmeras denúncias e conflitos envolvendo as 

comunidades tradicionais pesqueiras do estado; 

x) O desenvolvimento da dissertação de Mestrado intitulada ―Da produção do Espaço 

à construção dos Territórios Pesqueiros: Pescadores Artesanais e Carcinicultores 

do Distrito de Acupe – Santo Amaro (BA)‖ (RIOS, 2012), dentre outros. 
 

Um ponto em comum observado em todas as ações realizadas/acompanhadas foi o 

quantitativo de denúncias realizadas pelos pescadores artesanais acerca da modificação/perda 

e/ou expulsão de seus territórios pesqueiros. Estes relatam que a legislação atual existente de 

fato, não tem sido aplicada e/ou não consegue abarcar as especificidades que envolvem o 

território pesqueiro.  

A participação/realização dessas ações deixou nítido o quanto às comunidades 

tradicionais pesqueiras do país tem sido historicamente invisibilizadas e como isso tem 

influenciado na ocupação de seus territórios por novas e diferenciadas atividades e ocasionado 

inúmeros conflitos. ―Hoje os pescadores estão sofrendo muito com a pressão dos capitalistas 

[...] sofrendo conseqüências sérias por conta da construção de barragens, portos, polos navais, 

indústrias etc.‖ (Jornal Voz das Comunidades, 2014, p.6). 

Outro ponto importante observado nesse período foi à necessidade de resgatar a 

identidade desses pescadores, muitas vezes enfraquecida, frente ao cansaço da resistência 

cotidiana aos conflitos com empresários, com o Estado, organizações internacionais etc.  

 

Com o apoio do governo federal, e do estadual, no caso da Bahia, os 

capitalistas avançam sobre as terras dos pescadores, na base da pressão da 

violência e até mortes, e ali estão construindo hotéis, restaurantes, postos de 

gasolina e muito outros empreendimentos como barragens, portos, torres de 

energia eólica, termoelétricas, etc. Além disso, o governo está privatizando 

as águas do mar, entregando as empresas. Por meio de licitação, os 

empresários compram um trecho das águas do mar, cerca aquela área e 

montam gaiolas para criar peixes, mariscos, camarão, etc., visando a 

exportação, e não para abastecer a mesa dos brasileiros (Jornal Voz das 

Comunidades, 2014, p.6). 
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Os pescadores têm lutado e reivindicado diariamente às superintendências, aos órgãos 

ambientais, procuradorias, dentre outros, a fiscalização dessas atividades e a efetivação de 

seus direitos territoriais. Entretanto, o resultado dessas reivindicações tem sido ―lento, 

temporário e pontual‖.  

 

Mesmo diante da importância econômica, social e cultural da pesca 

artesanal, observamos que o estado brasileiro sempre desconsiderou a sua 

importância e atualmente desenvolve uma série de políticas 

desenvolvimentistas favorecendo o avanço dos grandes projetos econômicos 

sob os territórios tradicionalmente utilizados pelas comunidades (MPP, 

2012, p.18).  

 

No mês de setembro, do ano de 2009, os pescadores realizaram em Brasília (DF) a I 

Conferência da Pesca Artesanal, que teve como objetivo ―a organização da luta dos 

pescadores artesanais e afirmação de políticas públicas de desenvolvimento para a pesca 

artesanal‖ (PPA, 2009, p. 5). Nesta, afirmaram a defesa e luta pelo território pesqueiro como 

sua grande bandeira.  

Frente a esse cenário e baseado nas experiências e lutas desenvolvidas pelos indígenas 

e quilombolas pela regularização de seus territórios que o MPP retoma, em nível nacional, as 

discussões sobre os conflitos vivenciados pelas comunidades tradicionais pesqueiras de todo o 

país e a necessidade de instrumentos que possam garantir os seus direitos territoriais.  

Em outubro do ano de 2010, foi realizado em Olinda (PE), o ―Seminário Nacional 

sobre o Território Pesqueiro‖. Partindo de uma avaliação da conjuntura que envolve a pesca 

artesanal no país e os territórios pesqueiros (políticas públicas, conflitos territoriais etc.), 

pescadores e convidados de vários estados brasileiros discutiram e elencaram algumas 

estratégias de luta e defesa dos territórios, a destacar a realização de uma Campanha pela 

regularização dos territórios pesqueiros. Inicia-se, ainda no ano de 2010, a realização de 

encontros, seminários e debates sobre: a conjuntura atual dos territórios pesqueiros, a 

conscientização dos pescadores sobre seus direitos e deveres, a necessidade da regularização 

de seus territórios.  

Cabe destacar a realização de grupos de trabalho e discussão sobre a legislação atual 

existente de povos e comunidades tradicionais e, no caso específico, sobre as comunidades 

pesqueiras. Foi a partir destes, inclusive, que os pescadores puderam refletir com mais 

propriedade sobre a ―ineficácia das leis existentes‖ e a inexistência de uma lei específica e que 

dê conta das especificidades que envolvem os territórios pesqueiros (terra e água).  
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As discussões levaram os pescadores a observar que a invisibilidade histórica das 

comunidades pesqueiras, o avanço da industrialização e ocupação por outros setores das áreas 

costeiras e ribeirinhas e a ineficácia/inexistência de uma legislação especifica têm sido os 

principais motivos das inúmeras disputas territoriais e conflitos existentes.  

Foram realizadas diversas oficinas sobre pesca, identidade dos pescadores artesanais e 

territórios pesqueiros; palestras sobre a conjuntura do setor pesqueiro no país; foram ouvidos 

relatos de comunidades indígenas e quilombolas sobre o processo de regularização de seus 

territórios; depoimentos de pescadores de outros países sobre os conflitos vivenciados e as 

estratégias desenvolvidas de uso e proteção de seus territórios, dentre outros.  

Em novembro do ano de 2011, foi realizado em Olinda (PE) o ―Seminário da 

Construção das Diretrizes da Campanha Nacional pela Regularização do Território das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras‖. Como resultado das discussões e reflexões desse 

encontro e alguns debates anteriores, se define como instrumento que se quer criar, um 

Projeto de Lei de iniciativa popular que regularize os territórios pesqueiros, dando 

prosseguimento à ideia da ―Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras‖. 

 

O MPP propõe a realização da Campanha Nacional pela Regularização dos 

Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras como uma estratégia 

importante para envolver o conjunto da sociedade neste debate e ao mesmo 

tempo construir instrumentos legais que aliado a resistência e articulação das 

comunidades sirva como instrumento de luta para a preservação do território 

e para efetivação dos direitos dos pescadores e pescadoras‖ (MPP, 2012, 

p.19).  

 

Após a construção das diretrizes da Campanha, iniciaram os preparativos até seu 

lançamento. Foram realizadas diversas caravanas estaduais, visitando mais de 50 municípios e 

mobilizando pescadores de todo o país. Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina são alguns dos estados que receberam 

os militantes do MPP para apresentar, discutir e mobilizar os pescadores para a Campanha. 

O MPP também contou com o apoio de professores e pesquisadores de instituições de 

ensino superior e demais órgãos públicos, advogados etc., parceiros que auxiliaram na 

logística de construção e lançamento da Campanha.  

Reuniões foram realizadas para definir o lema da Campanha e seus objetivos, discutir 

e construir o Projeto de Lei, materiais informativos, cartilhas didáticas, etc. Também foi 

composto o hino da Campanha e algumas músicas relatando o cotidiano dos pescadores, a 
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identidade e a importância dos territórios pesqueiros. Grupos de pescadores e parceiros foram 

criados para realizar mobilizações nas comunidades, escolas, universidades divulgando e 

convidando-os para o lançamento.  

Em junho do ano de 2012, ocorreu o lançamento da Campanha em Brasília (DF).  

Com o lema ―Território Pesqueiro: biodiversidade, cultura e soberania alimentar do povo 

brasileiro‖, trouxe como instrumento jurídico definido um Projeto de Lei de Iniciativa 

Popular
60

 que regulamenta os direitos territoriais das comunidades tradicionais pesqueiras. 

Para tal intento, é necessária a assinatura de 1% do eleitorado brasileiro, ou seja, mais de 

1.400.000 mil assinaturas. A Campanha ainda traz como objetivos:  
 

 

1. Dois mil pescadores e pescadoras por estado com conhecimento dos seus direitos 

sociais e afirmando sua identidade pesqueira tradicional. 

2. Comunidades pesqueiras afirmando-se em sua identidade específica, com o 

propósito de se empoderar na defesa do seu território e na consolidação enquanto 

comunidade articulada e reconhecimento frente a sociedade.  

3. As comunidades pesqueiras artesanais debatendo e demonstrando a viabilidade de 

sua economia da pesca, a qual garante a sua sobrevivência e reprodução social, 

com qualidade de vida superior ao modelo do capital. 

4. A sociedade encampando a campanha de regularização dos territórios pesqueiros. 

5. As comunidades tradicionais pesqueiras conhecendo e fazendo valer as leis para 

garantir os territórios pesqueiros tradicionais. 

6. Comunidades pesqueiras conquistando instrumento jurídico que reconheça e 

regularize os territórios tradicionais pesqueiros.  

 

O lançamento contou com cerca de 2 mil pescadores de todo o país, além de 

professores, pesquisadores, advogados, organizações não-governamentais, representantes de 

Ministérios, Superintendências e demais públicos. Com uma rica programação, que teve como 

objetivo dar visibilidade e conscientizar a sociedade da importância da pesca artesanal para o 

país, bem como discutir os objetivos da Campanha, um dos momentos mais marcantes foi à 

marcha realizada pelos pescadores em direção ao Congresso Nacional. Com camisetas 

personalizadas, bandeiras do MPP, carros de som e cantando o Hino da Campanha, crianças, 

                                                             
60

A versão do projeto de Lei de Iniciativa Popular entregue ao Congresso, no lançamento da Campanha, 

encontra-se disponível no s anexos desta pesquisa.  
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jovens, adultos e idosos percorreram as ruas do Planalto Central divulgando a Campanha e 

pedindo apoio a sociedade na defesa e regularização de seus territórios (Figura 43). 

 

Figura 43. Imagens do Lançamento Nacional da Campanha pela Regularização do Território das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras, junho de 2012, Brasília (DF). 

 

              Fonte: Pesquisa de Campo, 2012.  
 

Após o depoimento Imagens do Lançamento Nacional da Campanha pela Regularização do 

Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, junho de 2012, Brasília (DF) de diversos integrantes 

do MPP na frente da Esplanada dos Ministérios, a marcha se encerrou com a chegada dos 

pescadores no Congresso Nacional. Neste, foi realizado um grande círculo, representando a 

união dos pescadores de todo o país na defesa de seus territórios. No ato, também foi entregue 

no Congresso uma cópia do Projeto de Lei, como forma de ―avisar‖ aos deputados que nos 

próximos anos, os pescadores estariam dedicados à coleta das assinaturas necessárias e 

retornariam com a proposta para ser aprovada.  

 
Com o lema Território Pesqueiro: Biodiversidade, Cultura e Soberania 

Alimentar do Povo Brasileiro, o Movimento de Pescadores e Pescadoras 

Artesanais – MPP deu início a coleta de 1.385.000 (um milhão trezentos e 

oitenta e cinco mil) assinaturas, para propor uma lei de iniciativa popular, 

regulamentando e garantindo o direito das comunidades pesqueiras sobre as 
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terras e as águas. [...] Como marco histórico da campanha, Toinho Pescador 

de 80 anos – pescador e militante que guarda as lutas históricas dos 

pescadores como a constituinte da pesca– foi o primeiro a assinar para a lei 

de iniciativa popular, dando início a coleta das assinaturas (MPP, 2012, p.1).  

 

A Campanha representa/materializa um momento histórico para os pescadores do país, 

uma vez que juntos engajam a luta pela regularização de seus territórios. É sabido o objetivo 

da aprovação do Projeto de Lei, mas, além disso, a Campanha visa também a 

mobilização/articulação/conscientização dos pescadores de todo o país na defesa de seus 

direitos. ―O MPP vem desenvolvendo nos últimos anos um intenso trabalho de base com o 

propósito de animar os pescadores e pescadoras em todo o Brasil no enfrentamento aos 

grandes projetos‖ (MPP, 2012, p.19). É nesse contexto que apresentamos no próximo tópico, 

os principais aspectos contidos na estrutura do Projeto de Lei.  

 

4.1.1 O Projeto de Lei: as etapas pensadas/planejadas para regularização dos territórios 

pesqueiros 

 

 É sabido que há no Brasil diversos instrumentos legais que regem os direitos 

territoriais das comunidades tradicionais. Conforme citado anteriormente, os artigos 67, 68 e 

231 da Constituição Federal tratam dos direitos territoriais dos indígenas e quilombolas, assim 

como os artigos 215 e 216 estabelecem os direitos culturais e de preservação do patrimônio 

cultural dos povos formadores da identidade nacional. Todavia, mesmo considerando os 

pescadores artesanais dentro deste último grupo, estes não estão claramente declarados na 

Constituição. 

 A mesma situação ocorre com a Convenção 169 da OIT, que trata dos direitos sociais, 

ambientais e territoriais das comunidades tradicionais, em especial os povos indígenas e 

tribais. Ao analisarmos as especificidades que envolvem as comunidades tradicionais 

pesqueiras, compreendemos estas dentro dos denominados ―povos tribais‖, entretanto também 

não há nenhuma referência clara do grupo na Convenção.  

 Na prática, uma vez identificada à comunidade indígena ou quilombola, essa 

comunidade pode exigir juridicamente o reconhecimento de seu território, pois, o estado tem a 

obrigação constitucional de fazer isso. No caso das comunidades quilombolas, mesmo com 

todo o histórico, na lei, hoje segue claro o dever do estado de reconhecer e regularizar. No 

caso dos pescadores não tem isso: não se pode entrar com uma ação civil e pedir a titulação 

do território.  
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O Decreto n.º 6.040/2007 que trata da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais também apresenta alguns direitos 

territoriais das comunidades tradicionais. No entanto, não há referência direta às comunidades 

pesqueiras.   

As questões pontuadas nos levam a compreender que não existem ainda no país 

instrumentos legais que tratem diretamente dos direitos territoriais das comunidades 

pesqueiras. As Leis e os Decretos citados anteriormente, até poderiam ser aplicados as estas 

comunidades, contudo, o fato de não mencionar claramente os pescadores artesanais no texto 

ocasiona inúmeras ―limitações‖ a sua aplicação, além de não dar conta das especificidades 

que envolvem os territórios pesqueiros.  

Nesse sentido a criação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular pela Regularização dos 

Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras vem suprir a ―falta‖ de um instrumento 

específico para as comunidades pesqueiras, ―juntando‖ em uma só lei, as definições 

necessárias à regularização dos territórios pesqueiros em suas especificidades (terra e água).  

 

A necessidade de defender os seus territórios tradicionais dos ataques do 

agro/hidronegócio e dos grandes projetos econômicos do governo levou o 

movimento de pescadores e pescadoras a construir uma proposta de projeto 

de lei de iniciativa popular. Esta proposta é para que o Estado brasileiro 

reconheça oficialmente o direito das comunidades tradicionais pesqueiras a 

continuar existindo de acordo com seus modos de ser, criar e fazer (MPP, 

2013, p.16).  

 

A proposição de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular no Brasil é um ato presente 

na Constituição e garantido à sociedade civil. Por se tratar da iniciativa popular, necessita 

apresentar as assinaturas de no mínimo, 1% do eleitorado do país dividida em pelo menos 

cinco estados, contendo nestes ao menos 0,3% do total de seus eleitores.   

Após a coleta das assinaturas, o Projeto é apresentado à Câmara dos Deputados onde 

será analisada a coerência da proposta frente à Constituição e haverá a votação, pela maioria 

simples, para a sua aprovação ou não. Uma vez aprovado, o Projeto segue para a análise dos 

Senadores e votação, pela maioria simples. Caso os senadores realizem modificações na 

proposta, o Projeto retorna à Câmara dos Deputados para a aprovação das modificações ou 

não. Com a aprovação na Câmara dos Deputados e dos Senadores, o Projeto segue para o 

gabinete da Presidência da República, onde será decidida sua aprovação final e após isso, a 

publicação da lei no Diário Oficial.  

Observa-se que as etapas para a aprovação do Projeto de Lei são longas e necessitam 

da compreensão, apoio e mobilização das diversas esferas da sociedade quanto à importância 
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social, econômica, cultural e ambiental da pesca artesanal para o país e as comunidades que a 

desenvolvem.  

O Projeto de Lei que será apresentado a Câmara dos Deputados, dispõe: 

 

Sobre o reconhecimento, proteção e garantia do direito ao território das 

comunidades tradicionais pesqueiras, tido como patrimônio cultural material 

e imaterial sujeito a salvaguarda, proteção e promoção, bem como o 

procedimento para a sua identificação, delimitação, demarcação e titulação 

(Projeto de Lei de Iniciativa Popular, 2012, p.1).  

 

Conforme pontuado anteriormente, o território das comunidades tradicionais 

pesqueiras é constituído por múltiplos espaços, funções e dimensões. Para a regularização dos 

territórios pesqueiros é de suma importância a compreensão dessa especificidade. Para tal, no 

Projeto de Lei, Art. 1º, I e II considera-se: 

 
I - Comunidades tradicionais pesqueiras: os grupos sociais, segundo critérios 

de autoidentificação, que tem na pesca artesanal elemento preponderante do 

seu modo de vida, dotados de relações territoriais específicas referidas à 

atividade pesqueira, bem como a outras atividades comunitárias e familiares, 

com base em conhecimentos tradicionais próprios e no acesso e usufruto de 

recursos naturais compartilhados.  

 

II - Territórios tradicionais pesqueiros: as extensões, em superfícies de terra 

ou corpos d´água, utilizadas pelas comunidades tradicionais pesqueiras para 

a sua habitação, desenvolvimento de atividades produtivas, preservação, 

abrigo e reprodução das espécies e de outros recursos necessários à garantia 

do seu modo de vida, bem como à sua reprodução física, social, econômica e 

cultural, de acordo com suas relações sociais, costumes e tradições, inclusive 

os espaços que abrigam sítios de valor simbólico, religioso, cosmológico ou 

histórico (Projeto de Lei de Iniciativa Popular, 2012, p.1). 

 
 No Capítulo II, que trata do reconhecimento das comunidades tradicionais pesqueiras 

e do procedimento para a regularização de seus territórios tradicionais, uma definição 

importante apresentada e que segue a Convenção 169 da OIT, refere-se ao seu critério de 

aplicação: a autodefinição das comunidades pesqueiras.  

 

Art. 3º - A caracterização das comunidades tradicionais pesqueiras 
será atestada mediante autodefinição das próprias comunidades‖ 

(Projeto de Lei de Iniciativa Popular, 2012, p.1). 

 

 Na proposta, o órgão indicado para a emissão da certidão de comunidade tradicional 

pesqueira é o Ministério da Cultura. As comunidades, a partir de sua autoidentificação 

deverão procurar o Ministério para realizar a inscrição no ―Cadastro Geral das Comunidades 
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Pesqueiras‖ e solicitar sua certificação. Obtida a certificação, dá-se início ao pedido de 

regularização do território pesqueiro. 

 No que tange ao desenvolvimento do processo, segundo o Projeto, compete ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e, com a cooperação do Ministério da Cultura e 

demais órgãos necessários, realizarem no prazo máximo de dois anos o processo de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação dos territórios tradicionais 

pesqueiros. Entretanto, conforme pontuado anteriormente, em maio do ano de 2016 ocorreu a 

extinção do MDA e, com isso, algumas modificações tornaram-se necessárias no Projeto de 

Lei. Atualmente, o INCRA encontra-se vinculado à Casa Civil da Presidência da República. 

Dessa forma, caso permaneça o INCRA como o responsável pela construção do relatório 

técnico, provavelmente o órgão que emitirá a titulação do território seja a Casa Civil.  

É importante pontuar que a construção do Projeto de Lei e as etapas planejadas para a 

regularização dos territórios pesqueiros tiveram como referência o processo de regularização 

dos territórios quilombolas, considerando que no caso dos pescadores, há diversas 

especificidades, a destacar a utilização do ambiente aquático. Na Figura 44, podemos observar 

a similaridade entre os dois processos. 

 

Figura 44. Etapas planejadas no Projeto de Lei para o Processo de titulação do Território Pesqueiro. 

 

Fonte: MPP, 2012; INCRA, 2015; CPISP, 2015. Elaboração: Kassia Rios, 2016. 
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A primeira etapa do processo de regularização se dará com a abertura do processo 

junto ao INCRA. Nesta, as comunidades deverão apresentar a certidão de comunidade 

pesqueira, emitida pelo Ministério da Cultura. Examinados os documentos, inicia-se à 

elaboração do Relatório Técnico, que deverá conter a identificação, delimitação e 

levantamento ocupacional e cartorial das áreas que integram o território pesqueiro. As 

comunidades têm assegurado por direito, a participação em todas as etapas do processo.  

Cabe destacar na construção do Relatório Técnico, as etapas de identificação, 

reconhecimento, delimitação e demarcação dos possíveis limites do território pesqueiro, ou 

seja, os espaços apropriados pelos pescadores artesanais para o desenvolvimento de suas 

atividades econômicas e sociais. Conforme discutido nos1º e 3º capítulos desta pesquisa, um 

dos maiores desafios que envolvem a regularização dos territórios pesqueiros refere-se à 

necessidade de compreender as especificidades que constituem os espaços apropriados pelos 

pescadores artesanais para o desenvolvimento de suas atividades.  

O território pesqueiro é constituído por múltiplos espaços, que envolvem rios, coroas, 

ilhotas, mares, manguezais, áreas terrestres etc. Estes espaços são a base para o 

desenvolvimento da pesca, mariscagem e extrativismo vegetal, pequena agricultura, práticas 

culturais, religiosas, moradia, comercialização etc. Assim, a efetiva participação da 

comunidade na construção do relatório técnico é de suma importância para garantir a 

totalidade do território reivindicado.  

Após a finalização do Relatório, será publicado no Diário Oficial da União e do 

Estado, edital com a localização das áreas sob estudo e detalhamento da situação fundiária 

destas. Assim como será enviado cópia do relatório a alguns órgãos específicos (Agência 

Nacional das Águas, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA etc.) para análise e manifestação de suas competências. Após 

publicação e envio, abrirá o prazo para a contestação e, caso existente, ocorrerá o julgamento 

desta. Os próximos passos são: a publicação da portaria de reconhecimento e a realização dos 

encaminhamentos necessários.  

O território das comunidades tradicionais pesqueiras é composto por múltiplos espaços 

(terra e água) e sua titulação deverá seguir alguns encaminhamentos específicos. De acordo 

com o Projeto de Lei, Art. 4º, I, II e II:  

 

I- As porções de terras compostas por áreas de terras particulares ou 

bens públicos disponíveis, terão o domínio e a propriedade coletiva 

definitiva titularizados em favor das comunidades tradicionais pesqueiras, 

através de ações de regularização fundiária, cabendo, ao Poder Público, 
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sempre que necessário, desapropriar, por interesse social, os imóveis urbanos 

e rurais que abrangem o território.  
 

II- As porções de terras compostas por bens públicos que sejam 

constitucionalmente vedadas a transferência de domínio, serão titularizadas 

em favor das comunidades tradicionais pesqueiras, através de cessão de uso 

e, quando cabível, de concessão de direito real de uso, sendo garantida a 

fruição em caráter permanente e preferencial pelas referidas comunidades, 

devendo constar, obrigatoriamente, no instrumento de titulação, prazo 

indeterminado e cláusula de afetação da área para os fins desta Lei. 
 

III- As porções compostas por correntes de água fluviais, lacustres ou 

marítimas, bem como os depósitos decorrentes de obras públicas, açudes, 

reservatórios e canais, integrantes do território tradicional pesqueiro, serão 

objeto de cessão de uso de águas públicas, sendo garantida a fruição em 

caráter permanente e preferencial desses espaços e dos recursos pesqueiros 

pelas referidas comunidades, devendo constar, obrigatoriamente, no 

instrumento de titulação, prazo indeterminado e cláusula de afetação da área 

para os fins desta Lei (Projeto de Lei de Iniciativa Popular, 2012, p. 1-2).  

 

As situações de sobreposição do território pesqueiro com faixas de fronteira, áreas de 

segurança nacional, territórios de outras comunidades tradicionais e assentamentos, unidades 

de conservação também são tratadas no Projeto de Lei (Art. 14, § 1º e § 2º). 

 

§ 1º. Em caso de sobreposição entre o território tradicional pesqueiro e 

outros territórios tradicionais e/ ou projetos de assentamento da Reforma 

Agrária, a revisão de atos administrativos de que trata o caput desse artigo se 

refere à compatibilização dos territórios e/ou projeto de assentamento da 

Reforma Agrária, sempre ouvidas as comunidades, povos tradicionais e/ou 

assentados interessados, no sentido de garantir, sempre que possível, a 

permanência de ambos.  

 

§ 2º. Quando o território ou parte dele se localizar em unidade de 

conservação de proteção integral ou área de preservação permanente, caberá 

ao Poder Público tomar todas as medidas necessárias à adaptação dos 

institutos existentes com o reconhecimento do território tradicional 

pesqueiro (Projeto de Lei de Iniciativa Popular, 2012, p.3). 
 

Realizados os encaminhamentos, haverá a demarcação física do território e, em 

seguida, a outorga do título em nome da associação da comunidade e o registro em cartório, 

encerrando o processo de regularização do território. ―Os territórios tradicionais pesqueiros 

serão incluídos como áreas de preservação e de relevante interesse social, cultural e 

ambiental‖ (Projeto de Lei de Iniciativa Popular, 2012, p.4) e não poderá ser vendido, 

dividido, loteado etc. 

Por fim, no Capítulo III, que trata das ―Diretrizes das políticas de desenvolvimento 

social, econômico e ambiental das comunidades tradicionais pesqueiras‖, é definido no art. 24 

que: 
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Cabe a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a coparticipação 

das comunidades, formular políticas públicas destinadas a garantir o 

desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais pesqueiras e 

desdobrá-las em planos de ação dotados de estratégias e metas definidas, 

com ênfase no reconhecimento, promoção, fortalecimento, proteção e 

garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais 

e com respeito e valorização da identidade, formas de organização e 

instituições destas comunidades (Projeto de Lei de Iniciativa Popular, 2012, 

p.5). 

 

 É importante pontuar que a proposição de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que 

regulariza os territórios das comunidades tradicionais pesqueiras constitui-se numa proposta 

que materializa as inúmeras contradições existentes no Brasil, uma vez que dá visibilidade ao 

histórico de disputas territoriais e conflitos vivenciados pelos pescadores e, com isso, à 

necessidade de sua regularização.  

 A conjuntura política que envolvia o Brasil, no ano de 2012, momento de criação deste 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular, encontra-se, atualmente modificada.  Nos últimos anos, o 

país tem vivenciado um golpe que desencadeou uma série de mudanças políticas (reforma 

ministerial, criação e extinção de órgãos, troca de ministros e superintendentes, criação e 

revogação de leis etc.). Dessa forma, algumas questões aqui apresentadas deverão sofrer 

alterações, a exemplo dos possíveis órgãos responsável pela titulação do território. 

 De acordo com integrantes do MPP, antes da entrega do Projeto de Lei à Câmara dos 

Deputados – que ocorrerá após a coleta das assinaturas necessárias –, será necessária a 

organização de reuniões entre os pescadores e parceiros para discutir a conjuntura política que 

envolverá o momento e, com base nisso, realizar as modificações necessárias.  

 Até a efetivação desse momento – entrega do Projeto de Lei –, os pescadores 

continuarão desenvolvendo as ações previstas na Campanha. No tópico anterior, relatamos 

alguns acontecimentos que levaram à criação da Campanha e as atividades realizadas até o 

lançamento nacional.  

 

4.1.2 A trajetória da Campanha  

 

A trajetória da Campanha nos últimos anos (2012-2016) tem sido marcada por 

diversas ações: seminários, oficinas, manifestos, reuniões, mobilizações, caminhadas, grupos 

de discussão, palestras etc.  

Após o lançamento nacional, realizado em junho do ano de 2012, deu-se início no país 

aos lançamentos estaduais, nos quais destacamos o ―Seminário de Lançamento da Campanha 
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pela Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras no estado da 

Bahia‖, realizado no município de Salvador, em novembro de 2012. O evento contou com a 

presença de pescadores de todo o estado, professores e pesquisadores, estudantes, advogados, 

representantes de organizações não-governamentais, dentre outros convidados e teve como 

objetivo mobilizar e construir estratégias junto às comunidades de todo o estado e demais 

parceiros para a divulgação da Campanha e coleta de assinaturas (Figura 45). 

A programação foi composta por palestras, depoimentos de pescadores e a realização 

de uma oficina dividida por regiões (Recôncavo Baiano, Baixo Sul, Litoral Sul, Extremo Sul 

e São Francisco) para identificação e caracterização dos conflitos existentes nas comunidades 

tradicionais pesqueiras do estado. As discussões decorrentes da oficina evidenciaram o 

quantitativo e a gravidade dos conflitos existentes nas comunidades pesqueiras da Bahia, o 

que reforçou a importância da Campanha e do Projeto de Lei e resultou no planejamento de 

novas atividades e na criação de um grupo de pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento e Instituições que se dedicam ao desenvolvimento de ações de pesquisa e 

extensão na temática.  

 

Figura 45. Imagens do Lançamento Estadual da Campanha pela Regularização do Território das Comunidades 

Tradicionais Pesqueiras, no município de Salvador (BA), no ano de 2012.  

 

       Fonte: Pesquisa de Campo, 2012.  
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Para o MPP, ―o seminário foi um sucesso, conseguimos mobilizar pescadores de todo 

o estado para a Campanha. A realização da oficina e depois a apresentação dos resultados, 

mostrou o quanto nossas comunidades têm sido impactadas por esses empreendimentos‖ 

(Entrevista Pescador – Pesquisa de Campo, 2012). Para as lideranças do Movimento na Bahia, 

se a Campanha conseguir conscientizar os pescadores baianos sobre seus direitos territoriais e 

mobilizá-los na luta pela garantia/efetivação destes, já será uma grande conquista. Pois uma 

das grandes preocupações apontadas pelo MPP é a ―perda da identidade‖ das comunidades 

tradicionais pesqueiras como decorrência das disputas e conflitos vivenciados.  

Após os lançamentos estaduais, as ações da Campanha continuaram através da 

realização de: seminários, debates, caravanas estaduais, caravanas nacionais, oficinas nas 

comunidades, semana de coletas de assinaturas, Seminário Nacional de Construção da 

Metodologia do Levantamento de Dados sobre o Potencial Produtivo da Pesca Artesanal, 

Semana de Valorização do Pescado da Pesca Artesanal, Feira da Pesca Artesanal,dentre 

outras programações (Figura 46).Além dos encontros, foram produzidos diversos materiais 

(textos, cartilhas, panfletos e folders) para auxiliar as lideranças e parceiros no 

desenvolvimento das atividades da Campanha nos Estados (Figura 47). 

 

Figura 46. Seminários, Encontros, Reuniões desenvolvidas no âmbito da Campanha pelo país: A)Santo Amaro 

(BA); B) Casa Nova (PE); C) Salvador (BA); D) Santo Amaro (BA); E) Casa Nova (PE); F) Brasília (DF). 

 

            

     Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.  

 

Em 2012, o MPP publicou a ―Cartilha para Trabalho de Base da Campanha pelo 

Território Pesqueiro‖. Com o lema da Campanha: ―Território Pesqueiro: Biodiversidade, 

Cultura e Soberania Alimentar do Povo Brasileiro‖, a cartilha apresenta quatro capítulos que 

discutem: I) Identidade e Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras; II) Conflitos 

A B C 

D E F 
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Sócio Ambientais e Comunidades Tradicionais Pesqueiras; III) Defesa do Território 

Tradicional Pesqueiro no direito Brasileiro; IV) Campanha Nacional pela Regularização dos 

Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras.  

 

Figura 47. Materiais de instrução e divulgação construídos pelo MPP para o desenvolvimento/divulgação da 

Campanha. 

 
      Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.  

 

 

Nestes, são apresentadas às comunidades a necessidade de compreender e valorizar a 

identidade e tradicionalidade das comunidades pesqueiras; o que é o território tradicional 

pesqueiro, em suas especificidades; os conflitos e disputas territoriais que têm sido 

vivenciadas pelos pescadores; alguns instrumentos legais de defesa do território e a 

apresentação da Campanha, com seus objetivos, ações etc.  

Em 2013, foi lançada a segunda cartilha ―Projeto de Lei de Iniciativa Popular: Sobre o 

Território Pesqueiro‖ com o objetivo de facilitar a compreensão dos principais aspectos que 

envolvem o Projeto de Lei e o desenvolvimento da Campanha nas comunidades. ―Esta 

cartilha vem contribuir para aumentar o conhecimento do Projeto de Lei de Iniciativa Popular 

sobre o ―reconhecimento, proteção e garantia do direito ao território das comunidades 

tradicionais pesqueiras‖ (MPP, 2013, p.3). 

O conteúdo da Cartilha é dividido em cinco capítulos: I) Brasil: um país plural; II) O 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; III) O direito ao território pesqueiro; 

IV) O Projeto de Lei de Iniciativa Popular; e V) O que é o território tradicional pesqueiro?. 

Nestes, são apresentadas às comunidades ―o que diz a Constituição Federal sobre a 

diversidade cultural no Brasil e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...] as 

idéias contidas no projeto de lei que garante o direito ao território tradicional pesqueiro‖ 

(MPP, 2013, p.4) e, por fim, uma discussão sobre as especificidades que envolvem os 

territórios terra e água dos pescadores artesanais.  
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A estratégia de mobilizar a sociedade nos seus diversos espaços tem sido desenvolvida 

pelo MPP, juntamente com os seus parceiros. No meio acadêmico, a Campanha conquistou 

espaço e tem sido o tema de diversos seminários nacionais e estaduais, encontros, rodas de 

discussão etc. No estado da Bahia, foram organizadas diversas ações nas Universidades, a 

destacar: grupos de discussão e mini cursos em eventos científicos; palestras/relatos de 

pescadores em mesas redondas; coleta de assinaturas em eventos nacionais e internacionais; 

stands móveis de divulgação e coleta de assinaturas nos pavilhões de aula; entrega de 

panfletos e folders; criação de grupos de discussão entre professores; pesquisadores e 

estudantes das diversas áreas do conhecimento e a criação de página nas redes sociais para 

divulgação das atividades (Figura 48). 

 

Figura 48. Atividades desenvolvidas em espaços acadêmicos no âmbito da Campanha pelo país. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015; http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com.br. Acesso: 12/05/2014.  

 

 

Outros recursos e espaços também têm sido utilizados para divulgação da Campanha 

no país: i) Vídeos institucionais nos intervalos das programações de TV locais e em encontros 

acadêmicos; ii) entrevistas de pescadores em programas de rádio e TV; iii) reportagens em 

jornais impressos e virtuais; iv) matérias em sites nacionais e internacionais; v) publicação de 

cartas e manifestos em jornais e sites, relatando os conflitos vivenciados e pedindo 

―soluções‖; vi) lançamento de vídeos e documentários em seminários pelo país etc. 

Em novembro do ano de 2014, o MPP organizou o ―Seminário Nacional da Campanha 

pelo Território Pesqueiro‖, em Brasília (DF), com a presença de pescadores de 14 estados 

brasileiros (PE, RN, PB, CE, PI, MA, BA, PA, RJ, ES, MG, SC, PR e SP). O evento teve 

como objetivo realizar um balanço das ações da Campanha nos últimos dois anos (2012-
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2014) e o lançamento do documentário ―Vento Forte‖.
61

 Esse documentário retrata os 

impactos ocasionados pela inserção de atividades industriais nas áreas de uso de 22 

comunidades tradicionais pesqueiras e os conflitos decorrentes. Além de apresentar a riqueza 

cultural, social e ambiental das atividades desenvolvidas pelos pescadores. A ideia é que, após 

o lançamento nacional, o documentário possa ser levado às comunidades pesqueiras do país, 

universidades, escolas, associações etc., como instrumento de debate sobre a pesca artesanal e 

conscientização da sociedade sobre a importância da Campanha (Figura 49). 

 
Figura 49. Seminário Nacional da Campanha pelo Território Pesqueiro, Brasília – 2014. 

 
         Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.  

 

 

Sobre a avaliação da Campanha, os pescadores presentes no Seminário elencaram 

diversos pontos considerados como conquistas das ações já desenvolvidas: 

 

i) Ampliação do debate da importância da pesca artesanal para o país; 

ii) Visibilidade as inúmeras comunidades tradicionais pesqueiras do país e os conflitos 

que estas têm vivenciado historicamente; 

iii) Mais de 2 mil pescadores por estado estão conscientes dos seus direitos e da 

importância da Campanha; 

iv) Realização na escala nacional de mais de 20 oficinas e 13 caravanas; 

v) Participação ativa de 18 estados e a realização nestes de diversas oficinas e 

caravanas; 

                                                             
61

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QwKa49nVftE 
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vi) Diálogo com Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, acerca dos direitos dos 

pescadores; 

vii) Ampla divulgação da Campanha em programas de rádio, jornais, TV, sites, blogs etc. 

(nacionais e internacionais); 

viii)  Conquista de espaço no meio acadêmico, mais de 35 parcerias em todo o Brasil; 

ix) Realização de audiências públicas; 

x) Ampliação do debate da segurança alimentar; 

xi) Mobilização dos jovens das comunidades na coleta de assinaturas; 

xii) Inserção e participação ativa de novas comunidades no MPP; 

xiii) Conquista de novos parceiros/colaboradores; 

xiv) Resgate da identidade tradicional e valorização do modo de vida das comunidades, 

dentre outros. 

De acordo com o MPP, as discussões realizadas no seminário apontaram que em dois 

anos de Campanha são nítidos os avanços obtidos. Todavia, ainda é necessário mobilizar 

outros espaços e continuar na coleta intensa de assinaturas. ―Nós estamos saindo da 

invisibilidade. É lindo ver os pescadores unidos na defesa de nossos territórios, juntos nós 

conquistaremos nossos direitos‖ (Depoimento de uma pescadora durante o Seminário – 2014).  

Ao final do seminário, uma das ações propostas, pensando a proposição do Projeto de 

Lei foi à realização de grupos de estudos da conjuntura atual (em constantes mudanças) do 

Congresso, do quadro de deputados etc. Além disso, foram estabelecidas para os estados, 

metas mensais/trimestrais para o envolvimento de novas comunidades na Campanha e a 

coleta de assinaturas.  

Entre outras ações de continuidade da Campanha, destacamos também a realização em 

maio do ano de 2015 da 2ª Romaria dos Pescadores e Pescadoras a Aparecida (SP). Cerca de 

200 pescadores estiveram na cidade de Aparecida, divulgando a Campanha, participando de 

programas de TV e rádio e coletando assinaturas.  

No ano de 2016, destacamos o lançamento do filme ―Pescando Liberdade‖, que 

evidencia o modo de vida das comunidades ribeirinhas que vivem nas margens do Rio São 

Francisco e o quanto estas tem lutado para manter vivo o ―Velho Chico‖, a sua tradição e seu 

modo de vida.  

Ainda neste ano, foi lançado no mês de julho o relatório sobre conflitos 

socioambientais e violação de direitos humanos em Comunidades Tradicionais Pesqueiras no 

Brasil. Neste contam informações sobre os principais conflitos vivenciados pelas 
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comunidades tradicionais pesqueiras em 14 estados do país. Para o MPP e CPP, trata-se de 

um importante instrumento de denúncia e resistência aos enfrentamentos vivenciados.   

 

Os levantamentos realizados apontam cerca de 150 comunidades atingidas, 

num total de mais de 160 mil famílias ameaçadas [...] A publicação indica 

ainda que a política neodesenvolvimentista assumida pelo governo 

brasileiro, nos últimos dez anos, intensificou os conflitos nas comunidades 

pesqueiras. Por esse motivo, o principal objetivo da publicação é dar 

visibilidade a essas comunidades com identidades tradicionais coletivas, 

inseridas em territórios deflagrados por violentos conflitos [...] A conclusão 

do relatório é de que o modo de vida das comunidades tradicionais de 

pescadores está em risco porque os ecossistemas são vistos como 

mercadorias e as comunidades como intrusas ao ―desenvolvimento‖ e o 

progresso (CPP, 2016, p.1) 

 

 No âmbito do estado da Bahia, destacamos em 2016 o lançamento do documentário 

―No rio e no Mar‖, que retrata o histórico de conflitos vivenciado entre as comunidades 

tradicionais pesqueiras de Ilha de Maré e os empreendimentos petroquímicos. Neste, é 

possível observar como os impactos ambientais causados pelas industriais tem interferido 

diretamente na vida dos pescadores, a destacar o acidente com o navio Golden Miller de 

Bahamas, ocorrido no ano de 2013, espalhando pela baía grande mancha de óleo.  

Reuniões, encontros e seminários também continuaram/continuam sendo organizados 

pelo MPP, a destacar a II Assembleia Nacional do MPP, cujo tema foi ―Pesca Artesanal: 

Identidade, Cultura, Soberania e Resistência‖,realizada em agosto do ano de 2016, no Ceará. 

Um dos pontos de discussão foi a importância da efetivação das ações de continuidade da 

Campanha uma vez que as mudanças no cenário político atual têm afetado diretamente as 

comunidades pesqueiras através da retirada de direitos conquistados.  

 

A ameaça aos direitos das comunidades se baseia em mecanismos legais que 

foram sendo construídos pelo Estado, apoiado pelas bancadas ruralistas e 

fundamentalistas no Congresso e Senado configurando uma ação articulada 

de criminalização dos movimentos sociais. Tal cenário recai sobre os 

pescadores e pescadoras de forma fomentada pelo Estado que se posiciona 

em favor das elites [...] Repudiamos o sistema capitalista que ambiciona os 

nossos territórios, sustenta e fomenta toda esta degradação dos bens naturais, 

trazendo para nossas comunidades violência, contaminação, doenças e 

pobreza. Seguimos apostando no nosso modelo de vida que é de abundancia, 

solidariedade, justiça, igualdade para toda humanidade e para a mãe terra 

com todas as suas formas de vida: Bem Viver! (Trecho da Carta da 

Assembleia Nacional do MPP, 2016, p.1).  

 

Para o MPP, mesmo considerando a conjuntura política atual como ―tensa e 

preocupante‖ é preciso reconhecer que, no decorrer dos últimos anos (2012-2016), a 
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Campanha obteve valiosas conquistas. A perspectiva apontada pelo MPP nas avaliações é a 

continuidade das ações da Campanha, tanto pela necessidade de coletar mais assinaturas 

quanto pela visibilidade que esta tem dado aos pescadores e aos conflitos por eles 

vivenciados. Os pescadores têm conquistado importantes espaços de debate na mídia e na 

sociedade. Não obstante, as ações têm possibilitado conscientizar e unir pescadores de todo o 

país na luta por seus direitos.  

De acordo com as lideranças do MPP, a Campanha ainda não tem data certa para 

acabar, mas a expectativa é que nos próximos anos (2018-2019) seja possível apresentar o 

Projeto de Lei à Câmara dos Deputados e, pleitear a sua aprovação. ―Nós temos todas as 

condições de apresentarmos esse Projeto de Lei com as assinaturas necessárias. Se nos dados 

do MPA tem que somos mais de 1 milhão e pescadores artesanais, só entre nós 

conseguiríamos mais 60% das assinaturas necessárias‖ (Depoimento de uma pescadora 

durante a Assembleia Nacional do MPP – 2016). 

É pensando essa possível aprovação que destacamos alguns desafios e perspectivas 

existentes na Campanha, a destacar o contexto histórico que envolve a pesca artesanal no país, 

a atual conjuntura de intensas mudanças políticas e, principalmente, as especificidades 

presentes no Projeto de Lei.  
 

4.2 REGULARIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS PESQUEIROS: REFLEXÕES SOBRE OS 

DESAFIOS EXISTENTES  

 

Há 4 anos sentamos e juntos levantamos a bandeira desta Campanha e, 

nesse tempo muitos desafios e lutas foram travadas. Assim como também 

foram gratificantes as conquistas. Andamos e divulgamos nossa luta por 

esse Brasil. Conscientizamos pescadores de seus direitos, revigoramos 

nossa identidade nas crianças e jovens. Fizemos audiências, reivindicamos 

nossos direitos! Mostramos a sociedade quem somos, nossa importância e o 

que temos passado. Sabemos que a caminhada até a aprovação do Projeto é 

longa e, só ele não bastará. Sabemos também o quanto as leis não são 

totalmente aplicadas nesse país. Mas não podemos deixar de acreditar que, 

um dia nosso povo e nosso território ainda será respeitado.   

(Pescadora – MPP)62 

 

As discussões realizadas até aqui nos levam a constatar que os desafios existentes no 

processo de regularização dos territórios pesqueiros iniciam quando observamos o cenário ao 

quais as comunidades tradicionais pesqueiras do Brasil foram submetidas historicamente: de 
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Depoimento de uma pescadora do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de outubro de 2016.  
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exclusão, negação de direitos e invisibilidade. Não há, no país, o reconhecimento – por parte 

do Estado e dos próprios órgãos gestores – da importância socioeconômica, cultural e 

ambiental dessas comunidades e, por vez, dos espaços historicamente apropriados (território 

pesqueiro).  

O processo que envolverá a regularização dos territórios das comunidades tradicionais 

pesqueiras se dará, em síntese a partir da identificação, reconhecimento e demarcação dos 

espaços utilizados pelos pescadores para o desenvolvimento de suas atividades. Conforme 

pontuado anteriormente, trata-se de espaços que envolvem conjuntamente os ambientes 

terrestres e aquáticos e, para além disso, constituem áreas estratégicas e de grande interesse ao 

desenvolvimento do capital. Dessa forma, a identificação e demarcação desses espaços 

deverão ser realizadas considerando não somente a prática da pesca artesanal como atividade 

econômica, mas como um modo de vida que assegura historicamente no país a sobrevivência 

de milhares de comunidades tradicionais.  

Historicamente, o Estado tem visto os pescadores artesanais somente como uma 

categoria de trabalhadores, descartando toda a riqueza social, cultural e ambiental que envolve 

a tradicionalidade e o modo de vida dessas comunidades. Nesse sentido é preciso destacar que 

a regularização dos territórios pesqueiros não significa por um ponto ou linha fixa sobre o 

espaço, o que pode ser considerado ―complicado e ameaçador‖.  

Se não forem compreendidas e consideradas as especificidades que envolvem esse 

território, a criação/aplicação desta Lei consistirá em mais um instrumento/processo, existente 

no país, que não garante a preservação e a segurança das comunidades tradicionais pesqueiras 

em sua totalidade.  

Nessa linha de reflexão que apontamos alguns questionamentos: Até que ponto será 

garantido através de uma lei, a regularização dos territórios pesqueiros? Não será apenas, mais 

um instrumento jurídico existente, sem ―aplicação‖?Como atribuiremos ao Estado, a 

―responsabilidade‖ pela demarcação territorial desses espaços, no qual muitos se encontram 

em sua própria ―linha investimento‖ para grandes empreendimentos?Nesse sentido, como 

poderemos atribuir a um órgão, qual seja, a construção dos RTIDs, sem minimamente a 

compreensão das especificidades que envolvem os processos de territorialização dessas 

comunidades? O histórico de demarcação territorial quilombola e indígena nos apontam 

inúmeros exemplos de ―incompreensão‖ por parte dos órgãos dessas especificidades. 

 É importante pontuar que não estamos desconsiderando a complexidade que envolverá 

tal processo, mas elencando questões que reafirmam além do cuidado indispensável na 
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criação do instrumento jurídico que a Campanha pleiteia, a necessidade em torná-lo 

efetivamente aplicável e fiscalizado. 

 As mudanças na atual conjuntura política do país, por exemplo, nos apontam a 

necessidade de novas e cuidadosas discussões e ajustes na versão do Projeto de Lei divulgado 

no ano de 2012. Há décadas temos vivenciado um contexto nacional de retirada sistemática de 

direitos sociais, em especial, aos trabalhadores e às comunidades tradicionais.  

As reformas em proposição (previdência, trabalhista), a extinção de ministérios, a 

realocação de secretarias, a criação de Leis e de emendas constitucionais são exemplos de 

ações protagonizadas pelo governo há anos que tem materializado a retiradas desses direitos. 

O Golpe, vivenciado no país no ano de 2016, de certa forma, chegou reafirmando, 

potencializado e ampliando essas ações.   

No setor pesqueiro, a criação de leis, de instruções normativas assim como troca e 

extinção de ministérios além de terem dificultado a construção de um diálogo entre 

pescadores e órgãos gestores/fiscalizadores reforçou a invisibilidade histórica que envolve a 

atividade da pesca artesanal no país. Observa-se que, desde a extinção do MPA no ano de 

2015, a gestão dessa atividade oscilou entre órgãos e dirigentes sem a construção e/ou avanço 

de um planejamento aplicável.  

Nesse sentido, a recriação da SEAP em novembro de 2017 representa um grande 

desafio a todas as comunidades pesqueiras do país, que por vez questiona qual será o futuro 

da pesca artesanal dentro da atual estrutura de governo existente. 

Outra análise dentro desse cenário político e que envolve as comunidades tradicionais 

pesqueiras refere-se à efetivação dos processos de regularização territorial. Os poucos ―títulos 

emitidos‖ no estado da Bahia (18 CDRU), por exemplo, são resultantes de processos que 

duraram décadas e não obtiveram a regularização de toda a poligonal reivindicada. Das 758 

comunidades certificadas na Bahia, apenas 18 possuem o Contrato de Concessão de Direito 

Real de Uso Coletivo (CDRU) e nenhuma possui o título definitivo de propriedade da terra 

(FCP, 2017; INCRA, 2017a; GEOGRAFAR, 2017). A diferença entre o quantitativo de 

comunidades certificadas na Bahia e o total de comunidades tituladas (CDRU) pelo INCRA é 

significante e expressa, de certa forma, ―o não cumprimento da legislação‖.  

Daí a nossa preocupação, principalmente na atual conjuntura política, do conteúdo a 

ser apresentado no Projeto de Lei, que por vez deve levar conta além das especificidades que 

envolvem os territórios pesqueiros, a sua própria aplicabilidade.  

De acordo com o MPP, a principal característica dos pescadores (as) artesanais ―é a 

sua tradicionalidade, o modo de viver e de se relacionar com a natureza. Possuem valores 



267 
 

próprios e desenvolvem técnicas que garantem a sustentabilidade de suas famílias e dos 

estoques pesqueiros‖ (MPP, 2012, p. 4). Nesse sentido, o território pesqueiro é ―o espaço 

fundamental para que as comunidades possam continuar a existir enquanto grupo social 

diferenciado, para que as futuras gerações possam exercer a pesca e continuar a transmitir 

seus conhecimentos tradicionais sobre o mar, os rios, os astros, pescados, enfim sobre a vida 

dos pescadores‖ (MPP, 2014, p.19). A constituição dos territórios pesqueiros se dá na 

articulação dos territórios marítimos e terrestres, no qual o acesso a estes é a condição básica 

de sua sobrevivência e reprodução social.  

Portanto, pensar a regularização dos territórios pesqueiros exige conhecer, 

compreender e considerar tais aspectos. Pois não se trata apenas de regularizar uma atividade 

(pesca artesanal), mas de reconhecer a importância socioeconômica e cultural e os direitos 

territoriais das inúmeras comunidades tradicionais existentes no país que tem na pesca a sua 

principal e muitas vezes única fonte de renda. 

Esperar e/ou atribuir essa responsabilidade somente aos órgãos competentes pode ser 

considerado um risco, em especial quando observamos os processos de demarcação territorial 

existentes no Brasil, muitas vezes lentos, contraditórios e conflituosos. Nesse sentido, a 

redação final do Projeto de Lei precisa expor claramente as especificidades que envolvem a 

territorialidade das comunidades pesqueiras.Muitos instrumentos jurídicos, ao definir a pesca 

artesanal, se restringem à análise das artes de pesca, embarcações, produção etc., deixando de 

lado toda a cultura e tradição que envolve essa atividade.  

Para esse ponto em questão, acreditamos que as reflexões em torno das categorias de 

―Pescador Artesanal‖ e ―Territórios Articulados (terra e água)‖ podem contribuir 

significantemente. Além disso, é preciso construir estratégias metodológicas que possibilitem 

a participação direta das comunidades nas etapas desenvolvidas e a autenticidade dos dados 

que constituirão o processo.  

Outro aspecto importante do processo de regularização refere-se às etapas de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação dos territórios tradicionais 

pesqueiros, competência apontada no Projeto, ao extinto MDA através do INCRA. Com a 

extinção deste Ministério e a passagem dos processos de regularização de terras à Casa Civil, 

ainda através do INCRA, ressurgem antigas discussões. 

É sabido que mapear conjuntamente ambientes marítimo e terrestre (território 

articulado da pesca artesanal) não é tarefa fácil, pois envolve áreas particulares, da união, de 

uso coletivo, etc. Contudo, trata-se de uma etapa que será necessária a demarcação dos 

territórios pesqueiros. No Art. 4º, I do Projeto de Lei consta: 
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Art. 4º Fica assegurada às comunidades tradicionais pesqueiras o direito ao 

território e à integridade do mesmo, cabendo ao Poder Público, com a 

coparticipação da comunidade, no prazo máximo de dois anos, identificar, 

delimitar, demarcar, titular e proceder à desintrusão das áreas de terra e água 

necessárias a sua reprodução física, social, econômica e cultural, devendo ser 

observado, quando à titulação do território (Projeto de Lei de Iniciativa 

Popular, 2012, p.1). 

 

I - As porções de terras compostas por áreas de terras particulares ou bens 

públicos disponíveis, terão o domínio e a propriedade coletiva definitiva 

titularizados em favor das comunidades tradicionais pesqueiras, através de 

ações de regularização fundiária, cabendo, ao Poder Público, sempre que 

necessário, desapropriar, por interesse social, os imóveis urbanos e rurais 

que abrangem o território. 

 

De acordo com as definições citadas, caberá ao poder público, sempre que necessário, 

desapropriar, por interesse social, os imóveis urbanos e rurais existentes dentro da poligonal 

demarcada enquanto território pesqueiro. No entanto, como se dará esse processo uma vez 

que a maioria dos territórios pesqueiros encontra-se localizado em áreas de grande interesse 

econômico ao estado? Caberá ao próprio interessado no território, desapropriar-se.  

Na Baía de Todos os Santos, onde se encontra localizado o recorte empírico-analítico 

dessa pesquisa, por exemplo,existem mais 300 empreendimentos de propriedade do estado 

e/ou grupos privados (nacionais e internacionais). Trata-se de portos, estaleiros e indústrias de 

variados seguimentos que segundo dados do IBGE contribuem significantemente para a 

economia do estado (IBGE, 2010). Isso significa dizer que a regularização de um território 

tradicional na região BTS, certamente enfrentará grandes desafios, pois envolverá grupos, 

interesses e poderes de distintas escalas (comunidades, fazendeiros, empresas nacionais, 

internacionais, Estado etc.).  Daí a nossa preocupação com a aplicabilidade da lei.  

Os territórios pesqueiros se tornaram, ao longo dos anos, espaços de interesse 

estratégico ao desenvolvimento do capital e,através do apoio do Estado, tem sido 

massivamente ocupado por empreendimentos industriais dos diversos segmentos. Portanto, 

uma das questões que não podemos desconsiderar na construção do projeto de lei refere-se à 

realidade que envolve os espaços que compõem os territórios e o papel do Estado. 

Nesse sentido, a desapropriação mencionada no Art. 4º, I seria aplicável? O estado 

atuaria contra seus próprios interesses para cumprir uma definição prevista na lei? O cenário 

que envolve historicamente a regularização de territórios quilombolas nos revela algumas 

situações preocupantes: a demora em mais de 10 anos para tramitação dos processos (a 

exemplo das comunidades da Ilha de Maré, que há quase dez anos encontram-se esperando a 

titulação do território quilombola) e as restrições existentes nas áreas tituladas. 
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Se, após a aprovação do Projeto de Lei, as comunidades tiverem de esperar entre 10 a 

15 anos para a titulação do território, e quando obtiverem, constarem espaços restritos e que 

não condizem com a área reivindicada, quais serão as contribuições desse instrumento? O que 

irá lhes diferir dos demais instrumentos existentes e não aplicados pelo Estado? É preciso 

pensar e construir estratégias que tornem o projeto de lei um instrumento aplicável e que 

venha a contribuir para o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental das 

comunidades tradicionais pesqueiras.  

É importante destacar que não estamos, através desses questionamentos, retirando ou 

reduzindo a importância e necessidade da criação da Campanha e aprovação do Projeto de 

Lei. Nosso objetivo aqui é levantar/antecipar problemáticas que certamente serão 

evidenciadas no momento de aprovação e, posteriormente, na aplicabilidade da lei. 

Nessa linha de reflexão, uma das estratégias aplicáveis ao Projeto de Lei é a 

construção de um plano de gestão e ordenamento dos territórios pesqueiros, que entre outras 

medidas contenha ações de organização, fiscalização e proteção dos espaços titulados. 

Acreditamos que através deste é possível buscar além do desenvolvimento de ações eficazes 

na gestão do território e da atividade, a minimização das disputas e conflitos territoriais 

vivenciados pelas comunidades pesqueiras e a criação de políticas públicas direcionadas a 

pesca artesanal.  Ressalta-se também que a construção desse plano caberá prioritariamente as 

comunidades envolvidas, com o apoio técnico do Estado e possíveis parceiros. Já sua 

aplicação deverá ser conduzida pelos órgãos gestores/fiscalizadores do setor pesqueiro 

brasileiro em diálogo com as comunidades.  

A participação das comunidades é um ponto de suma importância nas definições 

contidas no Projeto de Lei, em especial nas etapas de identificação, reconhecimento, 

delimitação e demarcação dos territórios tradicionais pesqueiros. Nesse viés, as reflexões no 

âmbito dos mapeamentos sociais e das cartografias populares nos indicam algumas 

possibilidades.  

Nas últimas décadas, temos observado, no Brasil, o crescente surgimento e a ampla 

divulgação de ―iniciativas de mapeamento que se propõem a incluir populações locais nos 

processos de produção de mapas‖ (ACSELRAD; COLI, 2008, p. 14). Utilizando-se de 

diversas terminologias (Cartografia Social, Cartografia da Ação, Mapeamento Biorregional, 

Mapeamento etnográfico, entre outros) pesquisadores de várias áreas do conhecimento e 

regiões do país têm desenvolvido experiências que têm sido consideradas como 

―mapeamentos sociais/participativos‖ (Figura 50).  
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Nesta pesquisa denominamos o conjunto dessas experiências/iniciativas de 

―Cartografias Populares‖, uma vez que esses mapeamentos, em sua maioria, combinam 

técnicas que possibilitam as comunidades expor a forma com que veem e percebem as 

especificidades e dinâmicas que compõem o seu território. A partir da autocartografia e do 

conhecimento de algumas ferramentas cartográficas os participantes podem, por exemplo, 

explicitar aspectos de sua cultura, demarcar e caracterizar áreas de uso e/ou evidenciar 

conflitos existentes no território.
63

 

 

Figura 50.  Experiências em Cartografia Social e Mapeamentos Sociais desenvolvidos no Brasil – 1992-2010.  

 

Fonte: ACSELRAD, 2010, pág.7. 

 

Em entrevista realizada com integrantes do MPP, que já construíram mapeamentos 

sociais de seus territórios, foi possível observar que os mesmos consideram as atividades 

desenvolvidas como espaços de aprendizado e troca de conhecimentos, nos quais puderam 

expor suas opiniões, idéias e ver algumas destas materializadas sobre o papel. É nessa linha 

que o MPP espera poder dialogar com o Estado para a regularização dos territórios 

pesqueiros.  

                                                             
63

 Tal compreensão tem sido utilizada no âmbito do Grupo de Pesquisa GeografAR – A Geografia dos 

Assentamentos na Área Rural (UFBA/POSGEO/CNPq) a partir das experiências de mapeamentos sociais 

desenvolvidos pelo mesmo.  
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Eu acho muito estranho vir uma pessoa de fora, que não conhece a 

comunidade e o nosso dia-a-dia e daí constrói o mapa do nosso território e 

diz que ali é o que a gente precisa para viver. Muitos vêm aqui duas vezes e 

falam com uma ou duas pessoas que nem sabem a ligação que elas têm com 

a comunidade. Se tem que demarcar nosso território, quem conhece ele é a 

gente, quem sabe cada canto daqui e a importância, somos nós, então nós 

que devemos dizer o que deve ter nesse mapa! Eu gosto quando chegam 

nossos parceiros e constroem junto com a gente. A comunidade conta sua 

história, diz as datas importantes, como começou a comunidade, a cultura, as 

atividades, as danças, as crenças... e vamos colocando tudo isso naquela 

folha grandona. Eles vão nos orientando e nós vamos desenhando o mapa de 

nossa comunidade. A gente mostra onde tá o conflito, onde estão nossas 

terras, nossas áreas de pesca, mariscagem, agricultura, nossos lugares 

sagrados etc. A gente diz até onde vai nosso território e põe no papel. E não 

esses homens que nem sabem quem são a gente, não conhecem a 

comunidade e simplesmente decidem nossa vida! (Depoimento, Pescadora – 

MPP). 
 

 

A participação das comunidades constitui-se além de uma forma de romper com o 

―monopólio do Estado‖ – representado pelos técnicos que muitas vezes chegam impondo suas 

ideais e não dialogam com as comunidades –, uma tentativa de poder contemplar nesta 

demarcação, as especificidades que envolvem os territórios articulados da pesca artesanal. 

Compreender as dinâmicas, os usos, as relações materiais e imateriais com território deve ser 

um aspecto presente na metodologia traçada. 

Ressalta-se que não estamos com isso desconsiderando o papel dos técnicos, enquanto 

representantes do Estado, nem o quanto estes se encontram ―presos às normas e regras‖ 

definidas pelos órgãos, mas destacando a importância de pensar uma metodologia integrada às 

comunidades.  

Ao analisar a Instrução Normativa nº 57 do INCRA
64

, – regulamenta o procedimento 

para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro dos 

territórios quilombolas –, observamos que mesmo com as inúmeras exigências na elaboração 

dos relatórios técnicos é facultado às comunidades interessadas apresentar peças técnicas à 

construção do RTID que poderão ser valoradas e utilizadas pelo INCRA. No âmbito do 

Projeto de Lei voltado à regularização dos Territórios Pesqueiros tal definição deve reafirmar 

a importância das comunidades apresentarem ―partes ou todo‖, de relatórios construídos pelas 

mesmas com o apoio técnico de pesquisadores e instituições parceiras.  

Trabalhos voltados à identificação, caracterização e demarcação territorial, por 

exemplo, poderiam ser construídos e apresentados pelas comunidades. Através das oficinas de 

                                                             
64

Disponível em: http://www.incra.gov.br/institucionall/legislacao--/atos-internos/instrucoes/file/243-instrucao-

normativa-n-57-20102009 
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mapeamento, por exemplo, é possível resgatar as dinâmicas de ocupação, características da 

identidade local, usos, possíveis limites do território e conflitos existentes. O importante é 

reconhecer e considerar nesse processo que o conhecimento sobre a história, apropriações, 

usos e possíveis limites do território local pertence às comunidades. Daí a importância da 

metodologia a ser utilizada.   

Na Figura 51, apresentamos um exemplo de mapeamento social construído pela 

comunidade tradicional pesqueira de Peroba, localizada no município de Icapuí, no estado do 

Ceará. Neste, é possível observar a forma com que os pescadores (as) veem o seu território.  

 

Figura 51. Exemplo de mapeamento social produzido pela Comunidade de Peroba, Icapuí (CE) que integra o 

Atlas Socioamental de Icapuí (CE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fonte: MEIRELES et al, 2016. 

 

É importante destacar que as preocupações aqui elencadas não se limitam à elaboração 

do relatório em si – até porque se trata de apenas uma etapa do processo – mas, a forma com 

que o processo como um todo deverá ser construído. O cenário apresentado além de reafirmar 

os inúmeros desafios existentes no processo de regularização dos territórios pesqueiros e a 

necessidade de uma ampla e cuidadosa discussão (entre pescadores, pesquisadores, advogados 
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e órgãos envolvidos)sobre as definições contidas no Projeto de Lei revela a importância de 

divulgar e conscientizar as comunidades a cerca deste processo.  

A Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das Comunidades 

Tradicionais Pesqueiras consiste num marco histórico para os milhares de pescadores e 

pescadoras existentes no país, que juntos saem das lutas na escala local (com fazendeiros, 

empresas, prefeituras etc.) para defender na esfera legislativa um ideal comum, o 

reconhecimento e garantia de seus direitos territoriais. Por isso, é preciso pensar de maneira 

bastante cuidadosa o conteúdo do Projeto de Lei e as estratégias metodológicas para a sua 

aplicação.  

Por fim, cabe destacar que os desafios aqui pontuados (especificidades que envolvem 

os territórios pesqueiros, conjuntura política vivenciada no país de sistemática retirada de 

direitos sociais, a necessidade da mobilização dos pescadores e da sociedade para a obtenção 

das assinaturas, a aprovação na Câmara dos Deputados e, no Senado, a construção do RTID, a 

titulação, entre outros) devem ser compreendidos enquanto questões a serem problematizadas 

e fomentadas nas discussões que envolvem a construção do Projeto de Lei.  

E, nessas discussões, jamais podemos desconsiderar o ganho pedagógico e os 

inúmeros avanços já obtidos no decorrer nos últimos cinco anos. Desde o ano de 2012, o MPP 

tem desenvolvido através da Campanha,um intensivo de ações voltadas à visibilidade das 

comunidades pesqueiras e sua importância na produção do pescado nacional. Através de 

grupos de discussão e oficinas, os pescadores de todo o país têm se dedicado a conhecer e 

estudar as leis vigentes e, com base nisso, poder contestar e reivindicar o seu cumprimento. 

Os conflitos e as disputas territoriais vivenciadas pelas comunidades tradicionais pesqueiras 

também têm sido objeto de inúmeras audiências públicas, manifestações, seminários, 

pesquisas acadêmicas, mapeamentos sociais, entre outras ações.  

É através dessa linha de pensamento que, no 5º capítulo, nos dedicamos à análise – a 

partir de um olhar geográfico e da dimensão territorial –, das especificidades/complexidades 

que envolvem a regularização dos territórios pesqueiros de Ilha de Maré (BA), recorte 

empírico analítico desta pesquisa. 

Com base nas discussões desenvolvidas nos capítulos anteriores, analisaremos como a 

categoria de pescador artesanal se apresenta em Ilha de Maré – história, conhecimentos, 

tradição, territorialidades etc. – e as especificidades existentes em seus territórios, iniciando o 

exercício de demarcação dos seus possíveis limites. A partir disto, buscaremos identificar 

quais são as principais disputas e conflitos territoriais vivenciados pelas comunidades da Ilha 

e, com isso, reafirmar a necessidade e os desafios da regularização de seus territórios.  
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CAPITULO 5 - “A NOSSA LUTA É POR TERRA E ÁGUA” 
65

: O TERRITÓRIO 

ARTICULADO (TERRA E ÁGUA) DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 

PESQUEIRAS DA ILHA DE MARÉ - BA  

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  
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  Trecho retirado do Hino da Campanha pelo Território Pesqueiro de autoria de: Das Neves (PE), Teba (BA), 

Manuel Roberto (PA), Gilmar (BA).  
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Minha Ilha só tem mato, mas é lindo de ser ver. Eu não troco minha Ilha, 

nem por mim nem por você. Minha Ilha deu petróleo, tem azeite de dendê e 

ainda tem marisco que da para sobreviver. Minha Ilha de Maré fica perto de 

São Tomé, faz fronteira com Caboto, faz fronteira com Passé! 
 

(Compositor: Ernandes Carlos Lopes – Seu Djalma66) 

 

Caracterizada por sua diversidade e riqueza natural, a Baía de Todos os Santos é 

historicamente o espaço de vida e reprodução social de inúmeras comunidades tradicionais 

pesqueiras. O setor de pesca BTS/Recôncavo abrange atualmente 16 municípios
67

, com 241 

comunidades identificadas e mais de 72.949 mil pescadores (as) artesanais registrados que 

sobrevivem direta da pesca e da mariscagem. Esse último quantitativo equivale a mais de 50% 

do total de pescadores (as) existentes no estado (MPA, 2015; MPP, 2015).  

Só no município de Salvador – um dos principais do setor de pesca BTS/Recôncavo –, 

encontram-se cerca de 60 comunidades pesqueiras, distribuídas em bairros específicos 

(Itapuã, Rio Vermelho, Plataforma, Paripe etc.) e nas Ilhas dos Frades, Bom Jesus dos Passos 

e, principalmente, Maré. 

A Ilha de Maré encontra-se localizada a leste da BTS e pertence ao município de 

Salvador. Instituída desde 1982 enquanto Reserva Ecológica
68

 e inserida na Área de Proteção 

Ambiental Baía de Todos os Santos, a Ilha ocupauma área territorial de aproximadamente 

10,65 km² e possui 6.434 mil habitantes, distribuídos em 11 comunidades: Neves, Itamoabo, 

Santana, Botelho, Porto dos Cavalos, Praia Grande, Maracanã, Bananeiras, Caquende, Ponta 

Grossa e Martelo (IBGE,2010) (Figura 52). 

Historicamente conhecida como ―uma grande aldeia de pescadores‖, a economia e o 

modo de subsistência dos seus moradores, na maioria das vezes ―se baseia na utilização dos 

recursos naturais [...] a pesca, a mariscagem, a produção de peças artesanais [...] de alimentos, 

a exemplo do doce de banana de palha, etc.‖ (PAIVA et al, 2011, p. 75). 
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 Música ―Minha Ilha só tem Mato‖ do compositor Ernandes Carlos Lopes, pescador, Ilha de Maré (Ba).  
67

 O litoral do Estado da Bahia possui atualmente cerca de 352 comunidades pesqueiras que se encontram 

distribuídas em 44 municípios, agrupados em cinco setores de pesca (Litoral Norte, Baía de Todos os 

Santos/Recôncavo, Baixo Sul, Litoral Sul e Extremo Sul) (MPP, 2015; CPP, 2015; SOARES et al, 2009). ―O 

setor de pesca da BTS abrange 16 municípios: Santo Amaro, Cachoeira, Maragogipe, Saubara, Nazaré, Salinas 

da Margarida, Jaguaripe, Aratuipe, Vera Cruz, Itaparica, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Candeias, 

Simões Filho, Salvador e São Félix‖ (SOARES et al, 2009, p. 161).   
68

 Consultar Lei Municipal nº 3.207 de 1982. 
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Figura 52 – Mapa de Localização da área de estudo, Ilha de Maré (Bahia). 
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Considerada uma das principais Ilhas da BTS, a Ilha de Maré possui enquanto 

aspectos geoambientais ―uma formação alongada com topografia definida por variações 

altimétricas de 0 a 105 m, uma plataforma litorânea construída de sedimentos lamosos 

ocupando grande extensão da costa noroeste e zonas de recifes aflorando a superfície, na costa 

sul (CPP/BA, 2000, p. 20).  

 

É geologicamente, constituída por rochas sedimentares da bacia do 

Recôncavo, com predominância de folhetos, siltritos e arenitos. Tem praias 

arenosas e possuem relevo bastante acidentado. Riachos intermitentes, 

localizados em fundos de vale, são responsáveis pelo sistema de drenagem 

natural. Seu revestimento vegetal é caracterizado pela presença de restos de 

mata secundária nas encostas e predomínio de vegetação rasteira e cultivo de 

banana, sisal, cana-de-açúcar [...] e áreas de manguezais no norte (CPP/BA, 

2000, p. 20).  
 

Segundo relatos históricos sobre a sua formação socioterritorial, tais características 

contribuíram para que a mesma se tornasse, ainda no século XVII, um ―local de refúgio‖, de 

inúmeros negros escravos, advindos dos engenhos da região. Após a abolição da escravatura e 

a queda da produção açucareira nos engenhos do Recôncavo baiano, outras famílias também 

passaram a ocupar a Ilha. As condições sociais e econômicas do período (sem terra, trabalho e 

fonte de renda) e os aspectos ambientais existentes na Ilha de Maré (diversidade de mariscos e 

pescados e árvores frutíferas) confluíram para que a agricultura e principalmente a pesca e a 

mariscagem (atividade originária dos indígenas da região) se tornassem o principal meio de 

sobrevivência de muitas famílias. Foi através do consumo direto e da venda/troca, 

inicialmente para os senhores do engenho e depois para outros habitantes da região, que 

muitas comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré foram constituídas (INCRA, 

2016). 

Arte e tradição da pesca que foi sendo repassada de geração a geração e que configura 

até os dias atuais a principal fonte de renda das comunidades locais, em alguns casos, 

conciliada com a agricultura e o extrativismo vegetal. ―A economia e o modo de subsistência 

dos moradores da Ilha quase sempre se baseiam na utilização dos recursos naturais [...] a 

pesca, a mariscagem, a produção de peças artesanais [...] de alimentos, a exemplo do doce de 

banana de palha [...] (PAIVA et al, 2011, p. 75) (grifo nosso).  

De acordo com os dados do extinto MPA, no ano de 2015, a Ilha de Maré possuía o 

total de 2.700 pescadores (as) cadastrados no RGP do Estado (MPA, 2016). Entretanto, 

segundo dados da atual gestão da Colônia Z-04, a Ilha possui atualmente, cerca de 4.000 mil 
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pescadores(as) artesanais, pois mesmo sobrevivendo diretamente da atividade, muitos 

pescadores(as) da Ilha ainda não possuem cadastro no RGP.
69

 

 
Aqui na Ilha, a maioria da população vive da pesca mesmo. Vive do trabalho 

diário de ir ao mar e ao mangue retirar os peixes e mariscos para alimentar a 

família e vender. Alguns pescadores plantam banana, milho, feijão, 

mandioca, etc., outros fazem a extração do cipó, dendê... Tem alguns 

moradores que tem pequeno comercio, pousada, casa de veraneio ou trabalha 

na escola, posto, ou nas indústrias e casas de família aqui em volta.  Mas se 

for pra dizer do que Ilha vive, a resposta é da pesca mesmo, porque a maioria 

dos homens e mulheres vive do trabalho no mar. Os mais velhos contam que 

sempre foi assim, as famílias sobreviviam do que a terra e o mar fornecia. 

Desde pequena eu aprendi a mariscar, minha mãe, tia, tudo me ensinaram a 

pegar os mariscos, catar e preparar para cozinhar e vender. Aprendi os tipos 

de mariscos, as épocas, as marés, os peixes aprendi também. É da pesca que 

eu vivo! (Depoimento Pescadora de Ilha de Maré – 2016).  

 

A pesca artesanal desenvolvida em Maré é considerada de pequena escala e possui 

entre suas características, uma base familiar de produção (MPA, 2016). Os pescadores, 

possuidores de um amplo conhecimento sobre ―as águas, os manguezais e os pescados da 

BTS‖, mantêm há séculos a tradição, a cultura e o respeito à natureza, que configuram o modo 

de vida das comunidades tradicionais. ―Os habitantes da Ilha dependem da floresta para a sua 

sobrevivência e a floresta depende dos habitantes para que continue existindo‖ (ALMEIDA; 

PAIVA, 2011, p. 23). 

Para as comunidades pesqueiras da Ilha, a floresta (matas), os mares, os manguezais, 

as coroas, os rios etc., são espaços conhecidos, denominados e respeitados, que compõem os 

seus territórios de vida e reprodução social – território pesqueiro. 

A partir da pesca e na articulação dos ambientes marítimos e terrestres, os 

pescadores(as), ao longo do tempo, foram delimitando e imprimindo sobre o espaço as suas 

territorialidades,estas que têm sido intensamente ameaçadas e, em alguns casos, destruídas 

pelo projeto de expansão urbano-industrial em desenvolvimento na BTS.   

A inserção de indústrias e empreendimentos turísticos ou particulares na BTS tem 

ocasionado a modificação de áreas tradicionalmente utilizadas pelas comunidades para o 

desenvolvimento de suas atividades. Mesmo se tratando de uma Reserva Ecológica e área de 

APP, inúmeras foram as denúncias realizadas nos últimos anos pelas comunidades da Ilha 

sobre a contaminação das áreas de pesca por resíduos industriais, esgotos residenciais, 

derramamentos de produtos químicos por embarcações, entre outros. 

                                                             
69

Muitos pescadores (as) ainda se encontram na espera, da efetivação do seu cadastro efetivado no RGP.  
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Estudos sobre a qualidade das águas, ar e pescados da BTS revelam o quanto essas 

atividades têm comprometido as condições naturais da Baía e interferido no desenvolvimento 

das comunidades da Ilha, que reivindicam o acesso e o direito aos seus 

territórios(MACHADO, 1996; QUEIROZ; CELINO, 2007; 2008; HATJE, 2009; SANTOS et 

al, 2009; 2010; 2016).  

Para o Estado e as empresas privadas que atuam na região, essas comunidades são 

invisíveis e, quando há mecanismos legais de proteção, estes não são fiscalizados e/ou não 

contemplam as especificidades que envolvem os territórios pesqueiros (terra e água). Tais 

fatos consistem no principal motivo das inúmeras disputas e conflitos territoriais existentes na 

BTS.  

Frente ao cenário exposto, objetiva-se neste capítulo compreender como a categoria de 

pescador artesanal se apresenta na Ilha de Maré (importância da atividade, práticas, 

organização, cotidiano, etc.) e como, historicamente, esse grupo social foi se formando e 

imprimindo sobre o espaço as suas múltiplas territorialidades. Nesse momento também será 

realizada a análise e mapeamento do território pesqueiro local. 

Para tal, metodologicamente recorremos, além da pesquisa bibliográfica, aos dados 

estatísticos do extinto MPA, da Coordenadoria de Pesca do MAPA/BA, Colônia Z-04, CRAS 

- Ilha de Maré, USF – Ilha de Maré, SPU/ BA, INCRA/ BA, e aos microdados do IBGE.  Na 

pesquisa de campo, destaca-se a realização de reuniões, entrevistas abertas, participação em 

seminários, oficinas de geografia e cartografia, caminhadas pelo território, construção de 

mapas sociais temáticos, georreferenciamento territorial etc.  

 

5.1 ILHA DE MARÉ: UMA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA E LUTA  

 

Aqui se cria o peixe regalado com tal sustância, e gosto preparado, que sem 

tempero algum para apetite faz gostoso convite, e se pode dizer em graça 

rara que a mesma natureza os temperara [...] Não falta aqui marisco 

saboroso, para tirar fastio ao melindroso; os polvos radiantes, os lagostins 

flamantes, camarões excelentes, que são dos lagostins pobres parentes; 

retrógrados caranguejos, que formam pés das bocas com festejos, ostras, 

que alimentadas estão nas pedras, onde são geradas; enfim tanto marisco 

[...] As frutas se produzem copiosas, e são tão deleitosas, que como junto ao 

mar o sítio é posto, lhes dá salgado o mar o sal do gosto. As canas 

fertilmente se produzem [...] Nesta ilha está mui ledo, e mui vistoso um 

Engenho famoso, que quando quis o fado antigamente era Rei dos engenhos 

preminente, e quando Holanda pérfida e nociva o queimou, renasceu qual 

Fênix viva.  
 

(Trecho do poema A Ilha de Maré - Manuel Botelho de Oliveira, 1705) 
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As comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré, conforme pontuado 

anteriormente tem nas bases de sua constituição o tripé latifúndio, monocultura e escravidão, 

base da formação territorial do Recôncavo Baiano durante séculos. É decorrente desse modelo 

de sociedade senhorial, baseado na propriedade de terras e negros escravizados, que ocorre a 

ocupação da Ilha. Quando os habitantes mais antigos relatam que a origem das primeiras 

famílias decorre das fugas, do naufrágio de navios, da decadência dos engenhos e/ou de 

camponeses livres, eles estão se referindo a esse processo histórico. 

A formação socioterritorial da Ilha, de acordo com os moradores locais, pode ser 

compreendida a partir de três grandes períodos históricos: i) de 1500 a 1888 (período em que 

perdurou o tripé monocultura da cana, latifúndio e escravidão); ii) 1888 a 1950 (pós-

libertação dos escravos, decadência dos engenhos, agricultura, novas produções etc.); e iii) 

1950 aos dias atuais (o início das atividades de exploração do petróleo no Recôncavo e a 

transformação da BTS numa das principais áreas de interesse industrial do Estado). 

O primeiro momento de ocupação da Ilha remonta ao século XVI, quando da 

colonização portuguesa e ocupação das terras do Recôncavo Baiano através da construção de 

engenhos. ―Durante quatro séculos o Recôncavo foi palco da indústria açucareira que, através 

da construção de engenhos, que utilizavam a mão-de-obra de negros escravizados no plantio e 

beneficiamento da cana-de-açúcar, foi responsável pela ocupação e povoamento desta região‖ 

(INCRA, 2016a, p.75) (Figura 53). 

 

Figura 53. Mapa Histórico da "Conquista" na região do Recôncavo baiano. 

 
                 Fonte: PINHO, 1946, pág. 10 apud INCRA, 2016a, pag. 81.   
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É importante destacar que o processo de ocupação do Recôncavo e a expansão intensa 

e continua desses engenhos, se deram com base no extermínio de inúmeros indígenas 

Tupinambá que habitavam a região. Ao resistirem ao processo de ocupação e escravidão nos 

engenhos, tiveram grande parte de seus povos dizimados.   

A Figura 53 demonstra parte do processo de ocupação territorial ocorrido na região do 

Recôncavo baiano, ou seja, como no decorrer da história, as terras ocupadas pelos indígenas 

foram sendo ―distribuídas em sesmarias‖ e transformadas em grandes engenhos. No século 

XVI, o Recôncavo já contava com 36 engenhos em funcionamento. ―Eram engenhos que no 

conjunto, produziam cerca de 120.000 arrobas/ano, resultando numa produção média de 4.000 

arrobas/ano por engenho‖ (INCRA, 2016a, p.75). 

Ao longo do tempo, mesmo com as invasões holandesas, a destruição de inúmeros 

engenhos (século XVII) e as crises na produção/comercialização açucareira (séculos XVIII e 

XIX), esse número aumentou significantemente, chegando ao final com século XIX com a 

existência de mais de 850 engenhos (INCRA, 2016a), conforme podemos observar na Figura 

54. 

 

Figura 54. Engenhos na Baía de Todos os Santos no século XIX. 

 

 
           Fonte: VILHENA, 1801 apud INCRA, 2016a. 

 

De acordo com as oficinas e entrevistas realizadas foi a partir da constituição desses 

engenhos que ocorreu a ocupação da Ilha. Conforme pontuado anteriormente, a maioria dos 

moradores relata que a origem de suas famílias remete às fugas de escravos dos engenhos de 
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Candeias, a destacar o Engenho Freguesia (onde se localiza atualmente o Museu Wanderley 

Pinho) (Figura 55); as fugas de negros africanos que eram transportados em navios que 

naufragaram ao colidir com as pedras existentes nas proximidades da parte sul da Ilha e aos 

próprios engenhos que existiram na Ilha de Maré.   

 

O formato e as matas existentes na Ilha nos séculos XVI, XVII e XVIII 

favoreceram muito a fuga de escravos dos engenhos de Freguesia, Petinga e 

outros da Região do Recôncavo. Pois, para quem vinha pelo mar, não era 

possível não enxergar o que acontecia e quem estava dentro, por causa das 

matas e do formato, das pontas de nossa Ilha.  Os escravos vinham a nado, 

atravessam mesmo de Caboto e Passé até a Ilha. Eles vinham de noite que 

era para os senhores do engenho não saber e voltavam. Viam se tinha lugar e 

era ―seguro‖ e avisavam aos demais. Foi no centro da Ilha onde esses 

primeiros quilombos se localizaram e, muitos escravos fugiram pra cá! Pois 

resistiam mesmo a forma com que os senhores os tratavam e exploravam 

(Depoimento Pescador da Ilha, Pesquisa de Campo, Janeiro, 2017). 

 

O depoimento apresentado remete a dinâmica que marcou a primeira fase de ocupação 

da Ilha, que de acordo com os moradores perdurou até a promulgação da Lei Áurea (1888) e a 

libertação dos escravos. 

 

Figura 55. Museu Wanderley Pinho, antigo Engenho Freguesia (Candeias).  

 
                      Fonte: Pesquisa de campo, 2016.  

 

Essa ocupação, de acordo com a memória dos mais velhos, se iniciou em quatro 

pontos principais: na comunidade de Praia Grande; na Paciência (uma localidade bastante 

íngreme no centro da Ilha); no Descanso (uma localidade entre a Comunidade de Praia 

Grande e Paciência) e, na Tacha (uma localidade próxima à comunidade do Martelo). Foi a 

partir da ocupação desses lugares que, que outras comunidades da Ilha foram sendo ocupadas: 

Ponta Grossa, Maracanã, Bananeiras etc.  
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Quando os navios batiam nas pedras das coroas de Praia Grande, os negros 

fugiam a nado e, como lá, quando a maré tá baixa, há uma grande extensão 

de praia, rapidinho eles chegavam ao continente. E, na paciência, devido o 

formato da ilha e do lugar, ninguém conseguia ver de fora (do mar) o que 

acontecia/existia no interior‖ (Depoimento pescador, Ilha de Maré, Pesquisa 

de Campo, 2017).  

 

Segundo as pesquisas realizadas pelo INCRA, no âmbito da confecção do Relatório de 

Identificação e Delimitação do Território da Comunidade Quilombola de Ilha de Maré, ―a Ilha 

de Maré já aparece nos documentos históricos a partir do século XVI, nos primórdios da 

colonização portuguesa no Brasil‖ (INCRA, 2016a, p. 79), mais especificamente, quando da 

introdução do cultivo da cana de açúcar na Ilha pelo padre e músico Bartolomeu Pires em 

1570 e início das obras de construção da Igreja Nossa Senhora das Neves, localizada na 

comunidade de Neves (Figura 56). 

 

Figura 56. Igreja Nossa Senhora das Neves - Comunidade de Neves, Ilha de Maré.   

 
                       Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Nesta época, a Ilha de Maré pertencia a Freguesia de Matoim, formada ―a partir da 

concessão da sesmaria de Caboto/Matoim, no ano de 1560, ao português Sebastião Álvares, o 

Cavalheiro da Casa do rei de Portugal‖ (INCRA, 2016a, p. 81). 

 

A sua sede era a atual localidade de Caboto, distrito do município de 

Candeias, em cujo território foi erguida a igreja de Nossa Senhora da 

Piedade, dando lugar à Freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Matoim. 

Posteriormente, a Ilha de Maré separa-se de Matoim, quando da criação da 

Freguesia de Ilha de Maré (INCRA, 2016a, p. 81). 

 

De acordo com as histórias relatadas pelos moradores locais, Bartolomeu Pires seria o 

proprietário de um dos engenhos existentes na Ilha, no século XVI. O outro possível engenho 
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existente, denominado de Engenho de Maré, consta nos relatos históricos sob a propriedade 

de Manoel Botelho de Oliveira, no século XVIII.  

No trecho do poema ―A Ilha de Maré‖, apresentado anteriormente, Botelho descreve a 

rica fauna e flora existente na Ilha no século XVIII, assim como a presença de um engenho 

que teria sido reconstruído após ser queimado pelos Holandeses, no século XVII. Segundo 

relatos históricos, este engenho seria pertencente à família Botelho.  

Nas comunidades de Botelho e Martelo ainda é possível observar, através de ruínas de 

antigas construções, resíduos da estrutura dos engenhos que existiram na Ilha de Maré (Figura 

57). 

 

Figura 57. Ruínas de antigas construções existentes na Ilha, consideradas pelos moradores como resíduos da 

estrutura dos Engenhos de Maré e de Bartolomeu Pires. 
   

 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

Além das ruínas, há ruas (Rua Cais do Engenho, Rua do Passa Cavalo, Rua do Barro 

Vermelho etc.) e fontes (Fonte do Engenho, Fonte do Gasto, Fonte de Beber etc.) nas 

comunidades que remontam ao período de existência dos engenhos na Ilha (Figura 58).  Com 

―a exploração econômica da ilha durante o ciclo da cana-de-açúcar, os negros foram 

utilizados como mão de obra escrava, sendo que muitos se refugiaram em quilombos e 

contribuíram para a atribuição de significados místicos às águas das fontes‖ (PAIVA, 2011, p. 

122).  
 

Em algumas oficinas realizadas, os moradores relataram a existência de um terceiro 

engenho na Ilha, nas proximidades da comunidade de Praia Grande. Segundo os mesmos, até 
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os anos de 2010/2011 ainda existiam neste lugar ruínas de antigas construções vinculadas a 

existência de antigos engenhos.  

 

Figura 58. Ruas e fontes existentes na Ilha de Maré que remontam ao período de existência dos engenhos. 
 

 
 

 

 

       Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

Em levantamento histórico realizado pelo INCRA (2016a, p. 87), nos registros 

obrigatórios da Ilha de Maré do século XIX, ―são mencionados dois engenhos na ilha de 

Maré: Bonfim [...] registrado em 20 de maio de 1857, por Domingos Ribeiro Guimarães 

Lopes [...] e o engenho Santo Antonio [...] registrado em 28 de fevereiro de 1857, por Antonio 

Joaquim Magalhães Castro‖. De acordo com os moradores, estes engenhos provavelmente são 

oriundos dos engenhos de Bartolomeu Pires e Manoel Botelho.   

 
Além dos dois engenhos mencionados acima, dois outros registros de 

propriedade são identificados [...] Um deles, por nome fazenda Bom Jardim, 

registrada por Luiz César de Queiroz Bitencourt [...] Outro é a Fazenda 

Cruz, que foi comprada, em 27 de novembro de 1841, por Francisco Ribeiro 

Lopes de Paulo José de Melo Azevedo c Brito, chamada Fazenda do 

Oratório, vizinha aos dois engenhos acima relacionados (INCRA, 2016a, 

p.87).  

 

No século XVIII, a organização socioespacial da Ilha já era composta além dos 

engenhos e quilombos, por propriedades menores, onde habitavam alguns escravos que 

trabalhavam nos engenhos e outros alforriados. Mas é durante os séculos XIX e XX que 

ocorre, de fato, a maior parte da ocupação da Ilha. 

É importante pontuar, durante o século XIX, as diversas crises vivenciadas pela 

economia açucareira do Recôncavo, decorrente entre outras da concorrência do açúcar 

produzido em Cuba, Luisiânia e Jamaica, da forte pressão para abolir a escravidão do Brasil e 

das frequentes revoltas dos cativos. Nesta época, a ―solução‖ encontrada pelos senhores do 

engenho para revitalizar a economia açucareira foi o ―melhoramento tecnológico‖ – como 

consequência das tentativas de modernização da indústria açucareira – e a intensificação do 

tráfico de escravos (INCRA, 2016a).  
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Como consequência desse processo, houve um aumento da pressão já existente, para 

extinção do regime escravista no Brasil e das rebeliões empreendidas pela população cativa. É 

nesse cenário e período – final do século XIX e início do século XX – que ocorre a formação 

de diversos quilombos no Recôncavo Baiano, a destacar em Ilha de Maré.  

No RTID do Território da Comunidade Quilombola da Ilha de Maré, produzido pelo 

INCRA (2016a) são apresentados dois diagramas genealógicos que retratam as origens dos 

moradores da Ilha e a vinculação direta com a fuga de escravos dos engenhos do Recôncavo e 

a formação de Quilombos. Um deles, apresentado na Figura 59, refere-se ao pescador 

Ernandes Carlos, conhecido popularmente como ―Seu Djalma‖ e um dos entrevistados desta 

pesquisa. 

 

Figura 59. Diagrama Genealógico do pescador Ernandes Carlos – Ilha de Maré. 

.  

 
Fonte: INCRA, 2016a. 

 

Neste diagrama é possível observar que a bisavó de ―Seu Djalma‘, Sra. Maria Inês 

Bonfim e, a bisavó de ―Dona Vilma‖ (esposa de Djalma), Dona Maria, foram escravas fugidas 

do Engenho Freguesia, em Candeias. Em entrevista realizada com o Seu Djalma, o mesmo 

relatou que seu bisavô, Sr. Gregório, também foi escravo fugido, neste caso, do Engenho 

Jacarecanga, em Candeias.  

 

Os meus bisavós eram filhos de negros africanos, mas nasceram aqui na 

Bahia mesmo, Gregório em Santo Amaro e Inês no ―Qurente‖, em Candeias. 

As histórias que conhecemos é que eles fugiram dos Engenhos de Candeias, 

justamente por não aceitar as condições que lhe eram impostas enquanto 

escravizados. Fugiram em jangadas de ―gravatá, murungú, imbaúba e tronco 

de bananeira‖ e, quando chegaram na Ilha, encontraram muitos índios, que 
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no decorrer do tempo foram sendo dizimados. Esse povo tudo aqui tem sua 

origem na África e seu pé nos engenhos do Recôncavo, de Candeias, daqui 

da Ilha mesmo e até de Cachoeira e Santo Amaro (Depoimento Seu Djalma, 

Pesquisa de Campo, 2017). 

 

O exemplo apresentado, além de revelar uma característica presente na base familiar 

da maioria dos moradores da Ilha, reafirma os relatos históricos contados pelos moradores, 

sobre o processo de formação sócio territorial local.  

É importante destacar, ainda na 1ª fase de ocupação da Ilha, a importância das 

atividades da pesca, da mariscagem, da agricultura e do extrativismo vegetal. Além de ter sido 

a base alimentar dos indígenas tupinambás ali existentes, foram estas atividades que 

possibilitaram a sobrevivência e reprodução dos novos grupos que ocuparam a Ilha (escravos 

fugidos, trabalhadores dos engenhos etc.). ―Naquela época eles não tinham do que viver não! 

Vieram fugidos dos engenhos e navios naufragados. Não tinham onde morar, o que comer... 

então foi do mar, desse manguezal aí e das matas que eles tiraram os alimentos‖ (Depoimento 

pescador, Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2017).  

 

Os índios que existiam aqui já faziam né, então foi dessa troca de culturas e 

conhecimentos que a pesca aqui na Ilha foi sendo construída. Eu lembro 

também que os antigos aqui falavam que muito escravo pescava e mariscava 

para os senhores do engenho.  Então a pesca sempre esteve presente aqui, 

principalmente para os escravos e negros fugidos! (Depoimento pescador, 

Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2017).  
 

 É nesse cenário, de consecutivas crises na indústria açucareira, resistência dos cativos 

e formação de inúmeros quilombos no Recôncavo que – de acordo com a temporalidade 

mencionada nas entrevistas realizadas com os moradores locais, tem início a denominada 2ª 

fase de ocupação da Ilha (ano de 1988), caracterizada principalmente pela promulgação da 

Lei Áurea, o declínio de inúmeros engenhos existentes na região e uma intensa ocupação da 

Ilha por ex-escravos, oriundos dos engenhos de Candeias (Petinga, Freguesia, Jacarecanga, 

etc.), Cachoeira, Santo Amaro, entre outros.  

É importante pontuar que, mesmo após a Lei Áurea, alguns escravos permaneceram 

sob a tutela dos senhores de engenho e, por isso, empreenderam novas fugas para a Ilha de 

Maré. Junto aos demais campesinos livres, estes ocuparam a Ilha e passaram a trabalhar nas 

fazendas existentes. 

É datada de 1898-99 a última safra em que o Engenho Freguesia moeu. A 

esta época, já com trabalho assalariado, já que em 1888 havia sido 

promulgada a Lei Áurea, da proibição da instituição da escravidão no Brasil. 

O Freguesia, a partir dessa época, deixa de ser um engenho e passa à classe 

de fazenda fornecedora de cana‖ (INCRA, 2016a, p.94). 
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 De acordo com os relatos dos moradores, nesta época (final do século XIX e início do 

século XX) as fazendas Cruz, Martelo, Bananeiras, Maracanã, Neves, Oratório e Praia 

Grande, continham uma produção variada, a destacar: banana, cana, milho, canabrava, 

tomate, aipim, mandioca, manga, quiabo, abobora, melancia, maxixe, jiló etc. Além das 

plantações, os fazendeiros criavam gado, cavalos, jegue, porco, galinha etc.   

 O escoamento da produção era especificamente realizado pelos saveiros. Como não 

existia uma infraestrutura comercial de escoamento e nem que suprisse as necessidades dos 

moradores, a troca e a compra de produtos acontecia através dos saveiros. Percorriam toda a 

Ilha, levando produtos de uma comunidade para outra e, trazendo/levando outros para as 

feiras e mercados dos municípios de Salvador, Candeias, Bom Jesus etc. 

 

Aqui na Ilha tinham mais de cem saveiros. Eram os saveiros que faziam o 

escoamento da produção aqui, levava milho de uma comunidade para a 

outra, cana de uma para outra, aipim, tomate, etc. Eram os saveiros que 

traziam panelas de Salvador e Candeias para as casas, material de 

construção, comida, material de limpeza, etc. Os saveiros foram muito 

importantes para nós, hoje só tem dois em toda a Ilha (Depoimento pescador 

da Ilha, pesquisa de campo, 2017).  
 

Ainda sobre essas fazendas é importante frisar que ―as relações de trabalho 

estabelecidas entre fazendeiros e posseiros eram baseadas no arrendamento da terra e na 

cessão da parte da produção ao dono do terreno‖ (INCRA, 2016a, p. 98).  

 

Aqui era assim, os fazendeiros ―cediam‖ parte das terras para o povo morar e 

plantar, mas tinha que pagar o arrendamento em dinheiro e dar parte da 

produção. Funcionava na divisão ―3-1‖, tudo que a gente plantasse tinha que 

da 30% ao fazendeiro e se não desse, era expulso das terras, tinha as casas 

derrubadas, plantação destruída, etc. (Depoimento pescador da Ilha, pesquisa 

de campo, 2017).  
 

Segundo relatos dos moradores, muitos fazendeiros exploravam os seus trabalhadores 

e ameaçava-os de expulsão das terras, caso não cumprissem os ―acordos de uso e produção 

das terras‖. Como se tratavam de trabalhadores que não possuíam terra e nem outro tipo de 

renda, muitos acabavam se submetendo a exploração e aceitando as condições impostas pelos 

fazendeiros.  

 

Eu ouvi muitos relatos dos meus pais e avós de sofrimento, exploração, 

humilhação e desespero mesmo. De ser expulso das terras, ter sua casa e 

roça destruída. Se tivesse alguma confusão ou intriga, eles já tiravam as 

famílias e passavam as terras para outros. E tinham muitas regras, não podia 

construir casas de tijolo, não podia usar as áreas que não fosse colada nas 

casas, etc. (Depoimento pescador da Ilha, pesquisa de campo, 2017).  
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Foi com base nessas relações que a Ilha de Maré sustentou por inúmeras décadas uma 

significante produção agrícola, que abastecia inúmeros bairros de Salvador e Candeias com 

produtos como: a banana, a cana, o aipim, a mandioca, o milho etc. Cabe destacar também a 

comercialização de pescados e mariscos que eram levados/trocados em grande quantidade nos 

saveiros para as feiras de Salvador.  

 A destruição das roças, os constantes conflitos fundiários e as expulsões ocasionaram 

um alto nível de insatisfação nos trabalhadores, que se negavam a pagar o arrendamento aos 

fazendeiros e a produção no sistema 3-1. Fruto desse processo, muitos trabalhadores 

abandonaram suas roças e foram expulsos, ocasionando posteriormente, o declínio da 

atividade da agricultura na Ilha. 

 Para algumas comunidades da Ilha, a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

na Ilha, no final da década de 1980, significou uma forma de resistência ao pagamento do 

arrendamento. Para outras é o ano de 2004 que ―demarca o fim‖ do pagamento do 

arrendamento e da produção 3-1. 

 

A discussão sobre a ―propriedade‖ das terras da Ilha sempre foi um tema 

discutido pelas comunidades, entretanto é no de 2004 que, fruto de 

discussões mais intensas e uma mobilização dos moradores que conseguimos 

a certificação quilombola das comunidades de Praia Grande, Bananeiras e 

Maracanã e, que negamos o pagamento de qualquer arrendamento 

(Depoimento pescador da Ilha, pesquisa de campo, 2017).   
 

Atualmente, a maioria dos proprietários dessas fazendas não habita e, dificilmente 

comparece ao local. Embora alguns moradores utilizem parte dessas áreas para roças 

individuais, a ideia da propriedade particular ainda permanece.  

A agricultura na Ilha, que era uma das principais atividades desenvolvidas, hoje é 

caracterizada por pequenas roças que produzem o necessário para o consumo familiar. 

Quando há comercialização, é voltada a pequenos mercados da Ilha e feiras de Salvador e 

Candeias.  

É importante destacar também que, além das fazendas e o trabalho na agricultura, 

existiam na Ilha diversas casas de farinha (Bananeiras, Maracanã, Martelo, Porto dos Cavalos, 

Martelo, Ponta Grossa, Praia Grande) além de caeiras (Praia Grande e Bananeiras), olarias 

(fábrica de tijolos) (Amêndoa e Oratório) e viveiros de criação de peixe (Botelho, Bananeiras, 

Martelo). Durante o século XX, muitas famílias dos municípios de Cachoeira, São Gonçalo, 

Feira de Santana, Santo Amaro, etc. vieram trabalhar em Ilha de Maré. Até hoje, há na Ilha, 

um local conhecido como Caeira. 
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A Caeira foi um local onde, no passado, se realizava a moagem e 

armazenamento de cal, resultado da transformação do cascalho, pego nas 

bancadas de areia no meio do mar e transportado, nos saveiros até a terra, 

onde se dava a produção desta matéria-prima. Esse cal se prestava à 

construção de casas e outras edificações e se destinava não somente à Ilha, 

como a todo os municípios do seu entorno. Muitos dos trabalhadores de 

Maré foram operários neste local (INCRA, 2016a, p. 41).  
 

Das casas de farinha existentes, restam apenas alguns espaços que hoje são utilizados 

para outros fins ou encontra-se em ruínas. Atualmente, há uma ou duas famílias que ainda 

possuem o ―artefato necessário‖ e realizam a produção da farinha apenas em épocas festivas e 

para o consumo próprio.  

Como o declínio da agricultura e a extinção dessas atividades, a pesca e a mariscagem 

– que já eram desenvolvidas pelos trabalhadores – ―reassumiram‖ o papel de principal fonte 

de renda da maioria das famílias da Ilha, complementada com as pequenas roças e o 

extrativismo vegetal.  

É importante destacar que a atividade pesqueira da Ilha tem suas origens ainda nas 

populações indígenas Tupinambá, que praticavam a pesca como uma das formas de garantir a 

sua sobrevivência. Quando os escravos fugidos chegaram a Ilha, encontraram nas matas e 

manguezais espaços estratégicos para o esconderijo, além de alguns recursos necessários a sua 

sobrevivência (BANDEIRA; BRITO, 2011).   

 

Aqui quando os negros fugiam dos navios naufragados e os escravos vinham 

a nado fugindo dos engenhos de Candeias eles não tinham do que se 

alimentar não. Logo era na pesca, na mariscagem e no extrativismo que eles 

tiravam o alimento dos quilombos que se formavam. A cultura da pesca e da 

mariscagem já era uma cultura dos Tupinambás que aqui existiam e com a 

vinda nos negros africanos, essas foram às atividades que possibilitaram eles 

sobreviver aqui na Ilha na época da escravidão e, depois sustentaram as 

novas famílias (Depoimento Pescador da Ilha, Pesquisa de Campo, 2017).  

 

Explorados durantes décadas, sem terra e sem trabalho, os ex-escravos encontraram no 

mar, no mangue e nas florestas a sua principal fonte de sobrevivência e, posteriormente, 

renda. É desse contexto histórico, social, econômico, ambiental e cultural que surgem às 

comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas da Ilha de Maré.  

Trata-se, portanto, de um coletivo de sujeitos que construíram no decorrer do processo 

de ocupação sócio territorial da Ilha, uma identidade étnica (grupo social que possui 

especificidades culturais, linguísticas, históricas, origem etc. comuns) que os permite se 

autoidentificar enquanto comunidades quilombolas e que, por vez, tem na prática da pesca 

artesanal, a sua principal e muitas vezes única fonte de renda (ARRUTI, 2006).  
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Das 11 comunidades existentes na Ilha todas consideradas pesqueiras, 6 (seis) (Porto 

dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa, Maracanã, Bananeiras e Praia Grande) são certificadas 

pela Fundação Cultural Palmares e encontram-se em fase de tramitação do processo de 

regularização territorial junto ao INCRA. 

Cabe ressaltar que reconhecemos a temporalidade e as características de muitos 

quilombos formados no Recôncavo Baiano (lugares de refúgio, esconderijo, difícil acesso 

etc.), mas nesta pesquisa e na Ilha de Maré, compreendemos o ―ser quilombola‖ enquanto 

uma identidade socialmente construída que se entrelaça historicamente à tradicionalidade da 

pesca artesanal.  

Conforme já explicitado nesta pesquisa, a tradicionalidade das comunidades 

pesqueiras é compreendida enquanto especificidade e afirmação de um modo de vida. ―São 

grupos que guardam entre si uma história em comum, uma forma própria de viver e se 

relacionar com a natureza, [...] tradições, crenças [...] que os distinguem dos demais membros 

de outros grupos humanos‖ (MPP, 2014, p.7). É a partir desse cenário que observamos as 

relações historicamente desenvolvidas pelas comunidades da Ilha com o seu território: fuga, 

esconderijo, produção, extrativismo, pesca, mariscagem, moradia, crenças, manifestações 

religiosas, culturais etc.  

A terra, o mar, o mangue e as florestas, constituíram-se em espaços conhecidos, 

nominados e respeitados que guardam inúmeros valores simbólicos e materiais. Para as 

comunidades da Ilha, a pesca artesanal representa uma arte – aprendida no cotidiano e através 

da oralidade com os mais velhos, que possibilitou/possibilita a reprodução social da maioria 

de suas famílias, mas tem sido há décadas intensamente ameaçada.  

 Nesta pesquisa, conforme já pontuado, temos como objetivo analisar as 

especificidades que envolvem a luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais da Ilha de 

Maré e, com isso, os desafios e perspectivas da regularização de seus territórios. Portanto, 

esse breve levantamento histórico tem como propósito demonstrar como as comunidades 

tradicionais da Ilha têm desde as bases de sua constituição a prática da pesca artesanal –

complementada pela agricultura e o extrativismo vegetal, como principal fonte de 

sobrevivência e renda. Daí a importância de preservar e garantir o uso, controle e acesso 

dessas comunidades aos seus territórios, neste caso, os territórios pesqueiros (terra e água).  

É no momento que retomamos essa discussão territorial que inserimos a denominada 

3ª fase de ocupação da Ilha, marcada principalmente por mudanças na organização sócio 

espacial e dinâmica das comunidades e o inicio de novas e distintas disputas e conflitos 

territoriais.  
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Foi a partir das décadas de 1950/1960 que muita coisa mudou aqui na Ilha, 

os conflitos que já tínhamos vivenciado com os fazendeiros se multiplicaram 

e agora com as indústrias e, o pescado que é à base de nossa alimentação e 

renda, começou a diminuir. Foi essa Petrobrás aí e o Porto de Aratu que mais 

trouxeram mudanças a nossa Ilha. Essa parte sul aí mesmo, mudou bastante 

depois da chegada dessas indústrias, um monte de gente passou a morar 

aqui, a comprar, alugar casa, colocar seus restaurante, pousada, etc. 

(Depoimento Pescadora da Ilha, Pesquisa de Campo, 2017).  
 

Iniciada na década de 1950, com a efetivação das atividades de exploração do petróleo 

no Recôncavo, esta fase se caracteriza pela inserção de centenas de indústrias na BTS e a sua 

transformação numa das principais áreas de interesse do Estado.  

 

A Baía de Todos os Santos (BTS), localizada no Recôncavo Baiano foi 

cenário das primeiras instalações da indústria petrolífera em território 

nacional, onde houve a implantação desde 1950, de diversas atividades 

ligadas à indústria do petróleo, como refinaria, porto, campo de produção em 

mar, entre outras. A descoberta se deu no dia 21 de janeiro de 1939, quando 

Oscar Cordeiro, um autêntico patriota, conseguiu com que o petróleo 

jorrasse no Lobato, subúrbio de Salvador [...] (GONÇALVES, 2013, p.4).  
 

É sabido que desde na década de 1940, a região da BTS já continha algumas indústrias 

e fábricas têxtil, de cigarros, bebidas etc. Entretanto, é a partir da década de 1950 que de fato 

―os municípios localizados no entorno da BTS experimentam um período de transformação 

econômica e social importante, devido à Petrobras ter escolhido a Bacia Sedimentar do 

Recôncavo para sistematizar suas pesquisas e explorar Petróleo‖ (HATJE etal, 2009, p.247).  

Com o início da exploração de Petróleo na BTS, novas atividades/indústrias foram 

inseridas, a destacar: i) na década de 1950: a construção da Refinaria de Mataripe em São 

Francisco do Conde, que após a criação da Petrobrás passou a ser chamada de Landulpho 

Alves (RLAM) e a criação do Terminal Almirante Alves Câmara (TEMADRE) em Madre de 

Deus; ii) na década de 1960: a criação da Companhia Plumbum Mineração e Metalúrgica, a  

Industria de Papel (INPASA) ambas em Santo Amaro e do Centro Industrial de Aratu (CIA), 

com cerca de 144 empresas de diversos setores; e iii) na década de 1970: a criação do Porto 

de Aratu e do Pólo Industrial de Camaçari com mais de 90 empresas químicas, petroquímicas, 

termelétricas, automotiva, de pneus, metalúrgica do cobre, têxtil, fertilizantes, fármacos, 

bebidas, entre outros. 

   A inserção dessas atividades gerou uma nova dinâmica socioeconômica e espacial na 

BTS. Com isso, despertou o interesse de outros setores, que também passaram a investir e 

ocupar a região: o setor turístico e imobiliário com a construção de hotéis, pousadas, casas de 

veraneio e restaurantes; o setor agrícola com o desmatamento de diversas áreas de floresta 
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para a inserção de pastos e/ou cultivos específicos, o setor pesqueiro, com a inserção de 

viveiros de cultivo de camarão (carcinicultura); o setor portuário com a ampliação dos portos 

de Salvador e Aratu, a construção de novos terminais de uso privativo (TUP) e estaleiros etc. 

Na Ilha de Maré, além da inserção de diversos poços de extração de petróleo e 

tubulações para escoamento do produto, essa nova dinâmica local ocasionou mudanças que 

inferiram diretamente na vida das comunidades, a destacar: a privatização de espaços 

utilizados para a pesca e a mariscagem; a destruição de coroas e pedras; a contaminação de 

pescados e mariscos com o derramamento de materiais produzidos e/ou escoados pelas 

indústrias etc. Destaca-se também a especulação imobiliária ocorrida após a inserção das 

indústrias, em que muitos moradores das comunidades de Neves, Itamoabo, Praia Grande e 

Santana, venderam suas casas e lotes para veranistas e empresários que construíram 

restaurantes, pousadas etc.  

Observa-se que as mudanças ocorridas na BTS, e consequentemente na Ilha, 

condicionaram as comunidades locais a uma nova dinâmica de uso, controle e acesso ao 

território, que foge ao seu controle. Segundo os relatos obtidos junto aos moradores, não 

houve nenhuma forma de planejamento e/ou diálogo sobre os impactos que essas atividades 

poderiam ocasionar na Baía e na vida das comunidades ali existentes. 

 

A ideia colocada desde a inserção da Refinaria Landulpho Alvez, era 

chegada do progresso e de melhoria as comunidades tradicionais da BTS, 

entretanto o que veio não foi nada agradável, o trabalho não veio, a melhoria 

não veio, nem o tal do progresso, o que veio mesmo foi a poluição, o 

desmatamento, a privatização de áreas públicas, a redução e contaminação 

do pescado, etc. Hoje a gente considera que a Refinaria, o porto e demais 

indústrias são na realidade, um monstro, que chegou e desde então só tem 

devorado nosso território, nossa cultura, nossos pescados e mariscos, nossas 

terras, etc. (Depoimento pescador da Ilha, pesquisa de campo, 2017).  
 

É nesse cenário que se iniciam e intensificam algumas disputas e conflitos territoriais 

vivenciados pelas comunidades pesqueiras e quilombolas da Ilha. Pois, mesmo a Ilha se 

encontrando em uma área de APP e sendo constituída principalmente por comunidades 

tradicionais, não há  uma efetiva fiscalização e/ou controle do uso e apropriação (com base 

nos instrumentos legais existentes Constituição de 1988, Convenção 169 da OIT, Decretos e 

Leis Ambientais etc.) desse espaço.  

Embora o processo de ocupação da Ilha seja marcado por um histórico de 

contradições, exclusão e negação de direitos, as comunidades locais buscaram/buscam no 

decorrer da história reafirmar e manter viva a cultura e a identidade tradicional que as 
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caracteriza. Uma identidade indígena, negra e quilombola que se entrelaça com a 

tradicionalidade da pesca artesanal. 

Como fruto do processo de formação sócio territorial, essa cultura é marcada por 

estreitos laços de tradição e pertencimento a matrizes indígenas e negras africana. A 

religiosidade, as danças, as crenças etc. revelam algumas características desse processo. A 

religiosidade local é composta pelo catolicismo, pelas religiões evangélicas e de matrizes 

africanas. No catolicismo destacam-se as comemorações para a padroeira da Ilha, Nossa 

Senhora das Neves (4 e 5 de agosto), assim como para Nossa Senhora das Candeias (2 de 

fevereiro, junto com Iemanjá) e Nossa Senhora de Santana (26 de julho), realizadas através de 

procissões marítimas e de terra, missas e festas.  

No âmbito das religiões de matrizes africanas, destaca-se o Candomblé. A Ilha serviu 

de ―refúgio para muitos escravos que fugiam dos engenhos, configurando-se, assim, como um 

espaço dos mais significativos, da cultura afrobrasileira, merecendo destaque os rituais do 

Candomblé, que se mantêm presentes até hoje no dia a dia da comunidade‖ (NEVES et al, 

2011, p.36).  

De acordo com os moradores locais já existiram diversos terreiros na Ilha (nas 

comunidades de Santana, Botelho, Praia Grande e Bananeiras), entretanto, atualmente há 

apenas cinco terreiros, localizados na comunidade de Praia Grande. Nas demais comunidades, 

há diversas pessoas que não possuem terreiros, porém, realizam as suas ―obrigações‖.  

 

Um dos motivos para essa redução é a descontinuidade de seus responsáveis 

espirituais. Mesmo assim, o Candomblé ainda representa e guarda 

importantes traços do processo de ocupação desenvolvido aqui na Ilha‖ 

(Depoimento pescadora da Ilha, pesquisa de campo, 2017). 

 

  Nas religiões evangélicas, destaca-se a presença de igrejas protestantes e, nos últimos 

anos, um crescimento significante de adeptos a Assembleia de Deus, Universal, entre outras. 

Além das crenças e manifestações religiosas, as comunidades da Ilha também guardam 

a cultura do samba de roda, da capoeira e dos presépios, que são montados anualmente por 

diversas famílias da Ilha. Na comunidade do Maracanã, existiu há alguns anos uma escolinha 

de capoeira para crianças e adolescentes, entretanto, por falta de apoio logístico e financeiro, a 

mesma encontra-se suspensa.  

 Outras heranças culturais são: a corrida de canoa, a cavalgada, a fabricação da renda 

de bilro, a construção de cestos dos ramos do dendezeiro, de muzuá e balaios com a fibra da 

canabrava, do paiol (esteira) com o talo da banana, a extração e fabricação do azeite de dendê, 

a utilização das ervas medicinais para tratamento de doenças etc.  
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É a partir desse contexto de formação social, histórica e cultural que passamos a 

analisar a Ilha de Maré hoje, objetivando, principalmente compreender os principais aspectos 

que envolvem as comunidades na atualidade.   

 

5.1.1 A Ilha de Maré hoje 

 

A Ilha de Maré, de acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, 

possui o total de 6.434 habitantes, sendo 5.701 moradores residindo na área considerada 

urbana, representando 88,6% do total e 733 residindo na área rural, representando 11,4%. 
70

 

Distribuídos em 11 comunidades e algumas pequenas localidades, as maiores 

concentrações populacionais se encontram nas comunidades de Praia Grande e Santana. As 

localidades de Caeira, Oratório, Major, Amêndoa, Paciência, Invasão, Tacha, Ponta da Coroa, 

Engenho de Maré, etc., encontram-se, em sua maioria, em áreas ―contíguas‖ as comunidades 

citadas (Tabela 30 e Figura 60).  

 

Tabela 30. Distribuição dos habitantes da Ilha de Maré por Comunidade – 2016.   

 
 

Distribuição dos habitantes da Ilha de Maré por Comunidade - 2016 

Comunidade Total 

Bananeiras 880 

Caquende 74 

Botelho 1000 

Maracanã 240 

Praia Grande 2000 

Santana 1570 

Porto dos Cavalos 240 

Neves 140 

Ponta Grossa 70 

Martelo 120 

Itamoabo 100 

Total 6.434 

            Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

 

 

 

 

                                                             
70

De acordo com informações obtidas junto ao IBGE, consideram-se como pertencente à área rural os espaços 

localizados mais ao interior da Ilha, fora do que seriam as ―sedes urbanas‖ das comunidades (Pesquisa de 

Campo, 2016).  
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Figura 60 – Mapa de Localização das comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré – Bahia, 2016. 
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A infraestrutura das comunidades é simples e a organização espacial das ruas, casas, 

igrejas, fontes, ruínas de antigas construções (engenhos, casas de farinha), 

relembram/remontam a formação inicial da Ilha. A Igreja de Nossa Senhora das Neves 

(Século XVI), considerada uma das primeiras construções da Ilha, a Igreja de Nossa Senhora 

de Santana (Século XIX); as Fontes do ―gasto‖, de ―beber‖, da ―baixa‖, do ―oro‖, da 

―palmeira‖, da ―Santa Barbara‖; as ruínas das antigas construções (casa de farinha, engenho); 

as ruas ―Cais do Engenho‖, ―do Passacavalo‖, ―do Beco‖, ―da Palha‖, ―do Barro Vermelho‖, 

―da Amêndoa ou Maracanã‖, ―do Martelo‖, etc. são algumas formas presente na atualidade, 

que carregam grande significado histórico cultural. 

O cotidiano local é marcado, principalmente, pela dinâmica dos pescadores e 

marisqueiras, a destacar: o embarque dos pescadores com seus apetrechos de pesca; a 

caminhada das marisqueiras com seus balaios ao amanhecer; a presença de mulheres, jovens e 

idoso nas calçadas, catando mariscos; o concerto das redes nas casas e praças; a 

comercialização dos pescados etc.  

Nas comunidades de Praia Grande, Maracanã e Bananeiras a população é composta 

basicamente por nativos e famílias advindas da região do Recôncavo. Nestas, as atividades da 

pesca artesanal e da mariscagem representam a principal fonte de renda da maioria das 

famílias (Figura 61).  

 

Figura 61. Comunidades Maracanã (A e B), Bananeiras (C e D), Praia Grande (E e F) – Ilha de Maré. 

 
 

 
 

        Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

As plantações (banana, cana, milho, feijão, mandioca, quiabo, abobora, limão etc.) e a 

extração vegetal da palha da Canabrava e da tala de dendê para o artesanato constituem um 

complemento a renda familiar dessas comunidades.  
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O comercio local é pequeno e o turismo é considerado incipiente. A infraestrutura das 

comunidades também conta com escolas municipais (Praia Grande e Bananeiras), Creche 

Comunitária (Bananeiras), associações de moradores e pescadores, igrejas evangélicas e 

católicas, estaleiro (Praia Grande), Unidade de Saúde da Família – USF (Praia Grande) etc.  

Em Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta Grossa – comunidades consideradas menores 

–, a pesca e a mariscagem também representa a principal fonte de renda da população, 

composta por nativos e famílias advindas da região.  

 Localizadas num contínuo espacial, a infraestrutura de ambas é considerada simples e 

conta apenas com uma escola municipal e dois espaços, em Porto dos Cavalos, utilizados para 

reuniões da associação. Há alguns anos, essas comunidades lutam para a instalação de uma 

creche pública em um desses espaços.   

O comércio existente é pontual e alguns moradores, além de trabalharem em suas 

roças, também se dedicam ao extrativismo e a produção do azeite de dendê, do paiol 

(esteiras), de redes de pesca e vassouras de palha (folha do nicurí) (Figura 62). 

 
Figura 62. Comunidades Ponta Grossa (A), Porto dos Cavalos (B e C) e Martelo (D, E e F) – Ilha de Maré. 

 
 

 
 

  Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

Algumas fazendas com áreas de pastagem e criação de gado também configuram o 

território dessas localidades. É também o caso com a Petrobrás, com 13 poços de petróleo 

distribuídos em terra (Porto dos Cavalos e Martelo) e mar (região no entorno das 

comunidades) e alguns dutos que fazem o escoamento do produto.   
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Apesar da pesca artesanal ser presente em todas as comunidades da Ilha, algumas 

também se destacam pelo desenvolvimento outras atividades. Em Neves, Itamoabo, Santana e 

Botelho, o turismo, as casas de veraneio e os restaurantes, também compõem a dinâmica 

local. Nestas, mistura-se a população nativa, os turistas e os proprietários de casas de veraneio 

(Figura 63).   

 

Figura 63. Comunidades do Botelho (A e B), Neves (C e D), Caquende (E), Itamoabo (F e G) e Santana (H e I) 

– Ilha de Maré. 

 
 

 

 

             

 
 

 
 

        Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Além da pesca e da mariscagem, desenvolvidas pelos nativos, a agricultura e o 

extrativismo vegetal também configuram uma fonte de renda para população local. Destaca-se 

a fabricação do doce de banana na palha, o trabalho com a renda de bilro etc.  

Além dos serviços voltados ao comercio e o turismo, tais comunidades contam com 

igrejas católicas e evangélicas, escolas municipais (Botelho e Santana), associações de 

moradores e pescadores, sede da Colônia de Pescadores Z-04 (Santana), Centro de Referência 

da Assistência Social - CRAS (Santana), Cemitério (Santana) etc.  
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5.1.1.1 Alguns aspectos socioeconômicos e ambientais 

 

 A Ilha de Maré, conforme pontuado, consta no Censo Demográfico do IBGE (2010) 

com o total de 6.434 habitantes. Com uma população considerada jovem, o grupo de faixa 

etária predominante é de 25 a 29 anos, com 609 habitantes, representando 9,4% da população 

total. Na distribuição por sexo, não há grandes diferenciações, 3.296 moradores são do sexo 

masculino (51,2%) e 3.136 do sexo feminino (48,8%). Porém, até os 54 anos observa-se um 

maior percentual de homens e a partir dos 55, de mulheres. Na Tabela 31, apresentamos a 

distribuição de moradores da Ilha, por faixa etária e sexo. 

 

Tabela 31. População Residente em Ilha de Maré por grupos de faixa etária e sexo, segundo dados do Censo do 

IBGE – 2010. 
 

População Residente em Ilha de Maré por grupos de faixa etária e sexo - 2010 

Faixa etária Total Homens Mulheres Total% Homens% Mulheres% 

0 a 4 anos 451 235 216 7,01 3,65 3,36 

5 a 9 anos 559 296 263 8,69 4,6 4,09 

10 a 14 anos 605 314 291 9,4 4,88 4,52 

15 a 17 anos 373 200 173 5,8 3,11 2,69 

18 ou 19 anos 229 133 96 3,56 2,07 1,49 

20 a 24 anos 578 308 270 8,98 4,79 4,2 

25 a 29 anos 609 321 288 9,47 4,99 4,48 

30 a 34 anos 548 269 279 8,52 4,18 4,34 

35 a 39 anos 487 264 223 7,57 4,1 3,47 

40 a 44 anos 408 215 193 6,34 3,34 3 

45 a 49 anos 354 158 196 5,5 2,46 3,05 

50 a 54 anos 297 164 133 4,62 2,55 2,07 

55 a 59 anos 287 143 144 4,46 2,22 2,24 

60 a 64 anos 208 100 108 3,23 1,55 1,68 

65 a 69 anos 151 66 85 2,35 1,03 1,32 

70 a 74 anos 132 46 86 2,05 0,71 1,34 

75 a 79 anos 66 32 34 1,03 0,5 0,53 

80 a 89 anos 78 30 48 1,21 0,47 0,75 

90 a 99 anos 13 4 9 0,2 0,06 0,14 

100 anos ou mais 1 - 1 0,02 - 0,02 

Total 6434 3298 3136 100 51,26 48,74 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. Adaptação: RIOS, 2016. 

.  

Na distribuição por cor ou raça, os dados do IBGE (2010) apontam para as pessoas 

com 10 anos ou mais o total 3.549 pessoas que se declaram pardas, 1.253 pretas, 540 brancas, 

79 amarelas e 3 indígenas, representando 65,4%, 23,1%, 9,9%, 1,4% e 0,06%, 

respectivamente, do total (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Cor ou Raça declaradas pela população da Ilha de maré com 10 anos ou mais – 2010. 
 

 

 

           Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.  Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Observa-se que juntos, pardos e pretos representam 88,5% da população total 

residente na Ilha. Para os moradores locais, apesar do maior percentual advir da ―cor/raça‖ 

parda, cerca de 80% da população se identifica enquanto preta, o que reafirmar as bases de 

sua formação socioterritorial. São estas bases, presente nos traços dos habitantes, 

comunidades, ruas, culinária, costumes, festejos, crenças e cotidiano da Ilha. Embarcações na 

maré, redes e apetrechos de pesca nas varandas das casas e em pequenas praças, moradores 

realizando o beneficiamento de mariscos nas calçadas, marisqueiras e pescadores caminhando 

com seus cestos etc. são alguns dos aspectos quem compõe a paisagem da Ilha e reafirmam a 

identidade tradicional de seus habitantes (Figura 64).  

 

Figura 64. Aspectos presente na paisagem cotidiana da Ilha de Maré – Ba. 

 

 
 

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Ilha de Maré conta atualmente com 1.871 domicílios, sendo que 1.652 (88,3%) 

encontram-se localizados na área considerada urbana e 219 (11,7%) na área considerada rural. 
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Apesar da infraestrutura simples em muitos, a maioria dos domicílios são construídos de 

alvenaria, cerca de 99,8% possuem energia elétrica e 94,9% água encanada.   

No quantitativo de moradores por domicílio, a média no ano de 2010 foi de 3,44, 

conforme podemos observar na Tabela 32.  

 
Tabela 32. Quantitativo de moradores por Domicílio, por área urbana e rural em Ilha de Maré – 2010. 

Mais de 80% dos domicílios possuem banheiro de uso exclusivo, embora apenas 

14,4% destes, utilizem rede geral de esgoto, pluvial ou fosse séptica.  Outros 1,07% possuem 

somente sanitário e 3,96% não possuem banheiro nem sanitário (IBGE, 2010).  

 

 

Tabela 33. Existência de banheiro ou sanitário nos domicílios de Ilha de Maré – 2010. 

Existência de banheiro ou sanitário nos domicílios de Ilha de Maré - 2010  

Tipo Total  Total % 

Possuem banheiro - rede geral de esgoto ou pluvial ou fossa séptica 270 14,43 

Possuem banheiro - outro 1505 80,44 

Possuem sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial ou fossa séptica 2 0,11 

Possuem sanitário - outro escoadouro 20 1,07 

Não possuem banheiro nem sanitário 74 3,96 

Total 1871 100 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2010.  Adaptação: RIOS, 2016. 

.   

 O tipo de esgotamento sanitário utilizado em 61,2% (1.146) dos domicílios existentes 

na Ilha de Maré é a fossa rudimentar. Outros 13,1% (244) despejam os resíduos no rio, mar ou 

Quantitativo de Moradores por Domicílio em Ilha de Maré - 2010 

Quant. Moradores Total Urbana Rural Total% Urbana% Rural% 

1 morador 214 182 32 11,44 9,73 1,71 

2 moradores 365 324 41 19,51 17,32 2,19 

3 moradores 470 416 54 25,12 22,23 2,89 

4 moradores 419 371 48 22,39 19,83 2,57 

5 moradores 224 202 22 11,97 10,8 1,18 

6 moradores 71 66 5 3,79 3,53 0,27 

7 moradores 61 47 14 3,26 2,51 0,75 

8 moradores 23 22 1 1,23 1,18 0,05 

9 moradores 12 11 1 0,64 0,59 0,05 

10 moradores 5 4 1 0,27 0,21 0,05 

11 moradores 4 4 - 0,21 0,21 - 

12 moradores - - - - - - 

13 moradores 2 2 - 0,11 0,11 - 

14 moradores ou mais 1 1 - 0,05 0,05 - 

Total 1871 1652 219 100 88,3 11,7 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico - 2010.  Adaptação: RIOS, 2016. 
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mangues, enquanto 10,4% (194) em forças sépticas e 6,4% (120) em valas. Cerca de 4,1% 

(78) utilizam a rede geral de esgoto ou pluvial e 4,8% (89) utilizam outros tipos ou não 

possuem (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Tipo de esgotamento sanitário utilizado nos domicilio de Ilha de Maré – 2010. 

 

    Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.  Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Para os moradores locais, esse é um dos problemas mais antigos da Ilha e objeto de 

inúmeras denúncias e reivindicações aos órgãos competentes. Os esgotos ―a céu aberto‖ têm 

atraído insetos e causado doenças em várias crianças e adultos. Além do mau cheiro, o 

despejo dos resíduos tem contaminado os manguezais e as águas e ocasionado problemas de 

pele e outras doenças nos pescadores e marisqueiras (Figura 65). 

 

O esgoto lançado diretamente nas vias públicas favorece a contaminação do 

solo e a contaminação e comprometimento das águas de fontes subterrâneas. 

A disposição desses dejetos a céu aberto, além de criar mal-estar à 

população, permite o aparecimento de moscas e mosquitos e possibilita o 

contato direto da população, principalmente das crianças, com essa fonte 

potencial de doenças. Outra problemática envolvida é referente ao despejo 

desses esgotos na orla marítima da ilha, que pode, além de contaminar a 

água do mar, comprometer diretamente a área de manguezal e toda a vida ali 

existente, em especial os mariscos, peixes e siris, que são coletados pela 

população para alimentação e comércio (GOIS et al, 2011, p. 50). 

 

Já o lixo produzido pela população, de acordo com os dados do IBGE (2010) é 

coletado por serviço de limpeza em 93,6% (1.753) dos domicílios. Os demais 6,31%, que 

equivale a 118 domicílios, possuem outro destino.  

De acordo com os moradores, a coleta de lixo e limpeza das ruas da comunidade 

acontece 2 vezes por semanas. Entretanto, como não há na Ilha uma unidade de coleta seletiva 
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e de processamento, esse lixo, após ser coletado é acumulado em ―galpões‖ e/ou queimados 

nas áreas de mangue.  

 

Figura 65. Esgotos a ―céu aberto‖ nas comunidades de Ilha de Maré – Ba. 

 
 

    Fonte: pesquisa de Campo, 2016.  

 

Uma questão pontuada pelos moradores foi a localização e as condições dos ―galpões‖ 

onde são armazenados os lixos até irem para Salvador ou Candeias. Geralmente, estes se 

encontram próximos as áreas de manguezais e, quando ocorre a ―maré cheia‖, são inundados, 

espalhando o lixo por todo o mangue. Ressaltaram também que nos últimos meses 

(maio/outubro de 2017) a coleta de lixo não tem ocorrido em todas as comunidades e/ou ruas 

destas, levando a população a depositar o lixo produzido em valas e áreas de mangue. 

No que tange ao abastecimento de água na Ilha, até meados da década de 1990, este 

ocorria basicamente através das fontes e poços rasos cavados nas comunidades. As fontes, 

consideradas atualmente símbolos da história e cultura local, eram divididas pela forma e uso 

―em ―Água de Beber‖ e ―Água de Gasto‖ (Figura 66). 

 

Figura 66. Fontes de água existentes nas comunidades de Ilha de Maré – Ba.  

 
 

            Fonte: pesquisa de Campo, 2016.  
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Essa diferenciação estava ligada à qualidade aparente da água captada, ou seja, águas 

que apresentavam melhor aparência estética eram destinadas para beber e as demais serviam 

para outros usos, como higiene pessoal e limpeza‖ (GOIS etal, 2011, p. 47). 

 Com o aumento da população, as fontes e os poços não conseguiram suprir a 

necessidades dos moradores demandando, no ano de 1999, a implantação do serviço de 

abastecimento de água pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) (GOIS etal, 

2011). 

 
Apesar de ter representado um grande avanço, a disponibilidade de água 

proveniente de um sistema de abastecimento até hoje não representou uma 

solução para a questão da água na Ilha. Isso porque a distribuição de água 

ainda é inconstante, sendo que as comunidades passam muitos dias, ou até 

mesmo semanas, sem serem abastecidas pela água da rede. Essa situação 

muitas vezes obriga a população a recorrer a fontes com qualidade da água 

comprometida (GOIS et al, 2011). 

 

Atualmente, o abastecimento de água nos domicílios da Ilha ocorre em 94,9% através 

da rede geral com água canalizada em pelo menos um cômodo. Os demais, 5,1% têm o 

abastecimento realizado através de poços ou nascentes fora/dentro da propriedade, água da 

chuva armazenada, etc. (IBGE, 2010) (Tabela 34) 

 

Tabela 34. Forma de abastecimento de água nos domicílios de Ilha de Maré – 2010. 
  

Abastecimento de água nos domicílios em Ilha de Maré - 2010 

Forma de Abastecimento  Total Total % 

Rede geral 1777 94,98 

Poço ou nascente na propriedade 4 0,21 

Poço ou nascente fora da propriedade 8 0,43 

Água da chuva armazenada em cisterna 1 0,05 

Outra 81 4,33 

Total 1871 100 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2010.  Adaptação: RIOS, 2016.  

 

 

Em análise realizada por Carvalho foi diagnosticado que ―apenas 3,7% dos domicílios 

dispõem dos serviços de saneamento básico adequado, ou seja, coleta de lixo, banheiro de uso 

exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou 

pluvial simultaneamente‖ (CARNEIRO et al, 2014, p. 13).   
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Figura 67. Rede de abastecimento de água em Ilha de Maré – Ba.  
 

      

       Fonte: pesquisa de Campo, 2016.  

 

Essa informação, além de reforçar a precariedade de alguns serviços ofertados a 

população de Maré, revela o ―esquecimento‖ do Estado/Município em relação às necessidades 

sociais, ambientais, econômicas existentes na Ilha.  

Além da saúde, a educação é outro serviço que tem preocupado cotidianamente a 

população. Do universo de 5.983 habitantes que possuem 5 anos ou mais de idade, têm-se 

4.994 pessoas alfabetizadas e 989 não alfabetizadas, o que representa 83,5% e 16,5% 

respectivamente, desse total. Na divisão por sexo, não há grandes diferenciações, dos 4.994 

habitantes alfabetizados, 2.535 (50,8%) são homens e 2.459 (49,2%) são mulheres. Dos 989 

não alfabetizados, 528 (53,4%) são homens e 461 (46,6%) são mulheres (Gráfico 6). 

Apesar do percentual de pessoas alfabetizadas, ser considerado significante cabe 

destacar um aspecto preocupante: a maioria da população adulta alfabetizada possui de 4 a 8 

anos de estudos, ou seja, muitos não possuem o ensino fundamental e/ou médio completo. 

 

Gráfico 6. População alfabetizada e não alfabetizada com 5 anos ou mais de idade em Ilha de Maré – 2010.  
 

 

           Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.  Elaboração: RIOS, 2016.  
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Além disso, ao analisar a taxa de alfabetização por grupo de faixa etária, observamos 

que a partir dos 80 anos de idade, a taxa de pessoas não alfabetizadas é superior, ou seja, a 

maioria da população idosa da Ilha não e alfabetizada. Em análise realizada por Carneiro etal 

(2014), há: 

 

[...] uma redução na adesão escolar na medida em que se avança nos 

estudos e na idade. [...] na Ilha de Maré, em 2010 a proporção de crianças 

de 11 a 13 anos frequentando o ensino fundamental era de 77,44%; a 

proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental é de 36,33% e 

a proporção de jovens de 12 a 20 anos com ensino médio completo é de 

15,13%‖ [...] Esse cenário é agravado ainda mais quando o recorte da idade é 

25 anos ou mais. Pelo menos, 21,01% desse recorte eram analfabetos e 

apenas 14,14% possuíam o ensino médio (CARNEIRO et al, 2014, p. 11). 

 

 

Para o autor, o baixo quantitativo de escolas e a ausência de escolas de ensino médio 

na Ilha, o que implica no deslocamento dos jovens para Salvador ou Candeias, são fatores que 

também justificam o cenário descrito. 

Conforme mencionado, a maioria da população local é composta por pescadores e 

marisqueiras que tem um árduo trabalho cotidiano, ―nos mares e nas marés‖. O perfil do 

trabalho na pesca artesanal é caracterizado por uma base familiar, no qual os jovens, desde 

cedo, auxiliam os pais na pesca, na mariscagem e no beneficiamento dos pescados e mariscos.  

Para estes, frequentar uma escola distante de sua comunidade e, principalmente fora da 

Ilha, sem deixar de praticar suas atividades na pesca, consiste num desafio cotidiano. É dessa 

realidade que advém parte do percentual de pessoas não alfabetizadas e também a baixa 

frequência em anos de estudo (de 4 a 6 anos) de alguns, pontuada anteriormente. 

Atualmente, há na Ilha 7 escolas municipais, localizadas nas comunidades de Botelho, 

Santana, Praia Grande, Porto dos Cavalos e Bananeiras (Figura 68). Estas em sua maioria 

atendem a Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 4º ano) e Educação de Jovens e 

Adultos. A oferta do ensino fundamental II (5º ao 9º) é realizada em apenas 1 escola, situada 

em Praia Grande e para cursar o ensino médio, os alunos tem que se deslocar para Salvador 

ou Candeias. O transporte dos alunos para as escolas da Ilha é realizado em barcos 

direcionados para este serviço, todavia há reclamações por parte doa pais e alunos da ausência 

do barco em alguns períodos.  

Sobre a implantação das escolas é importante pontuar, de acordo com os moradores 

locais, que a maioria delas funciona em prédios construídos pelas próprias comunidades, que 

sempre tiveram a iniciativa e preocupação em oferecer uma educação de qualidade e na 
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própria Ilha, para a população. ―A prefeitura quando chega, se apropria de espaços 

construídos por nós, realiza as reformas necessárias e implanta o seu sistema educacional, 

com funcionários, metodologias etc.‖ (Depoimento Morador da Ilha – Pesquisa de Campo, 

2016) (grifo nosso). Para os entrevistados, se não fosse a iniciativa da população, atualmente, 

existiria apenas 2 ou 3 escolas na Ilha.  

O destaque na citação acima se refere a uma problemática presente na maioria das 

escolas da Ilha de Maré: o modelo de educação ofertado à população. Os moradores relatam 

que a prefeitura chega com ―pacotes prontos‖ que não dialogam nem valorizam a realidade 

socioeconômica, cultural e ambiental existente nas comunidades pesqueiras. Assuntos como a 

pesca, mariscagem, cultura tradicional, importância do ecossistema manguezal, entre outros, 

dificilmente são tratados nas escolas. O modelo ofertado é especificamente urbano e 

convencional. Além disso, a metodologia trabalhada não possibilita os jovens e adultos 

compatibilizarem a escola e o trabalho na maré. 

 

Figura 68. Escolas municipais localizadas nas comunidades de Ilha de Maré – BA (A. Bananeiras; B. Praia 

Grande; C. Porto dos Cavalos; D. Santana e E. Botelho).  

 
  

         Fonte: pesquisa de Campo, 2016.  

 

Ainda no serviço de educação, outra problemática que tem sido frequentemente 

pontuada pelos moradores refere-se à falta de creches na Ilha. Na maioria das vezes, os pais 

têm que deixar os filhos com vizinhos e parentes para pode ir ao trabalho, ou abrem mão 

destes para ter que ficar em casa. Para os que trabalham na pesca artesanal, o desafio é ainda 

maior, visto que a base de realização da atividade é familiar, ou seja, envolve quase todos os 

membros da família.  
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Atualmente, há na Ilha uma Creche Comunitária localizada na comunidade de 

Bananeiras. Porém, esta não dá conta da demanda existente na Ilha, em especial das 

comunidades mais distantes. Construída pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras 

Artesanais (MPP), a creche denominada Centro de Apoio aos Filhos dos Pescadores e 

Marisqueiras foi inaugurada no ano de 2002 e conta, através do Projeto Conexão Vida
71

, com 

o apoio da ONG Italiana Agata Smeralda, que também atua em outras localidades de Salvador 

e do Recôncavo Baiano (Figura 69). 

Através da adoção a distância, à ONG apoia a creche há cerca de 15 anos. ―Essa 

adoção significa um valor estipulado por criança matriculada e dessa arrecadação vem a 

manutenção da creche em termos de alimentação, ajuda de custo das professoras e da 

merendeira etc.‖ (ARAUJO, 2010, p.39). As mães das crianças e a comunidade local além de 

auxiliarem na compra de alimentação, material escolar e de limpeza, também realizam 

serviços de manutenção e limpeza da creche.  

  

Figura 69. Creche comunitária localizada na Comunidade Bananeiras em Ilha de Maré – Ba. 

 
 

           Fonte: pesquisa de Campo, 2016.  

 

 

Uma questão relatada pelos moradores refere-se ao modelo de educação ofertado as 

crianças. Na creche, frequentemente são realizadas atividades que valorizam a cultura e a 

identidade das comunidades tradicionais pesqueiras. Em datas comemorativas como o dia das 

crianças, são realizados passeios e atividades educativas nas praias, mangues, matas, fontes 

                                                             
71

Em 2006, o ―Progetto Agata Smeralda‖, desenvolvido na Itália, procurou o Centro Social Dom Lucas Moreira 

Neves com o pedido de coordenar no Brasil um trabalho de acompanhamento com orientação educativa e 

psicossocial junto às entidades e instituições que atendem crianças e adolescentes inscritos no ―Progetto‖. Para 

dar maior destaque a esse trabalho, o CSDL lança o programa ―CONEXÃO VIDA‖.[...] programa busca 

promover e defender o direito à vida, dar um sentido diferente à história de tantas crianças e adolescentes que, 

muitas vezes, são excluídos até dos direitos elementares como alimentação, saúde e educação. Trabalhamos 

dentro de uma perspectiva personalista, partindo da certeza de que cada um é chamado a viver como pessoa 

única, insubstituível, com dignidade própria e irredutível, com desejo infinito de amor, verdade, justiça e beleza, 

que não podem ser violados. Fonte: http://www.programaconexaovida.org.br/. Acesso: novembro de 2016.  

http://www.programaconexaovida.org.br/
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etc. Já na semana do meio ambiente, alguns moradores antigos são convidados para ministrar 

aulas (educadores populares), com temáticas sobre a história e a cultura local, preservação do 

meio ambiente, a pesca e mariscagem, entre outras. 

Além do baixo quantitativo de escolas e a ausência de novas creches, os moradores 

relatam ainda a inexistência de espaços de lazer para as crianças, adolescentes etc. Na Ilha, os 

campos de futebol improvisados nos apicuns (quando a maré está baixa) e as pequenas praças 

(em algumas comunidades) consistem nos únicos espaços de lazer existentes. No que tange a 

oferta de serviços de saúde, há na Ilha desde o ano de 2008, apenas uma Unidade de Saúde da 

Família (USF), localizada na comunidade de Praia Grande (Figura 70). 

A estrutura da Unidade é composta por consultório médico, odontológico, salas de 

enfermagem, sala de imunização, sala de curativos, etc. Além dos médicos, dentista, 

enfermeiros e outros profissionais que trabalham na USF, a Ilha conta com 7 agentes 

comunitários de saúde que, através de visitas domiciliares e ações educativas, buscam integrar 

a equipe de saúde e a população local. Trabalham orientando as comunidades quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis e repassando para a equipe o perfil da população, 

necessidades, dúvidas etc. 

 

Figura 70. Unidade de Saúde da Família (USF), na comunidade de Praia Grande – Ilha de Maré.  

 
 

                               Fonte: pesquisa de Campo, 2016. 

 

O funcionamento da USF ocorre diariamente nos turnos matutino e vespertino, porém 

para serviços mais especializados e emergência hospitalar, a população tem que se deslocar à 

sede dos municípios de Salvador ou Candeias. 

Para a comunidade local, a existência de um único USF para o atendimento de toda a 

Ilha é preocupante, ainda mais porque não há oferta do serviço 24 horas. Além disso, há 

relatos frequentes da falta medicamentos e materiais de atendimento. 
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Outro serviço de atendimento a comunidade que existe na Ilha de Maré é o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS). Inaugurado no ano de 2008 e localizado na 

comunidade de Santana, o CRAS acompanha atualmente cerca de 200 famílias (Figura 71). 

 

Figura 71. Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) localizado na comunidade de Santana – Ilha de 

Maré. 

 

 

                                 Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

Para os gestores do Centro esse número ainda é pequeno, visto o quantitativo de 

moradores existentes na Ilha e os cadastros existentes. Visando melhorar esse quadro, novas 

estratégias têm sido pensadas e desenvolvidas, a destacar: entrevistas, visitas domiciliares e 

institucionais, encaminhamentos a assistência social, palestras, ações comunitárias, 

orientações sobre geração de renda e acesso a benefícios sociais, a exemplo da bolsa família 

(Pesquisa de Campo, 2016).  

A composição da renda das famílias e o acesso aos benefícios sociais são outros 

aspectos que merecem destaque na Ilha. É importante relembrar que a maioria da população 

tem como principais atividades econômicas: a pesca, mariscagem, agricultura e o extrativismo 

vegetal. Em menores proporções há: o comércio local, aluguel de casas de veraneio, pousadas, 

serviço público (escola, USF), indústrias localizadas nas proximidades, comercio, casas de 

família em bairros de Salvador etc. 

Segundo dados do IBGE (2010), a renda per capita de aproximadamente 80% dos 

domicílios da Ilha é de até 1 salário mínimo (SM) – na época calculado em R$ 510,00 reais. 

Menos de 12% dos domicílios possuem uma renda superior a 1 SM, com destaque para 

aqueles que recebem acima de 1 a 3 SM (10,1%).   
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Ao analisarmos esse dado a partir da renda nominal mensal dos habitantes com 10 

anos ou mais de idade da Ilha, temos um cenário bastante complexo: 40,56% recebem de 1/8 

a 1 SM e apenas 12,86% recebem acima de 1 SM, com destaque para a classe de 1 a 2 SM, 

com 9% (Tabela 35).  

 

Tabela 35. Renda nominal mensal das pessoas com 10 anos ou mais de idade em Ilha de Maré – 2010. 
 

Renda nominal mensal - pessoas de 10 anos ou mais de idade Total Total % 

De 1/8 a 1 salário mínimo 2.200 40,56 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 488 9 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 175 3,23 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 33 0,61 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 1 0,02 

Sem rendimento 2.527 46,59 

Total 5.424 100 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2010. Adaptação: RIOS, 2016.  

 

 

Não obstante, outro dado nos chama a atenção: 46,59% dos habitantes do grupo 

analisado são considerados sem rendimento e, neste percentual, encontram-se os que possuem 

somente benefícios. A destacar: Beneficio Prestação Continuada (BPS) Idoso, BPS 

Deficiente, Bolsa Família, os auxílios doença, natalidade e os benefícios e auxílios 

diretamente para pescadores (as): aposentadoria por profissão e seguro defeso, além dos que 

recebem pensões (viuvez etc.).  

Em diagnóstico realizado pelo CPP, no ano de 2000, existiam na Ilha diversos idosos 

com idade entre 65 a 80 anos que não eram aposentados; para sobreviver, continuavam 

exercendo a pesca artesanal. O principal motivo apontado na pesquisa foi o desconhecimento 

de como solicitar o benefício. Atualmente, de acordo com os moradores locais, o cenário 

melhorou bastante, mas ainda há alguns idosos sem o benefício ou em processo de solicitação.  

As questões apresentadas nos levam a observar como o processo de formação sócio 

territorial da Ilha foi constituindo, em grande parte dos habitantes, a identidade de uma 

comunidade tradicional pesqueira e, como isso é presente até os dias atuais, dentre outros 

aspectos, através do perfil socioeconômico e ambiental da Ilha.  

Os dados sobre a composição da renda da população, por exemplo, reafirmam a 

importância da pesca artesanal na Ilha, pois esta é a principal atividade econômica de muitos 

habitantes considerados com rendimento. Além disso, várias famílias consideradas sem 

rendimento, também retiram do mar, do manguezal e da terra (agricultura) parte dos produtos 

que compõem sua alimentação diária.   
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Em Ilha de Maré a pesca artesanal envolve 11 comunidades, cerca de 4.000 pessoas e 

um território (terra e água) construído a partir da ancestralidade, da identidade, do respeito e 

dos laços de pertencimento que caracterizam o modo de vida das comunidades tradicionais. 

Um modo vida que, se encontra ―gravemente ameaçado‖ pelos projetos urbano-industriais 

planejados e inseridos na região da BTS. Os pescadores da Ilha lutam há décadas para manter 

viva a cultura e a tradicionalidade, que caracteriza o seu modo de vida. 

A BTS se tornou ao longo dos anos um dos espaços mais atrativos aos investimentos 

do Estado e empresas privadas (nacionais/internacionais), o que resultou na inserção de mais 

de 200 indústrias (químicas, metalúrgicas, mecânicas, alimentícias, etc.), empreendimento 

turísticos, viveiros aquícolas, estaleiros, pólo petroquímico, além dos Portos de Salvador e 

Aratu.  

No ano de 2016, um artigo do Jornal Correio (20/06/2016) sobre o crescimento 

econômico do Estado, considerou a BTS como ―a joia da coroa‖ da logística brasileira. ―Isso 

porque [...] ela reúne todos os requisitos necessários à adequada localização de portos e 

terminais, o que possibilita serviços logísticos eficientes‖ (CORREIO, 2016). Os setores 

industriais, químico e turístico também são frequentemente citados como potenciais da região.  

 Para o Estado e empresários atuantes na região, os investimentos na BTS resultam 

num significante crescimento econômico, enquanto para as comunidades tradicionais 

pesqueiras da Ilha de Maré resultam em inúmeros problemas socioeconômicos e ambientais.  

 Os estudos de Hatje (2009),Hydros (2000, 2004), IMA (2004, 2005),Machado (1996), 

Celino et al (2008),Queiroz; Celino (2007, 2008),Santos et al (2016, 2010, 2009),por 

exemplo, revelam os riscos e quanto essas atividades têm interferido: na dinâmica natural da 

Baía, na quantidade/qualidade dos peixes e mariscos, na qualidade do ar, na saúde dos 

habitantes etc.  

O desmatamento e a inserção de cercas nos manguezais, a privatização de Ilhotes, a 

restrição na passagem de canoas devido ao tráfego de navios, a instalação de poços de 

petróleo nas águas e dentro das comunidades (terra) etc também são conseqüências desses 

investimentos, que interferem diretamente na dinâmica das comunidades da Ilha.  

A inserção dessas atividades na BTS significou historicamente a construção de novas 

formas e funções que fogem do controle das comunidades locais. Passaram a ocorrer então 

disputas pelo uso, apropriação e controle do território – disputas territoriais. Como esses 

empreendimentos, em sua maioria, estão ligados a forças locais, estaduais, nacionais e/ou até 

mesmo internacionais, as disputas acabam ocorrendo de maneira desproporcional, 

ocasionando à expulsão dessas comunidades e/ou a modificação de seus territórios. 
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Cabe lembrar que o território pesqueiro é uma articulação de vários territórios – 

materiais e imateriais –, nos quais os pescadores necessitam, além do livre acesso, das 

condições básicas para o desenvolvimento de suas atividades de pesca e de vida. Em Ilha de 

Maré, ambos os aspectos têm sido negados cotidianamente as comunidades.  

Nesse sentido e objetivando dar visibilidade a importância da pesca artesanal, e, por 

conseguinte, do território pesqueiro para as comunidades, passamos a analisar o saber-fazer-

ser pescador (a) artesanal em Ilha de Maré. Para tal, buscamos compreender como os saberes, 

as práticas, a organização e o cotidiano dos pescadores (as) definem territorialidades que são 

materializadas (ou não) nos territórios pesqueiros.   

 

5.2 O SABER-FAZER-SER PESCADOR(A) ARTESANAL EM ILHA DE MARÉ: 

SABERES, PRÁTICAS, ORGANIZAÇÃO E COTIDIANO 

] 

mãe, quando ela ia mariscar grávida e passava o resto do dia a catar 

marisco. A paixão pelo mar, pela rede de pesca, reconhecer onde o peixe 

está, os cuidados, o respeito, a forma de catar o marisco, tudo foram coisas 

que aprendi ainda na infância. Eu sempre quis ter minha canoa, minha rede, 

minha gaiola... hoje tenho e sou muito orgulhoso disso! Aqui na Ilha, a 

pesca é sagrada. Tá vendo essas comunidades tudo, essas senhoras, 

mulheres, homens e meninos? Se não fosse a pesca, nenhum tava aqui não! 

Porque é o mar e o mangue que alimenta esse povo todo. É com a maré que 

eu ganho o dinheiro para comprar minhas roupas, as coisas da minha casa, 

a comida e não tem essa história que pescador passa fome não! A minha 

pesca deixa eu viver bem. O que me faz passar fome, é quando não me 

deixam pescar ou matam meus peixes e mariscos (essas industriais aí 

poluindo tudo)! Eu acordo e quando não to na maré, to na minha rocinha, 

plantando! É isso que gosto e sei fazer, pescar! Não me vejo fazendo outra 

coisa! Então ser pescador artesanal aqui na Ilha é viver fazendo o que sabe 

e o que gosta! É ter prazer em dizer sou pescador, sim e esse é o meu 

território! 

(Pescador – MPP)72 

 

O saber-fazer-ser pescador artesanal em Ilha de Maré é compreendido enquanto  

construção histórica adquirida através da oralidade com os mais velhos e na prática cotidiana 

no mar e nos manguezais. A relação com a natureza, a forma com que praticam suas 

atividades produtivas, o conhecimento sobre os espaços apropriados, a liberdade e a 

propriedade dos meios de produção, entre outras características, lhes confere um modo de 

vida específico – tradicional. 

                                                             
72

Depoimento de um pescador do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de outubro de 2016.  
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Para as comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha, a arte de ser pescador artesanal se 

traduz também nos laços de pertencimento e na valorização do trabalho de centenas de 

famílias que amanhecem no mar/manguezais, cuidam das roças e anoitecem no 

beneficiamento dos pescados.  

Trata-se de aproximadamente 4.000 mil pescadores e marisqueiras que se dedicam 

diariamente à captura, beneficiamento e comercialização de peixes e mariscos. Além disso, 

muitas famílias também desenvolvem a agricultura e o extrativismo vegetal como forma de 

complementar a renda. Na Figura 72, podemos observar alguns aspectos que envolvem o 

saber-fazer-ser pescador(a) artesanal na Ilha de Maré.  

 

Figura 72.  Aspectos do saber-fazer-ser pescador (a) artesanal em Ilha de Maré. 
 

      
 

 
 

 

       
 

           Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

 

No que tange à prática da pesca artesanal nas comunidades, observa-se que todas 

desenvolvem a pesca e a mariscagem, em especial as comunidades consideradas pela 

população local, como ―mais ao norte‖
73

: Martelo, Porto dos Cavalos, Ponta Grossa, 

Maracanã, Bananeiras e, ―mais ao sul‖: Praia Grande e Caquende.  

As demais comunidades: Santana, Itamoabo, Neves e Botelho, consideradas ―mais ao 

sul‖, contam com a presença de muitas famílias que sobrevivem diretamente dessas 

atividades, entretanto a presença de turistas/veranistas também configura o espaço local.  

                                                             
73

 Na Ilha de Maré, alguns moradores se referem à localização das comunidades utilizando os termos: ―mais ao 

norte‖, para as comunidades de: Martelo, Porto dos Cavalos, Ponta Grossa, Maracanã e Bananeiras. 

Consideradas como ―mais ao sul‖, têm-se as comunidades: Botelho, Neves, Itamoabo, Santana, Praia Grande e 

Caquende.  
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Observa-se que o saber-fazer-ser pescador em Ilha de Maré se dá a partir de um 

conjunto de relações e atividades que são desenvolvidas em distintos tempos-espaços. Daí 

falarmos nas múltiplas territorialidades e em territórios materiais e imateriais. 

É sabido que a prática artesanal envolve diferentes espaços: mangues, coroas, 

pesqueiros etc. No caso da Ilha de Maré, os pescadores utilizam desde áreas limítrofes a 

poligonal da Ilha, até áreas mais distantes, próximas aos municípios de Candeias, São 

Francisco do Conde, Madre de Deus, Simões Filho e Ilha de Itaparica. Na mariscagem cerca 

de 90% da área de manguezal da Ilha é utilizada, assim como as coroas e pedras localizadas 

em áreas próximas. Já a agricultura e o extrativismo vegetal ocorrem em cerca de 70% da 

porção central da Ilha, onde se encontram as pequenas roças e as áreas cercadas pelos 

fazendeiros.  

 

5.2.1 A pesca artesanal na Ilha de Maré: estrutura produtiva e comercial 

  

A pesca artesanal realizada em Ilha de Maré é caracterizada, principalmente, por sua 

base de produção familiar. É nesta e através da oralidade e da prática diária que são 

construídos os conhecimentos e as experiências que conferem o saber-fazer-ser pescador 

artesanal. A liberdade, a propriedade dos meios e instrumentos de trabalho, as artes de pesca, 

a comercialização e a própria captura do pescado, também são fatores que diferenciam e 

particularizam os pescadores (as) artesanais da Ilha. 

 

Baseada em conhecimentos transmitidos ao pescador por seus ancestrais, 

pelos mais velhos da comunidade, ou que este tenha adquirido pela interação 

com os companheiros do ofício, é sempre realizada em embarcações 

pequenas (botes e canoas) a remo ou a vela ou mesmo motorizadas, sem 

instrumentos de apoio à navegação, contando para a operação tão somente a 

experiência e o saber adquiridos — a capacidade de observação dos astros, 

dos ventos e das marés. (ARAÚJO, 2010, p. 35).   

 

 A estrutura produtiva da pesca local, conforme mencionado anteriormente, conta com 

aproximadamente 4.000 pescadores e pescadoras, que se dedicam diariamente, embarcados ou 

não, a captura de diversos peixes e mariscos na região da BTS e fora desta.  

 Uma característica comum as comunidades tradicionais pesqueiras é a multiplicidade 

dos espaços apropriados para o desenvolvimento de suas atividades. Na Ilha de Maré, os 

pescadores utilizam ―desde a porção central até toda a região norte e nordeste da Baía de 

Todos os Santos, tendo relatos das proximidades com o terminal do Ferry Boat em Salvador, 
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Itaparica, Madre de Deus, Passé e toda a extensão da baía de Aratu (MONTEIRO, 2014, p. 

41). Cabe destacar que é a partir da apropriação desses espaços (conhecidos, nomeados, 

defendidos e respeitados) que se dá a construção do território pesqueiro local. 
74

 

Atualmente, estima-se na Ilha um total de 2.500 embarcações, consideradas de 

pequeno porte. A frota pesqueira é composta principalmente por barcos de fibra motorizados, 

canoas de madeira a remo e barcos a vela (Figura 73). Ambos geralmente medem entre 5 a 10 

metros, sendo os barcos mais largos do que as canoas. Cabe destacar que estamos nos 

referindo às embarcações utilizadas pelos pescadores artesanais, pois na Ilha há barcos de 

médio porte voltados à travessia de passageiros e serviços turísticos.  

 

Figura73. Principais tipos de embarcações utilizadas pelos pescadores (as) artesanais de Ilha Maré: a) canoa de 

madeira a remo;b) barcos de fibra motorizados; c) barcos a remo e d) canoa a vela.  
 

 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

 
 

De acordo com os pescadores mais antigos, durantes séculos, o principal tipo de 

embarcação utilizada pelos pescadores da Ilha foi à canoa a remo. Somente há algumas 

décadas é que os barcos de fibra motorizados ou a remo passaram a compor a frota local. No 

início, algumas canoas de madeira (jaqueira, sucupira, marmeleiro) eram fabricadas na 

própria Ilha.  

 

                                                             
74

No tópico 5.4 ―Os Território Articulado das Comunidades Tradicionais Pesqueiras da Ilha de Maré‖ 

apresentamos uma abordagem mais detalhada do território pesqueiro da Ilha de Maré. 
 

A B 

C D 



318 
 

A construção de canoas e barcos constitui, também, um ofício adquirido com 

a prática e transmitido de pai para filho. [...] As canoas são construídas 

utilizando-se um único tronco de árvore, que é escavado e raspado até chegar 

ao formato desejado! Já na construção de barcos, pedaços de madeira são 

encaixados e pregados uns nos outros até alcançar o formato desejado. Os 

mestres ensinam a reconhecer quais das espécies de árvores são mais 

apropriadas para cada tipo de embarcação (NEVES etal, 2011, p. 40). 

 

Atualmente, a produção de canoas de fibra e madeira é realizada principalmente, nos 

municípios de Maragogipe, Valença, Salinas e Candeias. Os valores das embarcações variam 

entre R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 reais sem o motor e 13.000,00 a 16.000,00, já motorizada.  

 

Aqui na Ilha, até algum tempo só tinha canoa de madeira e a remo mesmo! 

De uns anos pra cá que os pescadores estão usando os barcos de fibra, com 

motor ou sem. Para quem vai pescar mais distante é muito bom! Porque o 

motor ajuda a chegar até os pesqueiros mais rápido. Ajuda a atravessar os 

canais e entrar no mar. Ainda mais com esses navios e lanchas passando aí a 

toda hora! Quem tinha mais dinheiro foi comprando, outros grupos na 

família juntaram e compraram. E teve também uma entrega de barcos de 

fibra da Bahia Pesca! Mesmo assim, ainda hoje existe muitas canoas de 

madeira a remo, que são utilizadas pelos pescadores e marisqueiras 

(Entrevista – Pescador Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2016).  

 

A entrega de barcos citada pelo pescador ocorreu no ano de 2009, quando a Secretaria 

da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI) através da Bahia Pesca, realizou a 

entrega de alguns barcos de fibra motorizados para os pescadores locais.   

Sobre o quantitativo de embarcações, observa-se que muitos pescadores não possuem 

seus próprios barcos/canoas. Estes, quando não se dedicam à pesca desembarcada (locais de 

pesca próximos e/ou mergulho), geralmente trabalham (embarcados) em grupos de 3 a 5 

pessoas, definidos a partir de relações familiares, de compadrio e/ou por afinidade. Cabe 

destacar que, na Ilha, muitas embarcações são heranças de família, podendo ser utilizadas por 

qualquer membro – base produtiva familiar.  

 Há também aqueles que recorrem: a ―carona/pongueira‖ (nesta as formas de 

―pagamento‖ variam desde a entrega de parte da produção ao comando da navegação etc.); ao 

aluguel (o pagamento é realizado em dinheiro ou parte da produção, mais os gastos com óleo 

do motor), ou ao empréstimo de embarcações de conhecidos (se for motorizada, custeia-se 

apenas os gastos com óleo do motor e, a depender também se entrega parte da produção).  

Na Ilha, existem atracadouros para as embarcações (também chamadas de ―pontes‖ 

pelos moradores locais) apenas nas comunidades de Porto dos Cavalos, Santana, Praia 

Grande, Botelho. Nas demais comunidades o embarque é feito nas praias. São nas 
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proximidades das ―pontes‖ e/ou perto do acesso principal das comunidades onde ficam 

ancoradas as embarcações (Figura 74). 

 

Figura 74. Espaços onde as embarcações ficam ancoradas e Piers existentes em Ilha de Maré.  

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 
 

O conserto e a manutenção das embarcações geralmente são realizados pelos próprios 

pescadores, mas há na comunidade de Porto dos Cavalos um pequeno ―estaleiro‖ voltado a 

reparos dessas embarcações (Figura 75). 

 

Figura 75. ―Estaleiro‖ na Comunidade Porto dos Cavalos, voltado ao concerto de pequenas embarcações. 
 

 
             Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

   Cabe destacar também a existência de estaleiros nas comunidades de Praia Grande e 

Botelho. Estes, diferentemente do anterior, não são utilizados pelos pescadores locais e tem 

sua produção voltada à construção de barcos de médio porte e reformas em geral. Os 

proprietários de ambos, segundo moradores locais, são oriundos do município de Valença 

(Figura 76). 
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Figura 76. Estaleiros existentes nas Comunidades: A e B) Praia Grande e C) Botelho em Ilha de Maré. 
 

 
 

 
 

        Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Em espaços historicamente conhecidos e nomeados, os pescadores (as) desenvolvem a 

pesca através da utilização das seguintes as ―artes ou apetrechos‖: linha (de mão, de corso, de 

fundo, anzol etc.), galão, tarrafa, rede de cerco, rede de espera (tainheira, bagreira, 

sardinheira, camarãozeira, arraieira, pintadeira), grozeira, caçoeira (lagosta), espinhel 

(grozeira), jereré (jereré siri, puçá), manzuá/gaiola (siri, lagosta, peixe), mergulho (lagosta, 

peixe, peguari, salpiro), entre outros (Figura 77). 

 
Aqui na Ilha a gente pesca de tudo, tem lugar que é mais tradicional num 

tipo de rede, outros é bem variado. A gente já conhece, fulano só pesca 

camarão, outro é nos manzuá e gaiolas, tem os que só vão com linha e 

lugares que é mais mergulho mesmo (Entrevista – Pescador Ilha de Maré – 

Pesquisa de Campo, 2016).  

 

Segundo os pescadores locais, cerca de 40% da pescaria é realizada com a utilização 

de redes.  Destaca-se também, o quantitativo de pescadores que se dedicam à captura do 

camarão, cerca de 12%. A utilização dos manzuás e gaiolas também é observada em diversos 

lugares da Ilha.   

A pesca com linha é outra modalidade bastante utilizada pelos pescadores da Ilha 

(12,1%) enquanto a de mergulho ocupa menos proporções (3,2%).   

 

 

A B 

C 
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Figura 77. ―Artes/apetrechos‖ de pesca utilizados pelos pescadores (as) de Ilha de Maré: (A) manzuá, (B) rede 

de espera, (C) linha e (D) mergulho.   
 

 
 

 
 

 
 

                Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Cerca de 60% dos pescadores possuem suas próprias artes de pesca, em especial, as 

redes. Os que não têm geralmente realizam a pescaria no sistema de acordo, que pode variar a 

depender do tipo de arte, da quantidade de pescadores, do dono da embarcação e da rede, do 

marinheiro (mestre) etc.  

Na maioria das vezes, a divisão é realizada após a retirada do valor gasto com o barco 

(óleo e taxa, se for alugado) e as iscas (se for o caso). Metade da produção fica com o 

marinheiro e o dono do barco/rede e, a outra parte é dividida entre os pescadores. Cabe 

destacar, que essa divisão pode se diferenciar, a partir dos grupos de pescaria (familiares, 

amigos etc.). 

 

Na pescaria tem a figura do ―marinheiro‖ (o mestre como chamam em 

alguns lugares aí), dono da rede e que tem bem mais experiência no mar, 

sabe as rotas, quando ta ali os peixes, a forma de jogar e vir com a rede 

cheia, os horários, quando vem tempestade, etc. É com ele que a gente 

também aprende muita coisa. Ele ajuda muito na pescaria e no final tem sua 

―recompensa‖ (parte da produção). Mas todo pescador aqui, conhece a rede, 

o mar, os perigos, a pesca né, afinal é dela que vivemos (Entrevista – 

Pescador Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2016).  

 

A 

B 

C D 
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Em Ilha de Maré é comum, os pescadores fabricarem suas próprias artes de pesca, a 

partir de materiais obtidos na ―floresta/mata‖ com o extrativismo ou através da aquisição de 

materiais nos municípios de Candeias e Salvador. É possível observar nas ruas, casas, árvores, 

praças ou perto das ―pontes‖ a confecção/manutenção das redes, gaiolas, manzuás (Figura 

78). 

 

Figura 78. ―Artes/apetrechos‖ de pesca nas ruas, casas e árvores das comunidades de Ilha de Maré. 
 

 
 

 
                  

    Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

No que tange às principais espécies capturadas, há certa variação, de acordo com as 

estações do ano. No verão os peixes mais capturados são a cavala e o bijupirá, já no inverno, 

quando a pesca é realizada nas áreas próximas a costa, nas coroas e nos mangues, devido o 

tempo e as condições de segurança, destacam-se a tainha e pescada se destacam.  

De maneira geral, apresentamos no Quadro 4, os principais pescados capturados pelos 

pescadores da Ilha de Maré. 

 

Quadro 4. Principais pescados capturados pelos pescadores (as) da Ilha de Maré. 
 

 

Nome popular Família 

Agulhão Belonidae, Istiophoridae 

Arraia Dasyatidae, Rhinobatidae 

Bagre Ariidae  

Baiacu Tetraodontiformes 

Bijupirá   Rachycentridae 

Budião Scaridae 

Cação Sphyrnidae, Alopiidae 

Camarão Penaeidae 

Carapeba Gerreidae 
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Corvina Sciaenidae 

Dourado Coryphaenidae 

Lagosta Scyllaridae, Palinuridae 

Pescada Sciaenidae 

Pintado Pimelodidae 

Pititinga Engraulidae 

Robalo Centropomidae  

Sambuio Sparidae 

Sardinha Clupeidae 

Tainha Mugilidae 

Vermelho Lutjanydae 

Xixarro Carangidae 
 

                           Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Elaboração: RIOS, 2016. 

 

Dentre os pescados com maior valor de comercialização, destaca-se o camarão R$ 

35,00 reais o quilo, o robalo R$ 30,00 reais, o vermelho R$ 30,00 e o bijupirá R$ 30,00. A 

comercialização dos pescados ―é a principal forma de obtenção de renda dos pescadores 

artesanais‖ (CPPBA, 2000, p. 45) e também um dos principais problemas citados pelas 

comunidades, devido à dependência dos atravessadores.  

 

A gente vende ao atravessador porque não tem como nem onde guardar e 

conservar os peixes. A gente sabe que muitas vezes vende por bem menos do 

que vale, e eles revendem nas feiras e restaurantes ganhando mais que o 

dobro. Eles sabem que a gente tem que vender e temos mesmo, então acaba 

que ganha bem menos né. A gente queria mesmo era uma forma de vender 

nossos pescados com o valor justo de nosso trabalho (Entrevista – Pescador 

Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2016).  

 

Na Ilha, a comercialização é realizada nas próprias comunidades (moradores e 

restaurantes), nas feiras livres e principalmente com os atravessadores que revendem os 

pescadores nas feiras, restaurantes e mercados dos municípios de Candeias e Salvador, a 

destacar,neste último, nos bairros de Periperi, Liberdade e Paripe. 

De acordo com os pescadores locais, a comercialização com os atravessadores decorre 

principalmente da ausência de infraestrutura de conservação e estoque e da dificuldade de 

transporte e estabelecimento de pontos de venda estratégicos. Mesmo com as insatisfações, a 

presença do atravessador acaba significando uma ―possibilidade e alternativa‖ frente às 

diversas dificuldades existentes na comercialização. Esse é um cenário presente na maioria 

das comunidades pesqueiras do estado da Bahia (CPPBA, 2000).  

Na Figura 79, apresentamos algumas espécies de pescados capturados e 

comercializados pelos pescadores da Ilha de Maré.  
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Figura 79. Espécies de pescados capturados pelos pescadores da Ilha de Maré: camarão, siri, vermelho, baiacu, 

margarida, sardinha, linguado, xangó e carapeba.  

 
 

 
 

     Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Outra especificidade das comunidades tradicionais pesqueiras do Estado refere-se às 

múltiplas atividades desenvolvidas pelos pescadores (as). A mariscagem, apesar de contar 

com diversos homens que se dedicam diariamente a captura de caranguejos, siris, ostras etc., é 

uma atividade desenvolvida principalmente pelas mulheres da Ilha. ―O termo ―marisqueiro‖ 

aplica-se tanto a mulheres quanto a homens, mas na Ilha de Maré, aos homens [...] aplica-se a 

designação de ―pescador‖ em referência à atividade de pesca, que julgam ser mais pesada e 

exigir mais habilidade que a mariscagem‖ (MOURA etal, 2008, p. 96). 

As marisqueiras da Ilha de Maré ―são mulheres trabalhadeiras, que buscam suprir as 

necessidades diárias de alimento de suas famílias e, ao mesmo tempo, alimentar os seus mais 

singelos sonhos, como dar uma boa educação e vida digna a seus filhos.‖ (PAIVA etal, 2011, 

p.104). Atualmente, estima-se que cerca de 2.000 mil pessoas vivem diretamente da atividade.  

 

5.2.2 A atividade da mariscagem e o ecossistema manguezal: “Prá nós, o mangue e as 

coroas representam vida” 
75

 

 

Considerado ―o cordão umbilical entre a terra e o mar‖ pelos pescadores e 

marisqueiras da Ilha de Maré, o ecossistema manguezal representa para as comunidades 

                                                             
75

 Definição atribuída por uma pescadora da Ilha de Maré, ao ecossistema manguezal. Pesquisa de Campo, 2016.  
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tradicionais pesqueiras um espaço de grande relevância socioeconômica, cultural e ambiental. 

Relatos históricos apontam que ―as áreas de mangue foram utilizadas pelos indígenas mesmo 

antes da chegada dos colonizadores portugueses, como atestam os depósitos conchíferos, os 

sambaquis, espalhados pelo litoral brasileiro‖ (DIEGUES, 2001, p. 189). 

 

No período colonial, os manguezais principalmente do Nordeste e do 

Sudoeste foram utilizados pelas populações humanas que viviam no litoral 

para diversas finalidades como a extração de madeira para as construções, 

para a lenha, para a preparação do tantino com que se tingem as redes, para a 

extração de ostras, para a pesca etc. (DIEGUES, 2001, p. 189). 

 

Em Ilha de Maré, esse ecossistema é composto pelas espécies de mangue vermelho 

(Rizhophora mangle), mangue siriúba(Avicennia schaueriana) e mangue branco 

(Laguncularia racemosa) (Figura 80). 

 

O mangue vermelho [...] apresenta indivíduos com até 5 m de altura, cujas 

copas se entrelaçam, geralmente formando floresta. É próprio de solos 

lodosos, com raízes aéreas e se caracteriza principalmente por ter raízes 

escora, também chamadas de risóforos, que são adaptações ao sedimento 

pouco consolidado onde se desenvolve. Chama-se mangue vermelho porque, 

se rasparmos seu tronco, poderemos observar que ele é vermelho por dentro. 

O mangue siriúba [...] é típico de áreas inundadas e se diferencia do 

mangue vermelho pela presença de pneumatóforos, que são as raízes 

respiratórias. O mangue siriúba tem um sistema de raízes que chamamos de 

raízes radiais, também uma adaptação ao sedimento pouco consolidado. 

Quando a maré sobe, essas raízes começam a realizar as trocas gasosas. Já o 

mangue branco [...] ocorre em terrenos mais altos, de solo mais firme, 

associado a formações arenosas, próximo a rio, e possui raízes finas halófilas 

(adaptadas ao ambiente com alto teor de sal) e hidrófilas (adaptadas ao 

ambiente inundado) (PAIVA etal, 2011, p. 102).  

 

Os manguezais são considerados um dos ecossistemas mais produtivos do planeta, 

pois, além de ―se apresentarem como importante fonte de nutrientes e abrigo para espécies 

características desses ambientes e de águas adjacentes, se destacam pela importância nutritiva 

e socioeconômica de comunidades alocadas em seus arredores‖ (HADLICH; OLIVEIRA; 

YAMAGUCHI; UCHA, 2007, p. 925). 

Em estudo realizado recentemente por Meireles etal (2017), os autores destacam os 

diversos serviços sociais, culturais e ambientais prestados pelos manguezais para as 

comunidades tradicionais pesqueiras e com isso, ressaltam a importância de levar em 

consideração a percepção desses grupos nos processos de gestão e criação de políticas de 

conservação. Entre os diversos serviços destacam:  

 
Refúgio: habitat para populações residentes e migratórias; Produção de 

alimentos: peixes, moluscos, crustáceos; Recreação /Turismo: realização de 
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atividades de lazer (pesca, passeios de barco com familiares e amigos); 

Espiritual: muitos pescadores e comunidades indígenas reconhecem os 

manguezais como um espaço sagrado; Manutenção do conhecimento e 

prática tradicional; Criação e manutenção de relações sociais entre as 

comunidades; Satisfação pessoal: a relação com manguezais gera 

sentimentos de satisfação pessoal para as comunidades, tais como: riqueza 

(não do ponto de vista monetário), orgulho e liberdade (MEIRELES etal, 

2017, pág. 141, tradução nossa).  

 

A floresta, o mar e o manguezal são espaços sagrados e respeitados pelos pescadores e 

marisqueiras da Ilha. Segundo Monteiro (2014, p. 27), ―além do uso dos recursos para 

sustento, os manguezais possuem grande importância social na composição de uma cultura, 

quando este ecossistema compõe a identidade de povos que dele depende‖. 

A captura de mariscos nos manguezais ―constitui uma das principais fontes de renda e 

subsistência das famílias, que mantêm uma relação de grande dependência com os recursos 

disponíveis no ecossistema‖ (PAIVA etal, 2011, p. 104). Além de servir para o consumo, a 

comercialização dos mariscos permite cumprir com os compromissos financeiros, luz, demais 

produtos alimentícios, remédios, higiene pessoal e doméstica, roupas, calçados, material 

escolar dos filhos etc.  

 

Figura 80. Ecossistema manguezal presente na Ilha de Maré -  Ba.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
   Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

 

As mulheres, desde cedo, desenvolvem a arte da ―captura e do catado dos mariscos‖ e 

através ―do exercício diário da mariscagem, elas constroem um rico conhecimento local sobre 

a dinâmica do ecossistema estuarino e seus componentes, como a qualidade ambiental dos 
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rios, mangues e matas, bem como dos impactos sofridos pela área‖ (PAIVA etal, 2011, p. 

121).  

Eu marisco desde pequenininha, lembro que na época de maré cheia, quando 

tem muito marisco, meus pais tinham que me segurar em casa, porque eu 

queria estar toda hora na maré. É porque só sendo daqui, nascendo aqui para 

entender essa relação que a gente tem com o mangue, as coroas e maré. Esse 

manguezal e essas são minha vida (Entrevista – Pescadora Ilha de Maré – 

Pesquisa de Campo, 2016).  

 

Considerada uma tradição familiar, a faixa etária predominante das marisqueiras da 

Ilha de Maré é de 18 a 70 anos. É comum presenciar crianças e adolescentes acompanhando 

as mães nos manguezais, seja brincando ou auxiliando-as na coleta dos mariscos (Figura 81). 

Cabe destacar que a prática da mariscagem envolve diversas etapas e uma rotina de 

trabalho intensa: o deslocamento até o local da captura, a captura em si, a lavagem para 

retirada da lama, a fervura para facilitar a extração da casca, o escalde, a extração do marisco 

da casca, a embalagem do produto e a comercialização (MOURA etal, 2008). 

 

Figura 81. Atividade da mariscagem em Ilha de Maré. 
 
 

  
 

 
 

 
 

                Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 
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O trabalho das marisqueiras da Ilha é diário e depende da lua e da maré. Geralmente 

inicia às 4 horas da manhã (depende da maré), quando estas se deslocam a pé ou em canoas 

para as áreas de mangue coroas e pedras da BTS (coroas e áreas mais distantes exigem o 

deslocamento em canoas, das próprias marisqueiras ou em carona com os pescadores). 

Principalmente em grupos, as marisqueiras permanecem de 6 a 8 horas em posição 

curvada coletando os mariscos, e depois caminham quilômetros até suas casas, com os cestos 

e balaios na cabeça. ―É comum observar famílias inteiras envolvidas na atividade [...], pois, 

assim, maior quantidade de marisco é extraída, ajudando no sustento. Quando não catam, os 

filhos e maridos ajudam no transporte dos animais coletados (MOURA etal, 2008, p. 104).  

 

É uma jornada diária de mais de dez horas de trabalho debaixo do sol 

ardente. São longas caminhadas de suas residências até os locais de catação, 

que variam de 5 a 10 quilômetros. Na ida são levados os seus instrumentos 

de trabalho, que são bem rudimentares, consistindo de uma colher velha para 

escavação e baldes e sacos plásticos para o transporte do marisco coletado 

(MOURA etal, 2008, p. 97). 

 
 

Os principais tipos de marisco capturados são: siri duro, siri mole, aratu, carangueijo, 

sururu, sururu de mangue, sarnambi, rala coco, ostra, peguari, perna de moça, salpiro, tapu, 

lambreta, entre outros (Figura 82). Dentre os que contém maior valor econômico destaca-se: a 

ostra e o sururu de mangue R$ 30,00 reais e o siri catado R$25,00.  

 

Figura 82. Exemplos de mariscos capturados na Ilha de Maré: A e E) sururu; B) ostra; C) lambreta; D) papa-

fumo e F) siri.  

 

  
 

 
 

 

   

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 
 

A B C 

D E F 
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Os instrumentos utilizados para a captura, conforme citado, são simples e variam de 

acordo com a espécie. Facões, colheres, ganchos, sacos, baldes, bacias, balaios de palha são 

exemplos de apetrechos utilizados pelas marisqueiras da Ilha de Maré.  

O beneficiamento dos mariscos ocorre nas próprias residências. O cozimento 

geralmente é realizado no forno a lenha e a catagem, nas calçadas das casas com o auxílio de 

outras mulheres (MOURA etal,2008) (Figura 83). 

Já a comercialização ocorre nas próprias comunidades, feiras, restaurantes e, 

principalmente, com os atravessadores, que revendem nos bairros de Paripe, Periperi, Ribeira 

e nas feiras da cidade de Salvador, a destacar, São Joaquim e Sete Portas. 

 

Figura 83. Algumas etapas do processo de beneficiamento desenvolvido pelas marisqueiras da Ilha de Maré: 

cozimento e catagem.    
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

É nesse contexto que observamos a importância e a participação das mulheres na 

atividade da pesca artesanal. Na Ilha de Maré, estas ―exercem uma função fundamental na 

formação de novos trabalhadores da pesca artesanal: o da socialização de seus filhos na 

atividade da pescaria. (RAMALHO, 2006, p.136). A prática da pesca e da mariscagem ―[...] é 

tradicional. O aprendizado das espécies vendáveis e das técnicas de coleta passa de mãe para 

filha‖ (MALDONADO, 1986, p.21). 

As marisqueiras, além de realizarem a captura e beneficiamento dos mariscos, também 

são responsáveis pelas atividades domésticas, pelo cuidado dos filhos, pelo tratamento e 

comercialização dos peixes capturados pelos filhos, esposos e/ou pais, entre outras atividades. 

Muitas destas mulheres são responsáveis diretamente pela renda econômica de toda a família. 

É importante pontuar no desenvolvimento dessas atividades que observamos as comunidades 

imprimindo sobre o espaço as suas territorialidades: elas se caracterizam o saber-fazer- ser 

pescador em Ilha de Maré.  

As questões apresentadas além de reforçar a importância da pesca e da mariscagem 

para comunidades locais, alertam para a necessidade de preservar o ecossistema manguezal 
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presente na BTS, ―principalmente em um período histórico em que o modo de produção 

capitalista vem se apropriando cada vez mais das áreas litorâneas para diversos fins 

industriais‖ (RIOS, 2012, p. 182).  

Além das águas e do mangue, as matas/florestas (denominação dada pelos moradores) 

também são de suma importância para a sobrevivência das comunidades, pois é através destas 

que muitas famílias complementam sua renda com a pequena agricultura e o extrativismo 

vegetal.  

 

5.2.3 Agricultura e o extrativismo vegetal  

 

 A agricultura na Ilha de Maré foi por bastante tempo, uma das principais fontes de 

renda aliada à pesca e à mariscagem. De acordo com os moradores mais antigos, muitas 

famílias do Recôncavo Baiano e do Sertão (Feira de Santana) vieram para Ilha trabalhar nas 

roças de cana, banana, mandioca, milho etc., que abasteciam a cidade de Salvador. 

 Atualmente, essa produção é voltada principalmente, para o abastecimento das 

comunidades e alguns compradores das feiras de Salvador e Candeias. De acordo com os 

moradores locais, as áreas de plantio foram reduzidas significantemente com a apropriação da 

Ilha por fazendeiros e os conflitos por terra. ―Nossas florestas foram quase todas destruídas 

para dar espaço aos pastos de criação de gado [...] Os pequenos agricultores foram obrigados 

a se desfazer de suas pequenas propriedades, ficando limitados apenas ao entorno de suas 

casas‖ (SANTANA, 2011, p.13).  

 

Nas últimas décadas, houve uma extraordinária queda na produção agrícola 

na Ilha de Maré. Várias são as razões para este decréscimo. Primeiro, os 

conflitos de terra ocorridos, principalmente na Fazenda Cruz e na Martelo, 

fizeram desanimar os agricultores, que plantavam sem nenhuma garantia de 

que poderiam usufruir do seu trabalho, uma vez que o risco de expulsão dos 

moradores das roças, a tomada de mercadorias no local de venda, dentre 

outras práticas [...] Os conflitos de terra fizeram muitos agricultores 

abandonarem as suas roças. A falta de incentivo por parte do governo, aliada 

à falta de interesse dos jovens pela atividade agrícola, em parte oriunda desta 

falta de estímulo governamental, são apontadas como razões relevantes neste 

processo da queda da atividade agrícola no local. A pesca e mariscagem são, 

portanto[...] as principais atividades produtivas dos moradores. Isto não quer 

dizer que não haja atividade agrícola em funcionamento. Muitas famílias têm 

roças (INCRA, 2016a, p.126).  

 

Sobre os fazendeiros os moradores locais ainda destacam que ―quase já nem existem 

caminhos no interior da Ilha, pois estes foram cercados [...] Dentro dessas cercas ficou nossa 
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história, pois hoje somos proibidos de transitar por onde nossos antepassados passavam para 

apanhar água, lenha, frutos etc.‖ (SANTANA, 2011, p .12). Conforme pontuado 

anteriormente, a maioria das fazendas encontra-se localizada na parte interna da Ilha, 

enquanto as pequenas roças encontram-se, em sua maioria, restritas ao entorno das casas.  

Destaca-se dentre os espaços utilizados para a agricultura a área da fazenda Cruz. 

Localizada em Praia Grande e considerada pelos moradores locais uma das melhores áreas 

para cultivo, é nesta onde se encontra grande quantitativo das roças (Figura 84). 

 

Figura 84. Pequenas roças existentes no entorno das casas em Ilha de Maré e criação de gado, realizada por 

alguns moradores. 
 

 
 

 
 

          Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

 

Nesta região também, já existiram as denominadas ―roças comunitárias‖, no qual uma 

média de 10 agricultores revezam os cuidados de plantio, manutenção e colheita e utiliza os 

recursos da produção de maneira coletiva. Atualmente, esse sistema coletivo de produção não 

existe mais. Entretanto, o Conselho Quilombola tem empreendido momentos de discussão e 

planejamento para um possível retorno.  

Os principais produtos cultivados na Ilha são: aipim, mandioca, coco, laranja, tomate, 

acerola, cana, milho, banana, feijão, quiabo, melancia, cajá, jenipapo, abóbora, jaca, limão, 

abacate, hortaliças e algumas ervas medicinais (carqueja, boldo, camomila).  

Antigamente, como existiam diversas casas de farinha na Ilha, a produção da 

mandioca se destacava entre as demais. Atualmente, como não há mais estes espaços, a 

produção da mandioca é voltada ao beneficiamento de beiju de carimã e bolos. De acordo 

com os moradores locais, algumas famílias ainda fazem a produção da farinha, porém de 

maneira pontual, em algumas épocas festivas e para o consumo próprio.   
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Além da agricultura, muitas famílias desenvolvem também o extrativismo vegetal, em 

especial a coleta e o processamento do dendê, os cestos dos ramos do dendezeiro, cestos, 

muzuá e balaios da fibra da canabrava, o paiol (esteira) do talo da banana, a fabricação do 

doce de banana, a renda de bilro, os chapéus de palhas e as vassouras com a folha do nicurí. 

 

Aqui na Ilha a gente faz de tudo, amanhece mariscando, chega colocando o 

doce de banana no fogo a lenha, faz a renda, descasca os mariscos, amassa, 

corta e enrola os doces na palha, e, ainda cuida da comida e meninos. É 

dessas atividades que tiramos o nosso comer, vestir, etc. E tudo isso nós 

aprendemos com nossas mães, avós! (Depoimento – Pescadora Ilha de Maré 

– Pesquisa de Campo, 2017).  

 

O dendê, extraído de algumas áreas da Ilha é utilizado por diversas mulheres para a 

fabricação do azeite. De acordo com Paiva et al (2001, p.124) ―este fruto é muito utilizado na 

culinária, fabricação de sabão, detergentes e lubrificantes, bem como no Candomblé, para a 

preparação de oferendas aos orixás‖ (PAIVA et al, 2011, p. 124). A produção ocorre nas 

próprias casas, utilizando um pilão de madeira para esmagá-lo. Depois de engarrafado, o 

produto é comercializado nas comunidades da Ilha, restaurantes e nas feiras de Salvador e 

Candeias. Atualmente um litro do azeita é vendido em média de R$ 15 a 20 reais (Figura 85).  

 

Figura 85. Produção de azeite nas comunidades da Ilha de Maré. 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

Além do azeite, as comunidades também utilizam os ―ramos‖ do dendezeiro para a 

confecção de cestos que são utilizados para diversas utilidades: guardar roupa, transportar 

peixes, mariscos e armazenar produtos em casa (Figura 86). Estes são comercializados nas 

próprias comunidades e em feiras livres dos municípios de Candeias, Salvador e Feira de 

Santana. 

A tala da banana é outro produto extraído pelas comunidades e utilizado para 

confecção do paiol (esteira) que é comercializado nas próprias comunidades. Já o fruto é 

utilizado para confecção do doce de banana enrolado, famoso em diversos lugares e 

considerado característico da Ilha de Maré. ―A produção do doce de banana aqui na Ilha é 
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histórica, tem umas senhoras de 70 anos por aí, que fabrica doces que são famosos em outros 

Estados até, nosso doce é muito bom‖ (Pescadora da Ilha – Entrevista – Pesquisa de Campo, 

2016).  

 

Figura 86. Cestos fabricados com os ―ramos‖ do dendezeiro em Ilha de Maré – BA. 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

A rotina de produção do doce de banana é cansativa e, nas próprias casas, com a 

utilização de forno a lenha para o cozimento, mesa para ―amassar e moldar o doce‖ para 

secar, depois o corte e o acabamento na palha da banana (Figura 87). A comercialização é 

realizada nas próprias casas, em mercados e restaurantes da Ilha, a turistas e veranistas etc.  

 

Figura 87. Produção de do paiol (esteira) com o extrativismo da tala da banana e a produção do doce de banana 

na palha em Ilha de Maré.   
 

 
 

 
 

Fonte: pesquisa de Campo, 2017.  

 

 

A fibra da Canabrava é outro produto utilizado por diversos artesões das comunidades 

de Praia Grande e Santana para a confecção de cestos de roupa, pão, muzuá, balaios, entre 

outros (Figura 88). Peças bastante utilizadas pelos pescadores e marisqueiras da Ilha para o 
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transporte dos pescados. ―Na Praia Grande, parece que as crianças já nascem sabendo 

trabalhar com a palha, pois é comum ver os pequenininhos sentados junto às mães na 

construção dos cestos, balaios etc.‖ (Depoimento pescadora da Ilha de Maré, pesquisa de 

campo, 2017). A comercialização dos produtos geralmente é realizada na própria comunidade 

e/ou para compradores de Salvador e Candeias.    

 

 Figura 88. Produção de cestos e balaios com a fibra da Canabrava em Ilha de Maré. 
 

 
 

    

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

Além do doce, cestos, balaios e esteiras, outra tradição mantida principalmente pelas 

comunidades de Santana e Praia Grande é a fabricação da renda de bilro (Figura 89). 

Considerada uma atividade histórica na Ilha, a sua produção ―é feita quase sempre por 

mulheres de condição humilde que aplicam sua habilidade, destreza e criatividade numa arte a 

que são levadas por verdadeira devoção‖ (CAMPOS, 2013, p. 46).  

 

É um tecido transparente com malha aberta, fina e delicada, formando 

desenhos variados, pelo entrelaçamento de fios de linho, seda e algodão ou 

até mesmo de ouro. Muitas vezes é aplicado como guarnição de vestidos, 

alfaias e paramentos. Na sua grande maioria, as rendas compõem-se de dois 

elementos que são o desenho ou motivo e o fundo que mantém o desenho 

unido (CAMPOS, 2013, p. 46). 

 

O nome bilro, segundo alguns moradores locais, é oriundo da utilização da ―espécie 

vegetal conhecida localmente como birreiro para a confecção de pequenas peças de madeira: 

os bilros‖ (PAIVA, 2009, p. 100), que são utilizados para ―trançar‖ os fios de linha. A 

produção ocorre nas próprias casas e assim como na mariscagem, trata-se de uma arte que é 

passada de geração a geração.   



335 
 

Para começar, a deve-se prender com alfinetes grandes ou espinhos, o pique 

na almofada e vai cravando os alfinetes menores na parte superior do pique. 

Enche os bilros de linha - ―enlinhando os bilros‖, todos os que são 

necessários àquela renda. [...] Para a primeira carreira de alfinetes, a rendeira 

coloca dois bilros em cada um, alceando, isto é, passando a linha em volta do 

alfinete e deixando-os suspensos, pendurados. Na hora de trocar os bilros, a 

rendeira vai trabalhar com quatro, dois de um alfinete e dois do outro. Cruza 

os bilros, fecha o ponto e espeta o alfinete na segunda carreira para prendê-lo 

(CAMPOS, 2013, p. 46). 

 

Os produtos confeccionados variam desde toalhas, colchas, mantas à blusa, bata, saia, 

vestido etc. e são comercializados em lojas, feiras, mercados de Salvador, Candeias e outros 

municípios baianos.  

 

Figura 89. Produção da renda de bilro em Ilha de Maré. 
 

 
 

 
 

  Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

 

As questões apresentadas nos fazem observar a centralidade das atividades da pesca e 

da mariscagem na sobrevivência de inúmeras famílias da Ilha de Maré. A agricultura 

representou por bastante tempo, uma das principais fontes de renda dos moradores, todavia, 

com o seu declínio, a pesca e a mariscagem retornaram e reforçaram a sua centralidade. 

Atualmente, a agricultura e o extrativismo vegetal consistem em atividades desenvolvidas por 

inúmeras famílias, como forma de complementar a sua renda.  

A articulação dessas atividades, além de reafirmar as múltiplas territorialidades 

desenvolvidas pelos pescadores artesanais da Ilha, reforça a importância dos territórios 

pesqueiros (terra e água).  Estes, que têm sido cotidianamente ameaçados e destruídos pelos 

diversos projetos do capital.   

Daí a importância das diversas formas de organização desempenhadas pelos 

pescadores(as) artesanais da Ilha de Maré. Estas, que além de se constituírem em uma 

estratégia de articulação e fortalecimento das comunidades frente às constantes ameaças que 

seus territórios vêm sofrendo, representam uma forma de garantir sua territorialidade, dentro 
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de um modo de produção que não reconhece a importância social, econômica e ambiental da 

pesca artesanal.  

 

5.2.4 Organização sociopolítica e institucional dos pescadores (as) da Ilha de Maré 

 

 A organização sociopolítica e institucional dos pescadores e pescadoras da Ilha de 

Maré encontra-se estruturada a partir de quatro principais eixos: organização institucional, 

organização de representação profissional, organização social e organização de assessoria e 

apoio.  

A organização institucional dos pescadores artesanais ocorre atualmente, a partir da 

Secretaria Especial da Pesca e Aquicultura (SEAP), vinculada à Presidência da República (Lei 

nº. nº13.502/2017).De acordo com os dados obtidos junto ao extinto MPA, no ano de 2015, e 

no MAPA, no ano de 2016, cerca de 70% dos pescadores e marisqueiras da Ilha eram 

cadastrados no Registro Geral da Pesca (RGP). 
76

 

A organização de representação profissional ocorre através da atuação da Colônia Z – 

04 (com sede na própria Ilha) que vincula os pescadores(as) a Federação dos Pescadores e 

Aquicultores do Estado da Bahia (FEPESBA).  

A Colônia Z-04, criada em 1973, encontra-se localizada na comunidade de Santana e 

possui atualmente cerca de 3.200 mil pescadores e marisqueiras cadastrados (Figura 90). De 

acordo com a atual presidência da Colônia, esse número deveria ser ainda superior, pois, nos 

últimos anos nem todos os cadastros enviados pela mesma foram realizados pelo Ministério.   

 

Figuras 90. Colônia de Pescadores de Ilha de Maré Z – 04, localizada na comunidade de Santana na Ilha de 

Maré. 

 
        Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

                                                             
76

 Conforme pontuado anteriormente, os dados estatísticos apresentados nesta pesquisa são oriundos 

principalmente, do MPA, antigo Ministério gestor da atividade pesqueira do país e responsável pela última 

publicação estatística pesqueira do país, que tivemos acesso.  
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Tal fato decorre principalmente das inúmeras Instruções Normativas criadas pelo 

extinto MPA suspendendo a criação e renovação dos cadastros, assim como as ações de 

reestruturação do setor pesqueiro e suspensão de defesos, desenvolvida pelo MAPA. Ainda de 

acordo com a atual presidência, a Colônia tem o papel de organizar e pensar melhorias para as 

comunidades pesqueiras da Ilha, assim como de informar os pescadores e marisqueiras sobre 

seus direitos (documentos, benefícios etc.) e deveres.  

É sabido o histórico negativo de atuação das Colônias no Brasil e no estado da Bahia. 

Em Ilha de Maré o cenário não é diferente, segundo os moradores locais a Colônia surgiu e 

atuou até os anos de 2001/2002 de maneira alheia aos interesses e reais necessidades das 

comunidades. A presidência era ocupada por ―pessoas que desconheciam a atividade e agiam 

visando interesses particulares‖.  

Somente a partir dos anos de 2002/2003, através da iniciativa dos pescadores (as) da 

Ilha, esse cenário se modifica e a Colônia para ter na presidência pessoas que atuaram/atuam 

representando os associados na luta e defesa de seus direitos. Dentre as ações desenvolvidas 

pela Colônia nos últimos anos, destacam-se as palestras e os cursos profissionalizantes nas 

temáticas da saúde, educação ambiental, direitos das comunidades, etc. e as reuniões para 

discussão de temas relativos à atividade.   

No âmbito da organização social, os pescadores (as) contam com a existência de 

aproximadamente 12 Associações de Pescadores e Marisqueiras, localizadas nas comunidades 

de Praia Grande (6), Maracanã (1), Bananeiras (2), Botelho (1), Porto dos Cavalos (1 - junto 

às comunidades de Martelo e Ponta Grossa) e Neves (1).   

A estimativa apontada pelos pescadores para o número de Associações existentes na 

Ilha decorre da inconstância nos últimos anos de criação e desativação de Associações. De 

acordo com as entrevistas realizadas, muitas vezes, pequenos grupos se juntam e criam uma 

associação sem estabelecer nenhum diálogo com as comunidades, o que inviabiliza a sua 

permanência.  

 

Aqui tem muita associação, mas associação de pescadores mesmo, não são 

todas não. É porque teve um tempo que virou moda criar associação, porque 

consideravam mais fácil captar recursos para interesses particulares ou de 

grupos pequenos. Então ter, tem 12 ou bem mais, mas associação de fato, 

toda regularizada, cadastrada são poucas. As que são de verdade trabalham 

bem junto com a gente, com a colônia, com o MPP, etc. As outras, muitas 

vezes nem sabemos o que e quem são (Depoimento Pescadora Ilha de Maré 

– Pesquisa de Campo, 2017).  
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De acordo com o MPP, as Associações totalizam atualmente, cerca de 2.800 cadastros 

e, geralmente atuam como espaços de reuniões e discussões entre os pescadores (as), além de 

buscar projetos que auxiliem as comunidades nas suas atividades produtivas.  

Além das Associações, os pescadores também contam, através de articuladores 

residentes na própria Ilha, com a atuação do Movimento dos Pescadores e Pescadoras 

Artesanais (MPP). O MPP, tem se constituído num importante espaço de discussão e luta 

pelos direitos das comunidades da Ilha. Durante os últimos anos, o Movimento articulou 

manifestações, audiências, seminários, reuniões com empresários e instituições públicas e 

privadas, coleta de assinaturas para a Campanha Nacional pela Regularização do Território 

das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, projetos e ações para as comunidades, etc.  

É no âmbito da maioria dessas ações que destacamos a assessoria e do apoio, do 

Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), considerado pelas comunidades, um importante 

parceiro nas lutas e atividades desenvolvidas pelos pescadores da Ilha. Os agentes da CPP - 

Regional Bahia, além de atuar formando lideranças nas comunidades e estimulando suas 

organizações, também têm como objetivo assessorar as comunidades na luta por políticas 

públicas, nos conflitos com empresários e o Estado, na preservação do meio ambiente, na 

compreensão da legislação pesqueira, dentre outros. 

 Por fim, cabe destacar a atuação do Conselho Quilombola das Comunidades da Ilha de 

Maré, criado em dezembro do ano de 2008 através de uma articulação das comunidades de 

Bananeiras, Maracanã, Martelo, Porto dos Cavalos, Ponta Grossa e Praia Grande 

(comunidades certificadas pela FCP e com processo de regularização territorial quilombola 

em tramitação no INCRA).  

 De acordo com a Ata da Assembleia de Fundação, Eleição e Posse do Conselho 

Quilombola de Ilha de Maré (2008, p. 1) a formação deste Conselho possui um ―significado 

histórico para as comunidades de Ilha de Maré que lutam conjuntamente para garantir os seus 

direitos territoriais‖. Com sede na comunidade de Bananeiras e uma organização baseada em 

Assembléias (com a maioria dos associados presentes), Coordenação (constituída por 6 

membros de cada comunidade que integra o território quilombola, sendo 3 homens e 3 

mulheres) e Conselho Fiscal (constituído por 1 membro de cada comunidade que integra o 

território quilombola), destacam-se entre as suas finalidades:  

 

i) Incentivar e promover a luta coletiva das comunidades quilombolas de 

Ilha de Maré; 

ii) Incentivar a participação da juventude na luta quilombola; 

iii) Coordenar a gestão e as formas de uso coletivo das terras quilombolas na 

Ilha de Maré; 
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iv) Promover atividades de informação e formação sobre direitos e deveres 

dos e das quilombolas; 

v) Promover o resgate da luta e dos costumes quilombolas da Ilha de Maré; 

vi) Lutar pela preservação do meio ambiente; 

vii) Estimular nas comunidades as formas coletivas de trabalho [...] (Ata 

da Assembleia de Fundação, Eleição e Posse do Conselho Quilombola de 

Ilha de Maré (2008, p. 4).  

 

De acordo com os moradores da Ilha, a atuação do Conselho tem auxiliado as 

comunidades na construção de estratégias que garantam os seus direitos enquanto 

quilombolas, a destacar, a participação e o acompanhamento do processo de regularização 

territorial, em tramitação desde o ano de 2004, quando teve início a Certificação das 

Comunidades pleiteantes na FCP.   

De maneira geral, o que se observa ao analisar a organização sociopolítica e 

institucional dos pescadores (as) artesanais da Ilha de Maré é o alto nível de insatisfação 

destes com os órgãos gestores da atividade no país (extinto MPA, MAPA, MDIC
77

) e a 

constante busca por novas formas/estratégias de organização e defesa de seus direitos.  

A invisibilidade histórica dos pescadores (as) artesanais e a ―incompreensão‖ – por 

parte desses órgãos das especificidades que envolvem essas comunidades têm influenciado 

diretamente no uso, gestão e controle dos territórios pesqueiros. Na Ilha de Maré, essa 

―incompreensão‖, de certa forma, exime e camufla os inúmeros impactos socioeconômicos, 

ambientais e culturais ocasionados pelas atividades industriais inseridas na BTS.  

É a partir desse cenário que as discussões apresentadas nesse capítulo emergem, em 

especial o esforço de compreender as múltiplas territorialidades desenvolvidas pelas 

comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha e a importância de seus territórios.  

Acreditamos que esse seja um passo inicial para se analisar o histórico de disputas e 

conflitos territoriais vivenciados por essas comunidades e, com isso, reafirmar a necessidade 

da regularização dos territórios pesqueiros.   

Conforme pontuado anteriormente, o saber-fazer-ser pescador em Ilha de Maré se dá a 

partir de um conjunto de relações e atividades que são desenvolvidas em distintos tempos-

espaços – múltiplas territorialidades –. Portanto, é visando conhecer um pouco mais sobre 

essas ―múltiplas territorialidades‖, que realizaremos a seguir, o esforço de identificar e 

                                                             
77

 As insatisfações apresentadas pelos pescadores em relação à gestão da atividade no país referem-se 

principalmente, a forma com que estes órgãos pensaram/pensam realizar a gestão da atividade, investindo na sua 

industrialização e deixando de lado toda a especificidade que envolve a pesca artesanal e, as inúmeras 

comunidades tradicionais pesqueiras existentes no Estado. Não obstante, as constantes trocas de Ministérios e 

Ministros também tem sido um ponto de insatisfação apontado pelos pescadores da Ilha de Maré.  
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demarcar o que denominamos nesta pesquisa, de: ―Território Articulado das Comunidades 

Tradicionais Pesqueiras da Ilha de Maré – BA‖.  

 

 

5.3 O TERRITÓRIO ARTICULADO (TERRA E ÁGUA) DA ILHA DE MARÉ 

 

 

Desde que as comunidades daqui foram criadas, as famílias sempre 

desenvolveram várias atividades para sobreviver. Era a pesca, a 

mariscagem, a roça, o extrativismo, o artesanato. Quando era pequeno, 

minha mãe falava dos lugares históricos, das fontes, dos engenhos, das 

fugas dos escravos, dos africanos, dos índios que aqui viveram e como tudo 

isso ficou aqui na nossa cultura, no nosso dia-a-dia. A pesca, a capoeira, o 

samba de roda, os rituais, as crenças. Aqui tem vários lugares que guardam 

isso, as fontes, os engenhos, as ruas, etc. Tem lugar nesse mar e manguezal 

que aprendi a pesca quando ainda era menino. Eu cresci sabendo que essa 

Ilha, esse mar, os mangue, as matas, era tudo nosso território e tínhamos 

que cuidar e preservar para garantir a sobrevivência dos nossos filhos, 

netos, etc. A gente vai pro mar, pro mangue, para as coroas, pedras, as 

matas, as roças e depois volta para casa, para a família, para os rituais 

religiosos... Toda nossa história foi construída aqui, nesses lugares e é por 

isso que a gente defende tanto esse território! Porque a gente nasceu dele, 

vive dele e quer morrer nele! Esse território é nosso!  

(Pescador – MPP)78 

 

Uma das etapas desta pesquisa refere-se ao exercício de demarcação dos possíveis 

limites do que temos denominado de ―Território Articulado (terra e água) das Comunidades 

Tradicionais Pesqueiras da Ilha de Maré-BA‖. Nesse sentido, é importante sublinhar que ―a 

pesca artesanal é uma atividade humana que representa uma modalidade especifica de uso do 

espaço‖ (CARDOSO, 2003, p. 119). Essa especificidade reside tanto na articulação dos meios 

aquático e terrestre quanto na união de territórios materiais e imateriais ambos considerados 

imprescindíveis na sobrevivência e reprodução social das comunidades.  

Para Little (2004), ―um aspecto fundamental da territorialidade humana é que ela tem 

uma multiplicidade de expressões, o que produz um leque muito amplo de tipos de territórios, 

cada um com suas particularidades socioculturais‖ (LITTLE, 2004, p. 254). No caso das 

comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha, essas particularidades se destacam pelas 

múltiplas relações historicamente desenvolvidas pelos pescadores com seus territórios, 

caracterizadas pela articulação de distintas atividades e tempos-espaços (pesca, mariscagem, 

agricultura, extrativismo, moradia, religiosidade, danças, crenças, mitos etc.).   

                                                             
78

Depoimento de um pescador do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), obtido em 

pesquisa de campo realizada no mês de novembro de 2014.  
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Para as comunidades tradicionais da Ilha de Maré, esses ―territórios‖ são 

compreendidos enquanto condição e meio de reprodução social, no qual a articulação de 

ambientes, atividades e relações desenvolvidas, além de reafirmar as particularidades que os 

caracteriza, conforma o que temos denominado de: ―Território Articulado (terra e água) das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras da Ilha de Maré‖.   

É importante destacar que a palavra ―articulação‖ não se restringe à dinâmica dos 

ambientes marítimos e terrestres, incorpora também as múltiplas relações existentes entre as 

comunidades e seus territórios, sejam estes materiais ou imateriais. Pois, é no território 

articulado onde centenas de pescadores e pescadoras desenvolvem as suas atividades de 

produção e vida.  

As discussões realizadas até o momento, além de nos reafirmarem essas 

particularidades, demonstraram o quanto a invisibilidade histórica dos pescadores (as) 

artesanais e a ―incompreensão‖ desses aspectos têm influenciado diretamente no uso, gestão e 

controle dos territórios pesqueiros. Na Ilha de Maré, devido aos territórios pesqueiros 

constituírem áreas estratégicas e de grande interesse ao desenvolvimento do capital, essa 

―incompreensão‖, de certa forma, exime e camufla os inúmeros impactos socioeconômicos, 

ambientais e culturais ocasionados pelas atividades industriais inseridas na BTS. É por esse 

cenário que acreditamos que um dos primeiros desafios existentes no processo de 

regularização dos territórios pesqueiros seja justamente o ―rompimento‖ dessa invisibilidade, 

para em seguida, compreender as particularidades existentes. 

Historicamente, o Estado tem visto os pescadores artesanais somente como uma 

categoria de trabalhadores, descartando toda a riqueza social, cultural e ambiental que envolve 

a tradicionalidade e o modo de vida dessas comunidades. Nesse sentido, é preciso destacar 

que a regularização dos territórios pesqueiros não significa por um ponto ou linha fixa sobre o 

espaço – o que pode ser considerado ―complicado e ameaçador‖. Se não forem 

compreendidas e consideradas as especificidades que envolvem esse território, a 

criação/aplicação desta Lei consistirá em mais um instrumento/processo, existente no país, 

que não garante a preservação e a segurança das comunidades tradicionais pesqueiras em sua 

totalidade.  

 Dito isto, conforme discutido no capítulo 4, pensar a regularização dos territórios 

pesqueiros exige a utilização de ―estratégias metodológicas‖ que possibilitem a participação 

direta das comunidades nas etapas desenvolvidas e garantam a ―autenticidade dos dados‖ que 

constituirão o processo.  
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Nessa linha de discussão, as reflexões no âmbito dos mapeamentos sociais e das 

cartografias populares nos permitem pensar algumas possibilidades. Em especial, porque 

grande percentual desses mapeamentos tem sido construído junto a comunidades tradicionais 

que lutam pelo reconhecimento de seu modo de vida e a efetivação de seus direitos. A partir 

da confecção de seus próprios mapas, as comunidades têm a possibilidade de dar visibilidade 

a sua existência, suas territorialidades, identidade, cultura, atividades econômicas, conflitos 

vivenciados etc. São aspectos dificilmente considerados nos mapas oficiais produzidos por 

órgãos públicos e privados.  

É frente a essa conjuntura e pensando os desafios que envolverão o processo de 

regularização dos territórios pesqueiros da Ilha, que nos propomos a construir o mapeamento 

do ―Território Articulado (terra e água) das Comunidades Tradicionais Pesqueiras da Ilha de 

Maré – BA‖ e, para tal, nos apropriamos de algumas ―estratégias/princípios metodológicos‖ 

utilizados pelos ―Mapeamentos Sociais‖ no qual destacaremos a seguir.  

Cabe resgatar que as discussões e o processo de mapeamento aqui desenvolvido são 

fruto de aproximadamente nove anos (2009-2017) de acompanhamento às atividades 

realizadas pelo MPP, nas escalas nacional, estadual, regional (BTS) e local (Ilha de Maré). 

Portanto, o processo de construção desta pesquisa foi desenvolvido a partir de conjunto de 

atividades/etapas/processos que ocorreram em distintos tempos-espaços e que permitiram a 

construção de um banco de dados sobre a temática em estudo.  

Mais uma vez, reafirmamos que não se trata de construir uma lista de ―regras e/ou 

procedimentos‖ que devem ser seguidos na construção de mapeamentos voltados a 

demarcações territoriais. O trabalho com comunidades tradicionais envolve distintos espaços, 

tempos, situações, histórias, conjunturas e relações, o que torna impossível encaixá-lo num 

sistema fechado.  

Trata-se portanto, de pensar estratégias metodológicas que possibilitem essas 

comunidades exporem as particularidades que envolvem os seus territórios materiais e 

imateriais. Nesta pesquisa, as estratégias metodológicas construídas inicialmente foram:  

i) Participação em Seminários, Reuniões, Assembléias, Audiências Públicas, e 

Reuniões com Órgãos Públicos; 

ii) Acompanhamento em Passeatas e Ocupações;   

iii) Participação na construção de Cartilhas, Cartas (manifestos); 

iv) Participação em Grupos de Discussão com pesquisadores de distintas áreas do 

conhecimento; 

v) Reconhecimento das áreas que compõem o território da Ilha de Maré (terra e água); 
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vi) Realização de Oficinas de Geografia e Cartografia; 

vii) Construção de Mapas Mentais; 

viii)  Reconhecimento e Georreferenciamento territorial: 

ix) Construção de Mapeamentos Temáticos; 

x) Discussão da versão prévia dos mapas; e 

xi) Aprovação do layout final dos mapas.  

 

De maneira geral, o conjunto dessas estratégias possibilitou compreender além das 

inúmeras particularidades que envolvem os pescadores artesanais e os territórios pesqueiros 

da Ilha de Maré – território articulado –, a diversidade/intensidade das disputas e conflitos 

territoriais historicamente vivenciados (Figura 91). A participação em grupos de discussão 

com pesquisadores da Biologia, Medicina, Nutrição, Economia, Geografia, Oceanografia, 

Sociologia etc. auxiliaram revelando as distintas formas com que as comunidades da Ilha de 

Maré têm sido gravemente impactadas. Essa compreensão foi o passo inicial para o 

desenvolvimento das oficinas e construção do mapeamento social.  

 

Figura 91. Imagens do processo de mapeamento social desenvolvido pelas comunidades pesqueiras 

da Ilha de Maré. 
 

               
 

               
              Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

 

É importante pontuar que a demanda pelo mapeamento social na Ilha é algo que se 

tornou inerente às comunidades no decorrer dos últimos anos, em especial pelas diversas 

ações que têm sido empreendidas para a regularização de seus territórios. Portanto, desde o 

primeiro momento as comunidades já possuíam a clareza da temática a ser trabalhada no 
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mapeamento: demarcação dos possíveis limites do território articulado das comunidades 

tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré.  

Mesmo assim, foram realizadas algumas reuniões com o grupo para explicar o 

processo que envolve a construção de mapeamentos sociais e as possíveis contribuições e 

possibilidades de uso pelas comunidades. Nestas, também foram planejados os dias, horários 

e possíveis locais dos primeiros encontros.  

Definido o tema e a logística necessária, a primeira atividade desenvolvida com as 

comunidades foi o reconhecimento de algumas áreas que compõem o território. A partir da 

indicação das comunidades foram realizados alguns trabalhos de campo, nas onze 

comunidades que integram a Ilha e, nestes foram visitados: escolas, igrejas, praças, Colônia, 

USF, CRAS, associações, estaleiros, restaurantes, pequenos mercados, pousadas, lugares 

históricos (poços, ruínas de engenhos, antigas construções, localidades) etc.  

Para entender a dinâmica que envolve o território articulado, também foram visitadas: 

roças, áreas de extrativismo do dendê e da canabrava, casas de moradores que se dedicam a 

produção do doce de banana, do azeite, da renda de bilro, dos balaios, cestos e esteiras, áreas 

de mariscagem nos manguezais, coroas, ilhotes, áreas de pesca, embarcações e artes de pesca 

utilizados, entre outros.  

Após o reconhecimento inicial do território, foram realizadas as ―Oficinas de 

Geografia‖. Estas tiveram como propósito: i) construir a linha do tempo em Ilha de Maré, 

visando compreender como as comunidades tradicionais locais têm desde as bases de sua 

constituição a prática da pesca artesanal e da mariscagem como principais fonte de 

sobrevivência e renda; ii) compreender como se deu historicamente a constituição dos 

territórios pesqueiros e a importância destes para as comunidades; iii) analisar as múltiplas 

relações existentes entre as comunidades e o território; iv) identificar as disputas e conflitos 

territoriais existentes; e v) conhecer as diversas ações de resistência e luta empreendidas. 

Destaca-se nestas oficinas, a importância dos relatos e discussões de temáticas apontadas 

pelos participantes, entre elas: conhecimento tradicional, identidade territorial, articulação de 

ambientes marítimos e terrestres e resistência. 

Feito isto, passamos ao desenvolvimento das ―Oficinas de Cartografia‖. Nestas, 

devido à experiência de alguns participantes em mapeamentos sociais, a construção da 

estratégia utilizada ocorreu seguindo a demanda e necessidade observada. Num primeiro 

momento, trabalhamos através de bases cartográficas (limites da Ilha e municípios da BTS) e 

imagens de satélite a noção de representação, espacialização e orientação dos pescadores (as). 
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A partir de uma identificação geral do território, foram escolhidas algumas bases cartográficas 

para a construção de mapas mentais e futuro georreferenciamento do território.  

Divididos em grupo, os participantes construíram sobre as bases escolhidas alguns 

mapas sociais com a descrição dos principais aspectos que constituem os seus territórios, a 

destacar: áreas de pesca, principais tipos de pescados capturados, áreas de mariscagem, 

coroas, ilhotes, principais tipos de mariscos, áreas de agricultura e extrativismo vegetal, 

localidades, lugares históricos etc. Noutro momento, também foram construídos mapas 

mentais, com a descrição das comunidades, casas, ruas, pontes, igrejas, campos, áreas de 

mangue etc.  

Após a finalização dos mapas, foi realizada uma discussão, ainda nos grupos, de como 

seria uma possível demarcação do território articulado (terra e água) e quais os seus limites. 

Feito isto, passamos ao planejamento e a realização, junto aos pescadores, do 

georreferenciamento das áreas ―demarcadas‖ pelos mesmos.  

É importante destacar que, antes da realização das oficinas foram realizados alguns 

trabalhos de campo e, nestes, também foram georreferenciados pontos, posteriormente 

inclusos no mapeamento.  

A etapa seguinte consistiu na sistematização das informações coletadas, na confecção 

da primeira versão dos mapas e, através de uma oficina de cartografia, na discussão destes 

com as comunidades. Nesta última, foram verificados aspectos como: escala, cores, áreas, 

legenda, dados e a definição dos títulos.  

De posse da versão prévia dos mapas e após a discussão dos ajustes necessários, 

seguimos para a realização da segunda demanda apontada pelas comunidades, para o 

mapeamento: a espacialização das principais disputas e conflitos territoriais existentes. 
79

 

Para a realização deste momento, além de resgatarmos a linha do tempo produzida na 

oficina de geografia (nesta consta o início de alguns conflitos existentes), utilizamos uma base 

cartográfica, escolhida pelos pescadores dentre as versões prévias apresentadas (mapeamento 

do território articulado) e um mapa temático, construído em atividades anteriores, pelos 

pescadores da Ilha, contendo os principais conflitos existentes na BTS.  

A partir do resgate da linha do tempo, foi realizada uma discussão sobre o histórico de 

conflitos que as comunidades pesqueiras da Ilha têm vivenciado e como estes têm se 

diversificado/intensificado nas últimas décadas. Neste momento, também foram detalhadas 

algumas características dos conflitos: local, período de surgimento, responsáveis e impactos.  

                                                             
79

 O mapeamento realizado com as comunidades sobre as principais disputas e conflitos territoriais existentes na 

Ilha de Maré, será apresentado e discutido no 6º capítulo desta pesquisa.  
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Com o apoio do mapa temático, os participantes analisaram e inseriram sobre a base 

cartográfica escolhida anteriormente, as principais disputas e conflitos territoriais que 

envolvem direta/indiretamente as comunidades pesqueiras da Ilha.  

Podemos dizer que esse foi um dos momentos mais importantes do processo de 

mapeamento realizado, pois na medida em que os conflitos eram inseridos pelos pescadores 

(as) sobre o mapa, novas discussões emergiam sobre as particularidades que envolvem os seus 

territórios e, com isso a necessidade da sua regularização. Ressaltamos que, durante todo o 

processo de mapeamento, a nossa maior preocupação foi garantir o protagonismo das 

comunidades e a autenticidade dos dados apresentados. Defendemos que estes devem ser 

pontos priorizados em qualquer processo de regularização territorial que envolva 

comunidades tradicionais. 

Encerrada a oficina, passamos a trabalhar nos ajustes dos mapas do território e, na 

confecção do ―mapa de conflitos‖. Após  a verificação das comunidades e ajustes indicados, 

seguiu junto aos demais para o layout final. De acordo com a demanda apresentada pelas 

comunidades, foram produzidos 5 mapas: Território da Pesca, Território da Mariscagem, 

Território da Agricultura e Extrativismo vegetal, Território Articulado (terra e água) das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras da Ilha de Maré e, Principais disputas e conflitos 

territoriais existentes na Ilha de Maré. Todos os produtos produzidos no mapeamento foram 

entregues em versão impressa/digital e socializados com as comunidades. 

Em síntese, essas foram as principais estratégias metodológicas construídas junto às 

participantes para a confecção do mapeamento do ―Território Articulado (terra e água) das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras da Ilha de Maré‖, ao qual apresentaremos os produtos a 

seguir.   

 

 

5.3.1 Território da pesca  

 

O território da pesca em Ilha de Maré é constituído por importantes áreas de 

manguezal, apicum, coroas, restingas, ilhas, rios, enseadas etc. Localizado na BTS e com uma 

extensão de aproximadamente 810 quilômetros quadrados, a região é considerada por 

diversos pesquisadores como rica e diversa em estoques pesqueiros (HATJE etal, 2009). 

De acordo com a sistematização dos dados produzidos pelas comunidades nas oficinas 

e no georreferenciamento, o denominado ―território água‖ é bastante amplo e não se restringe 

às proximidades da Ilha. Para o desenvolvimento da atividade, os pescadores além de 

ocuparem toda a parte central da BTS, se estendem:  
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i) Ao norte: até os municípios de Santo Amaro e São Francisco do Conde, chegando à Ilha 

de Cajaíba;  

ii) A nordeste: desde as proximidades dos municípios de Madre de Deus e Candeias, 

incluindo o Rio São Paulo e São Paulino, a toda a área da Baía de Aratu, chegando às 

proximidades do município de Simões Filho;  

iii)  A oeste: das proximidades do município de Saubara até a localidade de Barra do 

Paraguaçu, no início da Baía do Iguape, limitando-se ao município de Salinas da Margarida e 

a ponta da Ilha de Itaparica; e 

iv)  A leste: ocupam grande parte da região leste (Paripe, Periperi, Plataforma), limitando-

se às proximidades do terminal Ferry Boat em Salvador. 

Cabe destacar que devido aos problemas ambientais existentes nas proximidades da 

Ilha de Maré, cada vez mais os pescadores têm se deslocado para lugares distantes da Ilha, a 

destacar algumas áreas próximas ao município de Jaguaripe. 

A pesca, geralmente, é realizada em embarcações de pequeno porte (canoas de 

madeira ou fibra) que a depender do local de captura possuem ou não motorização. A 

distância da costa, os pesqueiros e a modalidade de pesca desenvolvida também definirão o 

quantitativo e tipo de pescados capturados: arraia, miroró, robalo, cavala, cabeçudo, xareú, 

cação, vermelho, tainha, carapeba, caramuru, camarão etc.  

Durante a construção dos mapas, os pescadores apontaram alguns espaços como sendo 

―os melhores pesqueiros‖ para a captura de algumas espécies, a destacar o camarão e a arraia. 

Outro ponto destacado foi o desenvolvimento da pesca de mergulho, praticada por inúmeros 

pescadores da Ilha para a captura do peguari, salpiro, lagosta, peixes etc. Essa modalidade é 

desenvolvida desde o entorno da Ilha até as proximidades do município de Madre de Deus, 

das Ilhas dos Frades e Itaparica e por toda a Baía de Aratu.  

Uma característica importante observada durante o processo de mapeamento foi o tipo 

de relação construída entre as comunidades e os espaços historicamente apropriados para o 

desenvolvimento da pesca artesanal. Conforme apontado por Maldonado (1986); Diegues 

(1993) e Cardoso (2003) tratam-se de lugares conhecidos, denominados e defendidos. Cada 

comunidade possui uma história, uma vinculação e um nível de pertencimento específico com 

esses lugares. Daí pensarmos as particularidades que envolvem os territórios pesqueiros.  

Na Figura 92, apresentamos algumas imagens dos espaços quem compõem o território 

da pesca em Ilha de Maré e, na Figura 93, o mapeamento dos ―possíveis limites‖ desse 

território.  
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Figura 92. Imagens do Território da Pesca em Ilha de Maré. Imagens do Território da Pesca em Ilha 

de Maré.  

 
 

 

  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  



349 
 

Figura 93- Mapa do Território da pesca em Ilha de Maré, Bahia. 
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5.3.2 Território da mariscagem  

 

O território da mariscagem em Ilha de Maré é constituído por densas áreas de 

manguezais, coroas, rios, ilhas e ilhotes. Considerado ―o cordão umbilical entre a terra e o 

mar‖ pelos pescadores e marisqueiras da Ilha de Maré, o ecossistema manguezal é composto 

pelas espécies mangue vermelho (Rizhophora mangle), mangue siriúba(Avicennia 

schaueriana) e mangue branco (Laguncularia racemosa).  

As coroas, distribuídas em diversos espaços da BTS, representam para as 

comunidades tradicionais pesqueiras um espaço de grande relevância socioeconômica, 

cultural e ambiental. ―As coroas são minha vida, ai quem mexa nas minhas coroas que eu viro 

bicho. São dessas coroas aqui que eu tiro o necessário para comer, vestir, sair, me divertir etc. 

Foi nelas que eu aprendi a mariscar‖ (Depoimento, Marisqueira Ilha de Maré, Pesquisa de 

Campo, 2016). 

De acordo com a sistematização dos dados produzidos pelas comunidades nas oficinas 

e no georreferenciamento, o território da mariscagem, assim como o da pesca, é bastante 

amplo e abrange tanto as áreas de manguezal existentes na Ilha de Maré, como outras 

consideradas mais distantes. Para as áreas mais distantes, as marisqueiras utilizam canoas das 

próprias famílias ou o sistema de ―carona‖ com os pescadores. 

Diariamente e em grupos, as marisqueiras se deslocam muitas vezes ainda na 

madrugada até as áreas de manguezal e coroas, que se estão localizadas: 
 

i) Em todo o entorno de toda a Ilha, incluindo as áreas próximas a Ilha do Topete; 

ii) Em toda a área da Baía de Aratu; 

iii) Nos manguezais e coroas que ficam nas proximidades dos Municípios de 

Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus, incluindo os rios São Paulo e 

São Paulino; e 

iv) Em algumas coroas e manguezais próximos a Ilha dos Frades.  
 

De acordo com as marisqueiras da Ilha, nos manguezais e coroas são coletados uma 

ampla variedade de mariscos que garantem o alimento e, através da comercialização, a renda 

de muitas famílias. Ainda segundo as mesmas, cada coroa possui um nome e uma relação 

histórica na vida das comunidades. ―Aqui na Ilha, inúmeras gerações cresceram e se 

reproduziram tendo as coroas como referência cultural de nosso povo. Há históricas, crenças, 

mitos e significados que os antigos guardam e que reconta a nossa história‖ (Depoimento, 

Marisqueira Ilha de Maré, Pesquisa de Campo, 2016). 
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Durante as oficinas, diversos nomes e localizações de Coroas foram apontados, a 

destacar: Coroa da Ilha, Coroa da Ponta de Areia, Coroa da Ilha do Topete, Coroa do Miguel, 

Coroa do Armitão, Coroa do Spote, Coroa do Zoré, Coroa da Passagem, Coroa do Porto dos 

Cavalos, Coroa do Coqueiro Grande, Coroa do Tasú, Coroa do Espigão, Coroa do Capitão, 

Coroa do Pecém, Coroa Grande, Coroa do Martelo, Coroa da Itapitanga, Coroa da 

Itapitanguinha, Coroa da Itaitaba, Coroa da Dona, Coroa do Caquende, Coroa da Santana, 

Coroa do Mikil, Coroa do Itamoabo, Coroa do Oratório, Coroa do São Paulo, Coroa do 

Bananeiras, Coroa da Base, Coroa da Ford, Coroa do Botelho, Coroa da Baixa do Rio, Coroa 

da Prainha, Coroa do Museo, Coroa de Madre de Deus, Coroa da Ponta de Areia, Coroa da 

Lama Podre etc.  

Na Figura 94, apresentamos algumas imagens de espaços que compõem o território da 

mariscagem em Ilha de Maré e, na Figura 95, o mapeamento dos principais pontos utilizados 

pelas marisqueiras para o desenvolvimento de suas atividades com as principais espécies 

coletadas.  

 

Figura 94. Imagens do Território da Mariscagem em Ilha de Maré. 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 
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Figura 95 – Mapa do Território da mariscagem em Ilha de Maré, Bahia. 
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5.3.3 Território da Agricultura e Extrativismo Vegetal 

 

As atividades da agricultura e do extrativismo vegetal sempre estiveram presentes na 

vida das comunidades da Ilha de Maré. Até a década de 1940, a Ilha contava com grandes 

plantações agrícolas, todavia, após o declínio da atividade, essa produção passou a ocorrer 

basicamente através de pequenas roças, com exceção de algumas fazendas ainda existentes 

que se encontram ocupadas por pastos. As pequenas roças encontram-se espalhadas dentro de 

algumas fazendas e por toda a Ilha, a destacar: Fazenda Cruz, Major, Fazenda Martelo, 

Fazenda Maracanã, Fazenda Bananeiras, Amêndoa e diversas localidades próximas as 

comunidades. 

A produção, considerada de pequeno porte, é diversificada e visa basicamente o 

consumo familiar, com exceção de alguns produtores que comercializam para mercados da 

própria ilha e feiras dos municípios de Candeias e Salvador.  

 

A maioria das famílias aqui tem a sua roça, a gente planta para comer e 

vende também para complementar a renda da família. Junta o pescado, os 

mariscos, os produtos e até as rendas, doces e cestos... tudo isso a gente junta 

e garante a nossa renda!‖ (Depoimento, Pescador Ilha de Maré, Pesquisa de 

Campo, 2016). 

 

Além da agricultura, muitas famílias desenvolvem também o extrativismo vegetal que 

é considerado pelas comunidades como uma importante ―herança cultural‖. O trabalho com 

cestos, com a renda, balaios, esteiras, dendê, vassouras, entre outros, é compreendido como 

uma arte que tem sido passada de geração a geração, ao longo dos séculos. Para o 

desenvolvimento do extrativismo, as comunidades utilizam todas as áreas de mata da Ilha e 

cada uma delas possui a sua produção e beneficiamento específicos:  

 

i) Porto dos Cavalos e Martelo: azeite, esteiras (paiol) e reparos em redes de pesca;  

ii) Bananeira: doce de banana;  

iii) Ponta Grossa: vassoura de palha com a folha do nicurí;  

iv) Praia Grande: renda de bilro cestos, balaios e manzuás com a fibra da canabrava, 

ramos do dendezeiro e talos da banana, doce de banana, massa de carimã, tapete de retalhos; 

v) Maracanã: renda de bilro, azeite de dendê, vassoura com a palha do nicurí; 

vi) Santana: doce de banana, cestos, balaios e manzuás com a fibra da canabrava, ramos 

do dendezeiro e talos da banana, azeite de dendê e, a renda de bilro;  
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vii)  Botelho: dendê para a produção do acarajé; 

viii) Neves: doce de banana, azeite de dendê; 

ix) Itamoabo: renda. 

 

Durante as oficinas de geografia e o processo de georreferenciamento, muitos 

pescadores reforçaram a importância socioeconômica, ambiental e cultural dessas atividades, 

enquanto complementares a pesca e a mariscagem. Nesse sentido, destacaram a existência de 

alguns lugares históricos, a exemplo da ―tacha‖, localizada no centro da Ilha e considerada 

uma área rica em dendê. ―A tacha tem esse nome porque antigamente existia um grande tacho 

que era utilizado para a confecção do azeite de dendê e ali na região é onde mais teve dendê 

na Ilha‖ (Depoimento, Pescadora Ilha de Maré, Pesquisa de Campo, 2017). 

A Fazenda Cruz é outro espaço que remonta a história da formação sócio territorial da 

Ilha; segundo os moradores essa fazenda existe desde os séculos XVII e foi o palco de 

grandes conflitos na década 1990 entre fazendeiros e trabalhadores. Era nesta fazenda 

também, que existiram por vários anos  roças comunitárias. Atualmente, a sua área é ocupada 

por casas, roças individuais, pastos, etc. ―A Fazenda Cruz já foi grande produtora no passado. 

Dizem os mais velhos que ali foi um engenho e que depois teve muita produção agrícola, mas, 

por conta da exploração dos donos, acabou tudo. Hoje lá tem muita roça.‖ (Depoimento, 

Pescador Ilha de Maré, Pesquisa de Campo, 2017).  

Na Figura 96, apresentamos as principais áreas de roça (localizadas nas fazendas e 

proximidades das residências) e pasto existentes na Ilha, assim como aquelas utilizadas pelas 

comunidades para o extrativismo vegetal. Já na Figura 97, apresentamos a espacialização das 

principais áreas que compõem o denominado ―território da agricultura e extrativismo 

vegetal‖. 

Observa-se que a agricultura encontra-se presente por toda a Ilha, com predominância 

na parte norte, onde se encontram as comunidades de Bananeiras, Maracanã, Porto dos 

Cavalos, Martelo e Ponta Grossa. Neste espaço também se encontram as fazendas Martelo e 

Cruz e uma localidade denominada Major, ambas caracterizadas pela presença de inúmeras 

roças. Na parte Sul, onde se encontram as comunidades de Botelho, Itamoabo, Neves, Santana 

e Praia Grande, a agricultura é desenvolvida por algumas famílias em pequenas roças.  

O extrativismo é realizado em toda a área de mata existente na Ilha, em destaque na 

parte central do mapa, na cor marrom clara. ―Aqui na Ilha, a gente usa toda essa área de mata 

para o extrativismo. Antes tinha muita roça, mas hoje tem bem menos, o povo vive mesmo é 
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do mar e dos mangues, coroa... a gente planta pra nós mesmo e, alguns vendem‖ (Depoimento 

Pescador – Ilha de Maré, 2016).  

Cabe destacar também a presença das áreas de pastagem, distribuídas principalmente 

nas Fazendas Martelo e Cruz e, em algumas áreas próximas a Fazenda Maracanã. Na Ilha, a 

criação de gado é considerada de pequeno porte, sendo desenvolvida por alguns fazendeiros e 

integrantes das comunidades.  

 

Figura 96. Imagens do Território da Agricultura e Extrativismo Vegetal em Ilha de Maré. 
 

 
 

 
 

    
    Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 
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Figura 97 – Mapa do Território da agricultura e extrativismo vegetal em Ilha de Maré, Bahia. 
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A realização do mapeamento social pelas comunidades da Ilha de Maré nos permitiu 

observar as diversas formas com que as comunidades se apropriam historicamente do 

território local, demonstradas em síntese através das Figuras 93, 95 e 97.  

Na terra, encontram-se as heranças históricas de cada comunidade, as ruínas dos 

engenhos e antigas construções, as fontes, as igrejas que remontam ao século XVI, os antigos 

caminhos, os lugares sagrados etc. É neste ambiente onde os pescadores (as) residem e se 

reproduzem enquanto seres sociais, onde a religiosidade, a culinária, a capoeira, o samba de 

roda, as rendeiras, os artesões, crianças, jovens, adultos e idosos dão vida ao cotidiano local. 

Destaca-se a presença dos territórios imateriais. No centro da Ilha encontram-se as áreas de 

mata, onde ocorre o extrativismo vegetal. Já a maioria das roças se localiza nas proximidades 

das casas, conferindo um verdadeiro mosaico de paisagens e ambientes (Território da 

Agricultura e Extrativismo Vegetal).   

Na interface entre a terra e o mar há uma vasta área de manguezal, de onde provêm 

inúmeras espécies de mariscos que garantem há séculos a renda econômica de centenas de 

famílias (Território da Mariscagem). No mar e nos rios, encontram-se as coroas e os 

pesqueiros, espaços considerados sagrados pelas comunidades (Território da Pesca).  

Na Figura 98, do ―Território Articulado (terra e água) das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras da Ilha de Maré‖, observamos além de toda a poligonal da Ilha, os diversos 

espaços utilizados para a produção, em especial, a pesca e a mariscagem. Cabe lembrar que 

esses espaços possuem características especificas (integra uma APA, possui ecossistemas 

considerados como APP, rica diversidade de pescados e mariscos, território de comunidades 

tradicionais quilombolas etc.), que precisam ser consideradas quando da análise de sua 

importância social, ambiental, econômica e cultural. 
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Figura 98– Mapa do Território articulado (terra e água) das comunidades tradicionais pesqueiras da 

Ilha de Maré, Bahia.  
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Nas Figuras 99 a 102, apresentamos alguns mapas mentais produzidos pelas 

comunidades durante o processo de mapeamento. Nestes os(as) pescadoras(as) separados em 

grupos, buscaram representar a sua forma de ver e compreender os espaços que residem e 

desenvolvem suas atividades: o território articulado (terra e água) e a dinâmica local.  

Na Figura 99, os(as) pescadores(as) da comunidade de Bananeiras retrataram diversos 

aspectos do espaço em que vivem, a destacar: o campo de futebol (no centro), as casas no 

entorno do campo de futebol, os manguezais (na cor verde), a creche (casa maior na cor azul) 

as embarcações (na cor marrom) e alguns empreendimentos industriais existentes no 

território: Porto de Aratu, Terminal da Ford e a Termoelétrica (na cor vermelha). 

 
Figura 99. Mapa mental da Comunidade de Bananeiras.  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

Na Figura 100, produzida pelas comunidades de Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta 

Grossa, os(as) pescadores(as) buscaram retratar a partir de rua (rua do Passa Cavalo) que liga 

as três comunidades, os principais aspectos contidos nas mesmas: escola, manguezais, barcos, 

casas, igreja, campo de futebol,pequenos comércios, poços, praça e, principalmente, as áreas 

ocupadas pela Petrobrás, onde funcionam tubulações e poços de extração de petróleo e gás.  
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Figura 100. Mapa mental das Comunidades de Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta Grossa.  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

Na Figura 101, os pescadores(as) do Maracanã construíram a representação de sua 

comunidade elencando como principais elementos o campo de futebol, as casas, os 

manguezais, algumas ruas, o mar e as canoas de pesca. 

 

Figura 101. Mapa mental da Comunidade de Maracanã.  

 

   Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  
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Por fim, apresentamos o mapa da comunidade de Praia Grande (Figura 102), com a 

espacialização de algumas casas, igreja, escola, campo de futebol, manguezais, mar e as 

embarcações. Durante todas as etapas desta pesquisa e, em especial no mapeamento, ficou 

nítida a importância da pesca e dos territórios pesqueiros na sua sobrevivência das 

comunidades. A pesca artesanal na Ilha ―é compreendida não só como uma atividade de busca 

de peixe, mas como uma construção de relações sociais na terra e no mar, marcadas por 

identidades, tradições, mas também por conflitos e contradições que envolvem [...] outros 

tantos agentes sociais, com interesses diferentes‖ (KUNH, GERMANI, 2010, p. 7). 

 

Figura 102. Mapa mental da Comunidade de Praia Grande. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

O território articulado das comunidades da Ilha de Maré encontra-se numa área que se 

configura como um dos espaços do Estado, com maior incidência de disputas e conflitos 

territoriais envolvendo pescadores, a BTS. Isso por ser um lugar estratégico de 

desenvolvimento do Estado e que concentra altos investimentos (nacionais/internacionais) nos 

diversos setores – petroquímico, metalúrgico, portuário, turístico, aquícola, imobiliário. 

Os pescadores de Maré têm vivenciado historicamente um intenso processo de 

privatização e degradação ambiental em seus territórios, decorrente de desmatamentos, 

contaminação por produtos químicos, ações antrópicas, entre outros. Não obstante, ainda 

observa-se uma forte carência,na oferta de serviços básicos as comunidades: abastecimento 

eficaz de água, esgotamento sanitário, saúde, educação e lazer. Na caracterização das 
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comunidades e nos mapas mentais nota-se, por exemplo, que o principal espaço de lazer dos 

moradores restringe-se aos campos de futebol improvisados nos apicuns (quando a maré está 

baixa) e as pequenas praças (em algumas comunidades) e que os serviços de saúde 

restringem-se a existência de uma USF, localizada na comunidade de Praia Grande.  

Tais aspectos nos levam a constatar o nível de invisibilidade que envolve a Ilha de 

Maré em relação ao município de Salvador, que enquanto pertencente a este território deveria 

receber a atenção dos governantes nos diversos aspectos aqui citados (saúde, educação, lazer, 

esgotamento sanitário, serviços).No entanto, o que se observa é um esquecimento histórico da 

Ilha. Os poucos serviços existentes (que não dão conta da demanda) são frutos de intensas 

reivindicações e lutas cotidianas das comunidades com os órgãos públicos.  

Nesta pesquisa, para se compreender os desafios e perspectivas da regularização dos 

territórios pesqueiros da Ilha de Maré, um dos objetivos propostos foi a construção do 

mapeamento do território pesqueiro local. Este, além de possibilitar a identificação das 

particularidades existentes, consistiu num passo inicial para análise das disputas e conflitos 

territoriais vivenciados, que, de certa forma, também envolve a invisibilidade da Ilha em 

relação ao município de Salvador.  

No 6º capítulo desta pesquisa, denominado ―Entre terras e territórios: as principais 

disputas e conflitos existentes no território articulado das comunidades tradicionais pesqueira 

da Ilha de Maré – BA‖, nos dedicamos a analisar, a partir da identificação das principais 

disputas e conflitos territoriais vivenciados pelas comunidades, quais os desafios e 

perspectivas existentes na regularização do território pesqueiro local. Não obstante, buscamos 

identificar também as principais estratégias de luta e defesa empreendidas, a destacar o 

processo de regularização quilombola. 

Acreditamos que tais processos contribuirão para dar visibilidade às inúmeras 

contradições que as comunidades da Ilha têm vivenciado e com isso reafirmar a necessidade 

da regularização de seus territórios.  
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CAPITULO 6 - ENTRE TERRAS E TERRITÓRIOS: AS PRINCIPAIS DISPUTAS E 

CONFLITOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO ARTICULADO (TERRA E ÁGUA) 

DAS COMUNIDADES PESQUEIRAS DA ILHA DE MARÉ – BA 

 
 

 

Fonte: Kassia Rios, 2017.  
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Esse modelo de desenvolvimento que tá posto, ta ameaçando a vida do nosso 

povo. Nos últimos tempos a gente tem passado por uma dificuldade muito 

grande na pesca em si. Grandes derramamentos têm acontecido e isso faz 

com que a pesca fique prejudicada. O grande motivo da revolta é 

exatamente a dificuldade do pescado que a gente tem hoje, que antes não 

tinha isso. Ao redor dessas comunidades de pesca sempre tem 

empreendimentos... 
 

Eu tinha 12 anos quando meu pai apresentou esse monstro para a agente, 

ele contou que teve uma vez que teve uma explosão e que ele ainda jovem 

teve muito medo, foi muito pânico e ele falava que essa explosão poderia ser 

maior... Esse monstro não tem coração... Eu to lutando para não ter medo 

do futuro, por isso à gente tá na luta para diminuir a poluição e se a gente 

não conseguir eu vou ter medo, pra mim, minha família, por nosso povo!  

(Depoimento - Pescadoras Ilha de Maré80) 

 

As principais disputas e conflitos territoriais existentes na Ilha de Maré, de acordo com 

as comunidades locais, datam do século XVI, quando da ocupação do Recôncavo Baiano por 

inúmeros engenhos de cana-de-açúcar e fazendas. Com a chegada dos portugueses e, 

posteriormente, a constituição dos primeiros engenhos, deu-se início a um longo processo de 

ocupação das terras que configuram hoje os municípios localizados no entorno da BTS, a 

incluir as Ilhas de Maré, dos Frades, entre outras.  

A inserção dos engenhos e fazendas na Ilha, além de demarcar uma ―propriedade 

privadas das terras‖ ocasionou a expulsão de inúmeros indígenas e campesinos livres. Fato 

que se intensificou/consolidou no ano de 1850, com a Lei de Terras. De acordo com os 

moradores da Ilha, nesse período, cerca de 60% do território local já se encontrava nas mãos 

dos senhores de engenho e alguns fazendeiros.  

Décadas depois, com a abolição da escravatura no ano de 1888 e o declínio da 

indústria açucareira, novos processos de ocupação da terra são desenvolvidos, em especial 

pela atividade da agricultura e pecuária. Nesse período, muitos senhores de engenho 

comercializam parte de suas terras com fazendeiros da região, a destacar as famílias: dos 

Maias e dos Cafezeiros. Outras áreas de mata também foram ocupadas pelos ―novos 

proprietários‖.   

É desse processo de ocupação/comercialização de terras que surgem alguns conflitos 

na Ilha, envolvendo, principalmente os ―quilombos‖ – constituídos em Maré– e os fazendeiros 

que reivindicavam a propriedade da terra. 

Observa-se que os acontecimentos/processos históricos ocorridos na época (Lei 

Terras, abolição da escravatura, decadência da indústria açucareira e novos processos de 

                                                             
80

 Depoimento de duas pescadoras da Ilha de Maré (BA), retirado do Documentário  ―No Rio e no Mar‖, dos 

diretores holandeses Jan Willem Den Bok e Floor Koomen, lançado em setembro do ano de 2016.  
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ocupação de terras desencadeados pela agricultura e pecuária) conformaram um novo cenário, 

quando inúmeros ex-escravos e campesinos livres encontravam-se semterra e/ou sem 

trabalho. 

Na época, a alternativa existente era o trabalho nas fazendas. No qual as relações 

estabelecidas ―eram baseadas no arrendamento da terra e na cessão da parte da produção ao 

dono do terreno. Quando da chegada de um trabalhador de fora para trabalhar no local, era 

costume dos fazendeiros cederam um pedaço de terra para o estabelecimento da roça‖ 

(INCRA, 2016b, p. 98). ―Os donos diziam que as terras eram deles e se quiséssemos ficar, 

tínhamos que trabalhar e pagar o arrendamento. Como tínhamos família e precisávamos de 

um lugar para morar e trabalhar, era isso ou nada!‖ (Depoimento Pescador da Ilha, 2016).  

As diversas imposições feitas aos trabalhadores e a exploração nas relações de 

trabalho foram os motivos que levaram a ocorrência de inúmeros conflitos entre posseiros e 

fazendeiros. Pois, não existia para os trabalhadores ―nenhuma segurança em relação à 

apropriação da produção e nem de continuidade no local, apesar da presença centenária, desde 

o tempo dos pais, avós e, em alguns casos, bisavós‖ (INCRA, 2016b, p. 98).  

 
A família proprietária, cuja utilização da terra se dava através da criação de 

gado e apropriação do trabalho dos agricultores, tinha como prática a 

expulsão dos moradores do local, caso houvesse algum litígio. Além disto, 

aos posseiros era proibida a construção de casas de alvenaria e tijolo, bem a 

como a utilização de espaços dos pastos. Os animais eram criados "na corda 

(INCRA, 2016b, p. 98).  
 

As constantes ameaças, a insegurança e a exploração realizada pelos fazendeiros 

ocasionaram, na década de 1960, uma intensificação dos conflitos existentes, liderados em 

parte pelos ―Cachoeiranos‖ (grupo de trabalhadores que vieram do município de Cachoeira 

para trabalhar e residir na Ilha) que, revoltados com a situação vivenciada, questionavam e se 

negavam a aceitar tais arbitrariedades. A destacar: expulsão dos posseiros; obrigação de 

entrega de toda a produção; destruição de roças por gados dos fazendeiros; incêndio nas casas, 

prisões etc. (INCRA, 2016b). 

Foi a partir da presença dos Cachoeiranos que muitos trabalhadores da Ilha deixaram 

de pagar o arrendamento e de entregar parte de sua produção, ocasionando novos conflitos 

com os fazendeiros. Como consequência, muitos posseiros foram expulsos, enquanto outros 

abandonaram suas roças passando a se dedicar à pesca e à mariscagem, tendo como atividades 

complementares o extrativismo e a pequena agricultura nos ―quintais das casas‖. É desse 

cenário que decorre o declínio da atividade da agricultura na Ilha.  
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Todavia, mesmo com o declínio da atividade, a Ilha de Maré ainda hoje é ocupada por 

diversas fazendas, que abrangem cerca de 70% do território local. Algumas destas se 

resumem a pastos e matas, outras são utilizadas pelas comunidades para a pequena agricultura 

e alguns posseiros para comércio e serviços. É importante destacar que a ideia de 

―propriedade das terras aos fazendeiros‖ ainda permanece, negando os direitos territoriais das 

comunidades tradicionais locais (INCRA, 2016b).  

Além dos conflitos com os fazendeiros, outras disputas territoriais passaram a existir 

na Ilha no decorrer dos anos, principalmente, a partir das décadas de 1940 e 1950, quando 

tiveram início as atividades de extração e tratamento do petróleo. Deste então, foram inseridos 

próximo à Ilha de Maré mais de 300 empreendimentos, contendo indústrias, terminais 

portuários privados, dutos, cais, tanques de armazenamento de produtos químicos, instalações 

petrolíferas, entre outros (SARAIVA, 2008; CARNEIRO et al, 2014). 

As disputas e os conflitos que antes ocorriam no interior da Ilha se diversificaram e se 

expandiram para toda a área da BTS, tendo influência direta no território pesqueiro local. ―Há 

evidências científicas de que o meio ambiente de trabalho de marisqueiras e pescadores 

artesanais de Ilha de Maré está quimicamente contaminado, inclusive com risco toxicológico 

e carcinogênico para a saúde humana‖ (CARVALHO etal, 2014, p. 6). 

Em pesquisa apresentada no Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e 

Saúde no Brasil, no ano de 2014, sobre os diversos conflitos vivenciados pelos pescadores 

artesanais da Ilha, as seguintes denúncias foram destacadas: 

 

(1) poluição hídrica e atmosférica; 

(2) irregularidades ambientais derivadas da falta de licenciamento do porto; 

(3) falta de atuação dos órgãos ambientais diante das práticas degradantes 

levadas a cabo pelas empresas situadas perto do porto; 

(4) ausência de estudos relacionados aos riscos a que a população local 

estaria exposta face à poluição provocada pelas indústrias químicas ali 

instaladas; 

(5) impactos ambientais provocados pela dragagem realizada a fim de 

aumentar a competitividade do porto, processo que estaria provocando a 

mortandade de peixes e prejudicando os pescadores, além do risco à saúde 

dos moradores representado pela suspensão de sedimentos do fundo da baía, 

contaminados por resíduos tóxicos (MIASB, 2014, p. 1).  

 
 Além das denúncias, a pesquisa ainda destaca como esses conflitos têm alterado o 

regime tradicional de uso e ocupação do território, a forma com que as comunidades têm 

lutado contra as ―práticas de racismo ambiental‖ vivenciadas historicamente e, 

principalmente, a falta/irregularidade na demarcação dos territórios tradicionais.   
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 Conforme pontuado anteriormente, 6 das 11 comunidades existentes na Ilha são 

certificadas pela Fundação Cultural Palmares como quilombolas e encontram-se desde o ano 

de 2004 com processo de regularização territorial em tramitação nos órgãos competentes. A 

demora na regularização, a ineficácia/inexistência das legislações existentes e a constante 

―valorização espacial‖ da BTS têm contribuído para a inserção de distintas e novas atividades 

na Baía e, com isso, condicionado as comunidades locais a uma nova dinâmica de uso, 

controle e acesso ao território.  

Observa-se que é desse cenário que surgem as inúmeras disputas e os conflitos 

territoriais existentes em Ilha de Maré e destes emergem as diversas ações de resistência e luta 

empreendida pelas comunidades. Os (as) pescadores (as) têm buscado no decorrer do tempo, 

além da regularização territorial e efetivação de seus direitos, manter viva a cultura, a 

identidade e os laços de pertencimento que caracterizam as suas territorialidades (MPP, 

2012). 

Neste capítulo, temos por objetivo compreender, a partir da identificação das 

principais disputas e conflitos territoriais vivenciados pelas comunidades de Maré, quais os 

desafios e perspectivas existentes na regularização dos seus territórios. Não obstante, 

buscamos identificar também as principais estratégias de luta e defesa empreendidas, a 

destacar o processo de regularização quilombola. Acreditamos que tais processos contribuirão 

para dar visibilidade às inúmeras contradições que as comunidades da Ilha têm vivenciado e, 

com isso reafirmar a necessidade da regularização de seus territórios. 

Metodologicamente, recorremos à pesquisa bibliográfica (autores que abordam a 

temática), pesquisa documental (arquivos do INCRA/BA, SPU/BA, CPP/BA, CODEBA etc.) 

e, principalmente, ao trabalho de campo, no qual destacamos a realização de reuniões, 

participação em audiências públicas, entrevistas abertas, oficinas de geografia e cartografia, 

construção de mapa biorregional, análise e mapeamento de áreas em conflitos, grupos de 

discussão, georreferenciamento territorial, entre outros. 
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6.1 AS PRINCIPAIS DISPUTAS E OS CONFLITOS TERRITORIAIS EXISTENTES 

 

O progresso do governo é acabar com as comunidades tradicionais. 

Progresso mesmo é plantar na terra. Progresso mesmo é pescar no mar. 

Progresso mesmo é pescar nos rios. Os pescadores é que vão gostar. 

Progresso mesmo é cuidar da terra. Progresso mesmo é cuidar do mar. 

Progresso mesmo é cuidar dos rios. A natureza é que vai gostar.  

Progresso mesmo é não cortar as matas.  

Progresso mesmo é não cortar os mangues. Progresso mesmo é preservar os 

rios. A natureza é que vai gostar. 

(O Progresso do Governo - Ernandes Carlos Lopes81) 

 

O trecho da música apresentado traduz a forma com que as comunidades tradicionais 

pesqueiras da Ilha de Maré compreendem os diversos processos de transformação ocorridos, 

historicamente, na BTS e, por consequência, em seus territórios.  O discurso do progresso e 

do desenvolvimento foi e tem sido utilizado até os dias atuais, como estratégia para a 

ocupação e inserção de distintas atividades no entorno da Baía. Entretanto, trata-se de uma 

ideia de progresso que não condiz com a realidade e as necessidades das comunidades 

tradicionais locais, pelo contrário, compromete diretamente a sua sobrevivência.  

Conforme mapeamento realizado no capítulo 5, o território articulado das 

comunidades pesqueiras da Ilha de Maré abrange cerca de 65% da área da BTS, o que inclui 

faixas de terras, manguezais, apicuns, coroas, rios, ilhas, ilhotes etc. Observa-se que as 

transformações ocorridas na BTS, além de ter comprometido as condições naturais da baía, 

tem proporcionado diversos impactos (sociais, ambientais, culturais e econômicos) às 

comunidades locais. Daí o surgimento de inúmeras disputas e conflitos territoriais.  

Na Ilha de Maré, a eminência dessas disputas pode ser analisada a partir de dois 

grandes recortes espaços-temporais: i) do momento de ocupação da Ilha (século XVI) até a 

chegada da Petrobrás no Recôncavo Baiano (década de 1950); e ii) da chegada da Petrobras 

aos dias atuais, com destaque para implantação do CIA e da Base Naval. 

O processo de ocupação da Ilha ocorreu em um período histórico, caracterizado pelo 

tripé latifúndio, monocultura e escravidão. É de um modelo de sociedade senhorial, baseado 

na propriedade de terras e negros escravizados que surgem diversas disputas e conflitos 

territoriais, a destacar: a resistência indígena no processo de ocupação, a exploração dos 

negros escravos pelos senhores dos engenhos e, as ameaças e expulsões de posseiros pelos 

fazendeiros. 

                                                             
81

 Música ―O progresso do Governo‖ de autoria de Ernandes Carlos Lopes, pescador, Ilha de Maré (Ba).  
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A inserção dos engenhos de cana-de-açúcar e, posteriormente, de algumas fazendas na 

Ilha, além de ter demarcado uma ―privatização do espaço‖, definiu diversas relações de poder, 

dentre as quais cabia aos senhores dos engenhos e fazendeiros a ―propriedade da terra‖ e o 

―controle/definição das relações de trabalho‖, marcadas até o ano de 1988 pela escravatura e, 

após a libertação dos escravos, pela exploração e ameaça de posseiros.  

De acordo com os relatos dos moradores mais antigos, os indígenas que habitavam a 

Ilha tentaram resistir por algum tempo à colonização portuguesa, entretanto, acabaram sendo 

dizimados ou escravizados. Enquanto escravos e submetidos a relações de exploração e maus 

tratos, indígenas e negros africanos vivenciaram inúmeros conflitos com os senhores dos 

engenhos e capitães do mato, que cotidianamente os vigiavam, ameaçavam e agrediam.   

 

Aqui na Ilha, meus avós contavam que os índios até tentaram lutar contra a 

ocupação dos portugueses, mas acabaram morrendo ou tornando escravo. 

Nas fazendas daqui e da região tinha muito escravo, vieram muitos negros da 

África, nossos antecedentes. Eles quando chegavam aqui eram explorados, 

sofriam muito e, se desagradasse os capitães e os senhores, aí que sofria 

mesmo. Muitos fugiram, aproveitava a noite e fugia... aqui mesmo é 

comunidade quilombola, tudo dos engenhos daqui e da região. Os conflitos? 

Há, as terras daqui não tinham dono, eram livres, dos indígenas e daí chega o 

povo dizendo que é deles e começa a explorar, ocupar, começou logo a 

disputa. Depois torna o povo escravo e mal trata, aí as rebeliões eram muitas, 

nenhum escravo queria ficar submetido aquela situação, por isso eram fugas, 

brigas, conflitos, foi uma época muito sofrida, diziam meus avós (Entrevista 

Pescador da Ilha – Pesquisa de Campo, 2016).  

 

Com a libertação dos escravos no ano de 1988, os conflitos não cessaram, pelo 

contrário, ganharam novas formas e sujeitos. O declínio da indústria açucareira no Recôncavo 

Baiano levou vários senhores de engenhos a abandonar ou vender suas terras a fazendeiros da 

região que se dedicavam à agricultura e à pecuária. Na Ilha de Maré, esse processo ocasionou 

a ocupação de inúmeras terras que até então, eram utilizadas pelos trabalhadores camponeses 

e comunidades quilombolas. Surgem então novos conflitos por terra.  

Sem trabalho e local para moradia, ex-escravos e camponeses passaram a trabalhar nas 

―novas fazendas‖, mais especificadamente, a partir do arrendamento da terra e cessão da parte 

da produção ao dono do terreno. É no âmbito dessa relação de trabalho que se originam outros 

e novos conflitos.  

Mesmo após a abolição da escravatura, os fazendeiros continuaram a tratar os 

trabalhadores a partir de ameaças e exploração. Inconformados com o histórico vivenciado e 

cada vez mais expostos a arbitrariedades, os trabalhadores se negaram a aceitar tal situação, 
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ocasionando diversos conflitos: expulsões, queima de casas, destruições de plantações, 

prisões, ameaças etc.  

De acordo com os moradores mais antigos, a insegurança e os conflitos eram as 

principais questões que incomodavam os trabalhadores, pois, não havia nenhuma garantia da 

produção e permanência nas fazendas. ―A qualquer hora o fazendeiro chegava e expulsava os 

posseiros, soltava os animais dele para destruir as roças e exigia mais que o combinado. Era 

muita ameaça e quando menos esperava, já tinha outro posseiro no lugar‖ (Depoimento 

Pescador da Ilha – Pesquisa de Campo, 2017).  

Um cenário que perdurou na Ilha até o final da década de 1990, quando algumas 

comunidades se organizaram e solicitaram à Fundação Cultural Palmares a certificação 

quilombola, obtendo-a no início da década de 2000. A partir de então, se negaram a pagar o 

arrendamento aos fazendeiros.  

 Mesmo com o novo cenário, a agricultura desenvolvida na Ilha já se encontrava 

fortemente comprometida, pois, muitos posseiros, cansados das ameaças e conflitos, 

abandonaram suas terras e passaram a se dedicar exclusivamente à pesca artesanal e à 

mariscagem. A agricultura que foi por décadas a principal atividade econômica na Ilha, 

passou a ser desenvolvida em pequenas roças, visando basicamente o consumo familiar. 

 É importante destacar que é no decorrer desse período que se conforma grande parte 

da organização sócio espacial hoje existente na Ilha, marcada principalmente, pela presença 

de grandes fazendas, inúmeras propriedades particulares e áreas de posse. Atualmente, a 

estrutura fundiária da Ilha é composta por aproximadamente 72 propriedades, que de acordo 

com o levantamento realizado junto às comunidades, ao INCRA e a SPU/BA, referem-se: à 

cerca de 8 fazendas; várias áreas menores desmembradas destas fazendas e, em nome de 

familiares e/ou posseiros, diversas propriedades particulares registradas em Cartório (INCRA, 

2017; SPU, 2017).  

Sobre estas propriedades cabe destacar que muitas se resumem a áreas de pastos e 

matas, outras são utilizadas pelas comunidades para a pequena agricultura e algumas são 

utilizadas por posseiros não-quilombolas para moradia, agricultura, comercio e/ou serviços.  

De acordo com os entrevistados, desde o ano de 2000, não ocorreram mais conflitos 

envolvendo moradores e fazendeiros, todavia, a ideia de ―propriedade alheia das terras‖ ainda 

permanece, negando os direitos territoriais das comunidades tradicionais locais. ―Hoje não 

tem mais conflito não, mas tem algo que incomoda muito a gente. Essa ideia que os 

fazendeiros são bonzinhos e estão deixando a gente morar nas terras deles. Essas terras são 
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nossas! Esperamos que após sair a regularização do território essa ideia acabe!‖ (Depoimento 

Pescador da Ilha – Pesquisa de Campo, 2017). 

Na Figura 125 (pág. 2356) é possível observar a ―localização‖ das principais fazendas 

existentes na Ilha de Maré (Martelo, Maracanã, Bananeiras, Oratório, Cruz, Neves e 

Muganga). Cabe destacar que estas se encontram em áreas que são utilizadas diariamente 

pelos moradores para o desenvolvimento da pecuária, da agricultura e do extrativismo 

vegetal.  

As comunidades, por vez, se encontram inseridas no interior das fazendas, nos 

arredores e, principalmente, nas áreas consideradas como ―bordas‖ da Ilha. ―Aqui na 

comunidade as famílias vão crescendo e com isso tem a necessidade de aumentar as casas. 

Como para dentro tem as cercas, algumas famílias acabaram construindo suas casas nas 

bordas, algumas em áreas não indicadas (apicum, mata etc.)‖ (Depoimento Pescador da Ilha – 

Pesquisa de Campo, 2017).  

Cabe destacar também a existência das pequenas propriedades, pertencentes também, 

a posseiros não quilombolas da Ilha e que se encontram espalhadas em diversas áreas do 

território. É desse cenário que emergem algumas das insatisfações das comunidades, 

principalmente em relação a ―falsa ideia‖ de estarem ocupando terras de particulares. 

Em síntese, esse é o cenário que marcou as principais disputas e conflitos territoriais 

existentes ―no interior da Ilha‖ até meados do século XX. O destaque para o interior refere-se 

à forma com que as comunidades compreendem historicamente (temporalmente), os conflitos 

vivenciados: antes e após a chegada da Petrobrás na BTS (década de 1950). Para estas, a 

criação da Refinaria Nacional do Petróleo em Mataripe/São Francisco do Conde – 

posteriormente denominada Refinaria Landulpho Alves (RLAM) – na década de 1950, 

demarca o início de novos e distintos conflitos, que não se restringem mais ao interior da Ilha, 

porém, interferem diretamente no desenvolvimento de suas atividades.  

O território articulado das comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré 

envolve cerca de 65% da área da BTS. Trata-se de distintos espaços e ambientes que têm sido 

historicamente apropriados pelos pescadores, como forma de garantir a sua sobrevivência e 

reprodução social. Nesse sentido, destacamos a forma com que as modificações ocorridas na 

BTS têm interferido diretamente na dinâmica das comunidades.  

 É sabido que o processo de degradação observado atualmente na BTS é histórico e 

remete ao século XVI, quando da ―construção da primeira capital do Brasil, Salvador, 

mediante a implantação em larga escala dos engenhos de açúcar de cana e da construção de 

diversos navios e portos‖ (CARVALHO et al, 2014, p. 4016). Entretanto é com a descoberta 
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do petróleo em 1930 e o início das obras de construção da RLAM, em 1949, no estuário do 

rio Mataripe, que ocorre uma aceleração no processo de degradação ambiental da BTS 

(PEIXOTO, 2008; CARVALHO, 2014).     

 

Dois anos após a descoberta do petróleo no Brasil, na região do Lobato, 

surge o primeiro poço produtor comercial de petróleo denominado C-1, na 

cidade de Candeias e, após novos poços produtivos no entorno, surge a 

Refinaria Landulpho Alves (RLAM), construída na região de São Francisco 

do Conde com mão de obra de pescadores, marisqueiros, trabalhadores 

rurais, e povos de regiões e estados vizinhos (MONTEIRO, 2014, p.43).   

 

Como o início da exploração de Petróleo na BTS e a construção da RLAM, novas e 

distintas atividades dos diversos setores foram inseridas na região: indústrias alimentícias, 

química, portuária, automobilista, imobiliária, turística, aquícola, portos, estaleiros etc. Desde 

a década de 1950, mais de 250 atividades foram inseridas no local. Tal processo, aliado a uma 

conjuntura política estadual de constantes incentivos a industrialização, em especial na zona 

costeira, levou a BTS a ser considerada atualmente, uma das áreas mais antropizadas do 

estado e onde se concentra o maior índice de conflitos envolvendo comunidades tradicionais 

pesqueiras (MPA; BAHIA PESCA, 2010; MPP, 2015).  

No momento em que essas atividades foram inseridas na BTS, inúmeras mudanças 

também foram ocasionadas na vida das comunidades locais, seja pelas condições ambientais 

da própria baía e/ou pela ocupação dos espaços historicamente apropriados para o 

desenvolvimento da pesca e da mariscagem. Tais considerações expõem a dimensão política 

desses territórios, uma vez que seu uso, apropriação e controle é de interesse de diferentes 

grupos sociais e atividades produtivas. Essa dimensão faz com que se explicitem disputas 

políticas que por vez emergem novas disputas territoriais.  

Uma das ações desenvolvidas nesta pesquisa durante a construção do mapeamento 

social, foi à realização da oficina de identificação e caracterização de conflitos. Nesta, as 

comunidades pontuaram as principais disputas e conflitos territoriais existentes e relataram as 

diversas formas com que estes têm atingido o território local (Quadro 5). 
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Quadro 5. Principais conflitos e disputas territoriais existentes no território articulado das comunidades 

tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré. 
 

PRINCIPAIS DISPUTAS E CONFLITOS TERRITORIAIS 

Agronegócio: monocultivo do 

Eucalipto, carcinicultura 

Cerca nas terras e nos manguezais; desmatamento; aterramento de 

mangue; poluição química das águas e pescados. 

Apropriação/ocupação de 

ambientes/território pesqueiro 

por empreendimentos 

industriais  

Indústria Petroquímica, Indústria Automobilística, Indústria 

Alimentícia, Termoelétrica; Fábrica de Argamassa e Cimento; 

Indústria Alimentícia; Indústria farmacêutica; Indústria metalúrgica. 

Indústria Petroquímica  Poços de exploração de petróleo e gás em terra e água, refinarias; 

gasoduto. 

Poluição  Contaminação química das águas e pescados; Poluição química do 

ar; Esgotamento sanitário; Redução de espécies e quantidade 

capturada; Degradação do território pesqueiro. 

Portos e Estaleiros Tráfego intenso de navios; Dragagem; Aterramento dos rios; 

Privatização das águas; Base Naval; Depósito de Ferro Velho 

(embarcações e peças); Marinas; Construção de Piers; Aterramento 

de mangue. 

Turismo  Tráfego intenso de lanchas, Especulação; Imobiliária Privatização 

das Ilhas, ilhotes e coroas; Retirada de Cascalho. 

      Fonte: MPP, 2016; 2017. Elaboração: RIOS, 2017. 
 

 

 

Ao observarmos a Figura 103, onde consta a espacialização das principais disputas e 

conflitos vivenciados pelas comunidades da Ilha de Maré sobre o território articulado (terra e 

água), notaremos que a maioria dos conflitos pontuados, encontra-se inserido diretamente no 

território pesqueiro local. Trata-se de distintas atividades que, ao ocuparem a BTS, impuseram 

uma nova dinâmica de uso e controle do espaço que se distingue e foge do controle das 

comunidades.  

Para Acselrad (2004, p.26) a maioria desses conflitos envolve grupos sociais que 

possuem formas diferenciadas de apropriação, uso e significação do território. Sua origem 

ocorre ―quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de 

apropriação ameaçada por impactos indesejáveis - transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas 

vivos - decorrentes do exercício das práticas de outros grupos‖.  

Nessa mesma linha, Prost (2009, p. 7) acrescenta que esses conflitos ―despontam 

quando vinga uma divergência de interesses ao passo que se tem a apropriação de parte do 

meio ambiente, comum na sua origem e essência, por um grupo social privatista‖. Na Ilha de 

Maré,os conflitos existentes têm como principal base: a privatização do espaço e a degradação 

ambiental ocasionada na região, em decorrência da inserção/funcionamento dos novos 

empreendimentos.  
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Figura 103 – Mapa das principais disputas e conflitos territoriais vivenciados pelas comunidades 

tradicionais pesqueiras no território articulado (terra e água) da Ilha de Maré (BA), 2017. 
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6.1.1 A chegada da “Petrobrás na BTS” e o inicio de novos e distintos conflitos 

 

 

A instalação da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) em Mataripe, na década de 1950, 

representa para as comunidades da Ilha de Maré o início de novos e distintos conflitos. 

Denominada inicialmente de Refinaria Nacional do Petróleo, ―em 1953, com a criação da 

Petrobras, esta foi incorporada à recém criada companhia, sendo rebatizada em 1957, em 

homenagem ao engenheiro agrônomo e político baiano que lutou pela causa do petróleo no 

Brasil‖ (PETROBRAS, 2016, s/n). 

Considerada a ―segunda maior refinaria em complexidade e em produção no Brasil, a 

RLAM está instalada no entorno do Rio Mataripe e tem instalações em toda a região de 

manguezal do rio São Paulo‖ (MONTEIRO, 2014, p.43). Atualmente, suas atividades e 

procedimentos operacionais encontram-se em grande percentual automatizados, ―tendo como 

principais produtos os seguintes derivados: propano, propeno, iso-butano, gás de cozinha, 

gasolina, nafta petroquímica, querosene, querosene de aviação, parafina, óleo combustível e 

asfaltos‖ (PEIXOTO, 2008, p. 127).  

De acordo com Peixoto (2008, p .97), com a instalação da RLAM ―se inaugurou um 

novo ciclo econômico de desenvolvimento no estado da Bahia, com a atividade industrial 

virando a página da até então reinante agroindústria da cana-de-açúcar‖. Para as comunidades 

da Ilha de Maré, esse novo ciclo se caracteriza ―pela massiva invasão e destruição‖, dos 

territórios historicamente ocupados pelas comunidades tradicionais da região.  

É importante destacar que as instalações da RLAM encontram-se inseridas dentre os 

múltiplos espaços que envolvem o território articulado local, sendo estes considerados pelas 

comunidades, como de grande potencial para a captura de mariscos e pescados. Nas Figuras 

104 e 105 é possível observar um pouco desse cenário. 

Segundo Monteiro (2014, p. 54), a implantação da refinaria ocasionou ―duas situações 

que confrontam com o modo de vida e com a atividade de pescaria artesanal e mariscagem: o 

impedimento em acessar regiões tradicionalmente utilizadas e a contaminação dos recursos 

pesqueiros e ambientes‖. 

Na figura 104, há em destaque na cor rosa a área da refinaria e, nas cores laranja (área 

de mariscagem e pesca denominada lama podre) e verde (o rio São Paulo) os espaços 

utilizados pelas comunidades para o desenvolvimento da pesca e da mariscagem, sendo que 

no rio São Paulo também há instalações da refinaria (piers), uma delas em estado de 

deteriorização (Figura 105). 

406 

 

407 

 

 

 



376 
 

 

Figura 104. Instalações da RLAM em áreas utilizadas pelas comunidades da Ilha, para a captura de peixes e 

mariscos. 
 

 
                  Fonte: MONTEIRO, 2008.  

 

 

Figura 105. Instalações da Refinaria Ladulpho Alves no rio Mataripe e São Paulo. 

 

 
 

 

 

                  Fonte: Pesquisa de campo, 2016; 2017. 
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Em estudo realizado por Peixoto (2008), foi apontado que as atividades e operações da 

RLAM, entre outras indústrias, têm ocasionado perdas da biodiversidade e contaminação 

química dos solos e corpos hídricos. Nas regiões onde se encontram as instalações da 

refinaria, a destacar nos rios Mataripe e São Paulo ―os recifes de corais e os manguezais [...] 

encontram-se bastante comprometidos, com vegetação fortemente degradada pelo uso 

intensivo a que foi exposto (PEIXOTO, 2008, p. 161). Tal constatação também é realizada 

pelas comunidades da Ilha, quando apontam uma redução na quantidade/qualidade dos peixes 

e mariscos capturados, nas proximidades da refinaria. Para estas, desde a inserção da RLAM, 

os rios Mataripe e São Paulo têm sofrido grandes alterações ambientais.  

Outro ponto destacado pelas mesmas foi a forma com que estas empresas chegaram ao 

território local e, através da ―promessa do desenvolvimento‖, desmataram inúmeras áreas de 

manguezal e restringiram o acesso da comunidade, a lugares historicamente apropriados. A 

descoberta do petróleo e, posteriormente, inserção das indústrias, ocasionou a invasão e a 

perda de diversos espaços que compõem o território pesqueiro local.  

Desde a década de 1950, foram instalados diversos poços de petróleo na Baía e em 

algumas comunidades da Ilha de Maré. De acordo com as comunidades, são 14 poços da 

Petrobrás distribuídos em terra e água. Os poços de terra encontram-se localizados nas 

comunidades de Martelo, Porto dos Cavalos Ponta Grossa e Maracanã, já os de água 

encontram-se nas proximidades dessas comunidades (Figura 106).  

 

Figura 106. Poços de Petróleo inseridos nas Comunidades de Martelo e Porto dos Cavalos e no território água.   
 

 

 

 
 

 
 

 

       Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  
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Ainda de acordo com as comunidades, a Petrobrás invadiu o território local, abriu 

estradas, inseriu píers, construiu poços e dutos para o escoamento do produto e, após isso, 

―abandonou‖ o espaço. Os moradores das comunidades de Martelo e Porto dos Cavalos 

denunciam que a área onde se encontram parte dos poços em terra está abandonada e com os 

equipamentos degradados, ou seja, em condições que podem comprometer diretamente a 

segurança da comunidade. Como não há fiscalização, manutenção ou outro meio de 

segurança, muitas vezes se observa crianças brincando entre os equipamentos que se 

encontram abertos e sem nenhuma restrição efetiva de acesso.  

 

O espaço está abandonado, uma vez ou outra que vem um técnico da 

Petrobras ver o espaço e por ali fica. Não dialoga com a comunidade e nem 

justifica a ausência de maiores cuidados. Já teve vazamento de tubulação e 

às vezes tem um cheiro forte nas proximidades, no mangue... nós temos 

medo de qualquer hora um negócio desse explodir (Depoimento Pescador da 

Ilha – Pesquisa de Campo, 2016).  

 

O pier, também instalado na época pela Petrobrás, encontra-se degradado, com placas 

soltas e quebradas, ferros a mostra, ausência de proteção lateral em alguns espaços etc. 

Segundos relatos das comunidades já ocorreram acidentes com moradores e veranistas, 

devido às más condições (Figura 107). 

 

Figura 107. Pier inserido pela Petrobrás na Comunidade de Porto dos Cavalos – Ilha de Maré.  

 

                Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

De acordo com Peixoto, o sistema de dutos da Petrobrás que atravessa diversos 

manguezais e localidades da Ilha, a exemplo da comunidade de Porto dos Cavalos, configura-

se ―num importante tensor ambiental, de perigo, ameaça e consequentemente, risco, com a 

possibilidade de rompimento, gerando vazamentos, contaminações ou explosões‖ (PEIXOTO, 

2008, p. 162).  
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Segundo pesquisadores que atuam na região, o descaso com as comunidades da Ilha de 

Maré por parte desses empreendimentos revela um grave cenário de injustiça social, 

ambiental e cultural, uma vez que não reconhece sua história, o seu modo de vida e suas 

necessidades. ―Não foi comunicado, negociado, nem outro tipo de diálogo, simplesmente, 

chegaram e colocaram suas máquinas, como se o território fosse deles. Negam nossa 

existência, nossa atividade e querem negar o nosso direito a vida‖ (Depoimento Pescadora da 

Ilha – Pesquisa de Campo, 2016). 

No mar, os poços de petróleo e dutos para o escoamento da produção, encontram-se 

inseridos em áreas (coroas, pesqueiros) bastante utilizadas pelas comunidades para a captura 

de peixes e mariscos. Trata-se, segundo Monteiro,  

 

[...] de uma grande região de sedimento fino, localizada na porção Oeste da 

ilha e onde estão instalados alguns poços da PETROBRAS. Em frente a este 

sítio pesqueiro, existem inúmeras coroas de cascalho e areia que são 

utilizadas para a extração de moluscos e que se estendem pela parte central 

da Baía de Todos os Santos até a região de Madre de Deus (MONTEIRO, 

2014, p. 47).  

 

Na Figura 108, apresentamos um pouco do cenário de contradição existente na Ilha de 

Maré, cujos marisqueiras e pescadores são obrigados a desenvolver suas atividades entre 

estruturas e equipamentos das indústrias presentes na BTS. Segundo os entrevistados que 

fazem uso do local, a quantidade de mariscos e peixes capturados tem reduzido 

significantemente. ―Aqui tinha muito marisco, hoje ainda tem, mas reduziu muito a 

quantidade e qualidade e, ainda tem lugar que a gente não pode se aproximar‖ (Depoimento 

Marisqueira da Ilha – Pesquisa de Campo, 2016). 

 

Figura 108. Marisqueiras desenvolvendo suas atividades, com a presença do poço para a extração de Petróleo da 

Petrobras ao fundo. 

 
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  
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De acordo com as comunidades, a existência dos poços, dutos e torres de sinalização 

tem dificultado o desenvolvimento da pesca na região. ―Tem lugar perto dos poços que se a 

gente lança a rede, ela embola e até rasga, então a gente acaba para outros lugares. As 

marisqueiras se arriscam entre as estruturas para captura dos mariscos, já teve até relato de 

placa de ferro que quase cai nelas‖ (Depoimento Pescador da Ilha – Pesquisa de Campo, 

2017).  

Na Figura 109, podemos observar a proximidade dos poços em relação às coroas e a 

região do Pecém, ambas utilizadas por diversos pescadores e marisqueiras para o 

desenvolvimento de suas atividades.  

 
Figura 109. Localização de alguns poços da Petrobrás e coroas existentes nas proximidades. 

 
                 Fonte: MONTEIRO, 2008. 

 

Há alguns anos, a Petrobrás proibiu a realização da pesca nas proximidades dos poços, 

entretanto, como não há fiscalização e/ou controle direto no local, as comunidades acabam 

realizando as suas atividades. Principalmente, porque é nesta região onde se encontram 

importantes coroas e pesqueiros.  

Nota-se que os conflitos existentes com a RLAM e a Petrobrás referem-se 

principalmente a: destruição do território para a inserção das indústrias; liberação de produtos 
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químicos, contaminação das águas e pescados; perda e restrição de acesso, a diversas áreas 

que compõem o território local; perdas de redes que engancham em dutos de poços 

desativados; trânsito de navios e embarcações nas áreas de pesca. 

Com a descoberta e extração do Petróleo no Recôncavo Baiano eposteriormente, a 

chegada da RLAM, cria-se a necessidade da instalação de outras indústrias e serviços, a 

destacar o terminal da Petrobrás, denominado Terminal Marítimo Almirante Alves Câmara 

(TEMADRE), criado em 1957, na Ilha de Madre de Deus, na época pertencente ao município 

de Salvador (em 1989, cria-se o município de Madre de Deus).  

Considerado ―a terceira maior unidade aquaviária operada pela Transpetro no Brasil 

em capacidade de armazenamento (660 mil m³) e maior do Nordeste‖ (TRANSPETRO, 2015, 

s/p), o TEMADRE foi o primeiro ―terminal aquaviário do Sistema Petrobras a entrar em 

operação. Atualmente, é o principal ponto de escoamento da produção da Refinaria de 

Mataripe (RLAM), cujos derivados abastecem as regiões Norte e Nordeste do País‖ 

(TRANSPETRO, 2015, s/p).  

O TEMADRE integra, de acordo com o Plano Mestre dos Portos de Salvador e Aratu 

– Candeias, publicado pela Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) no ano 

de 2015, o Complexo Portuário da Baía de Todos os Santos e obteve, no ano de 2014, uma 

movimentação de cargas em 24.816.130 toneladas. ―Sendo o porto de maior movimentação de 

carga do Estado, com demanda superior a 50 embarcações por mês e uma movimentação 

anual superior a 15 milhões de toneladas, dispõe de instalações de acostagem para atracação 

simultânea de até 5 navios [...]‖ (FARIA, 2011, p. 282) (Figura 110). 

 

Figura 110. Terminal Marítimo Almirante Alves Câmara (TEMADRE) no município de Madre de Deus.  

 
            Fonte: Petrobras, 2016.  

 



382 
 

Segundo a Petrobras Transporte S/A (TRANSPETRO), o terminal desenvolve as 

atividades de armazenamento e transferência de petróleo e derivados, o que compreende: 

―carregamento e descarregamento de navios-tanques e caminhões-tanques; abastecimento de 

combustíveis para navios; transferência de petróleo e derivados por meio de dutos; 

armazenamento de derivados de petróleo e recebimento de derivados da RLAM‖ 

(TRANSPETRO, 2015, s/p).  

De acordo com as oficinas realizadas com as comunidades da Ilha, uma das maiores 

preocupações existentes em relação ao TEMADRE refere-se ao derramamento/vazamento de 

produtos químicos nas águas da Baía e a contaminação de peixes e mariscos. De acordo com 

Peso (1995): 

 

Vazamentos de óleo nas plataformas de perfuração e extração, liberação de 

água do mar utilizada como lastro de tanques de navios petroleiros, 

efluentes, derramamentos operacionais e acidentais e no transporte de óleo, 

têm imposto à Baía de Todos os Santos uma adição constante de compostos 

do petróleo em suas águas, causando na maioria das vezes a morte da flora e 

da fauna marinha por contaminação aguda em diversas áreas do Recôncavo 

(PESO, 1995, p.4).  

 

Segundo relatos dos pescadores, nos últimos anos, diversos derramamentos ocorreram 

nas águas da BTS e isso têm prejudicado a curto e médio prazo a prática e a qualidade dos 

pescados capturados. Além disso, o tráfego de navios dentro do território pesqueiro, além de 

ameaçar a segurança dos pescadores e marisqueiras, interfere diretamente no desenvolvimento 

de suas atividades (Figura 111). 

 

Figura 111. Navios circulando dentro das áreas de pesca das comunidades de Ilha de Maré – BA.  

 

      Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

Se durante a década de 1950, a instalação da RLAM e do TEMADRE já era 

considerada uma grande ameaça à dinâmica natural da Baía e das comunidades tradicionais 

ali existentes, é nas décadas de 1960/70 que este cenário é fortemente agravado, devido à 
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criação do Centro Industrial de Aratu (CIA) e a formação do Complexo Petroquímico de 

Camaçari (COPEC) em 1978.  

Considerado por diversos pesquisadores, um dos ―empreendimentos potencialmente 

mais poluidores‖ da BTS, o CIA é um complexo industrial multissetorial, fundado no ano 

de 1967 e localizado na Região Metropolitana de Salvador, mais especificamente, nos 

municípios de Simões Filho e Candeias.  

Criado pelo governo do Estado a partir de incentivos fiscais  administrados na época 

pela Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), contém além do 

Porto de Aratu, mais de 200 empresas dos setores químico, metalúrgico, fertilizantes, 

eletroeletrônicos, alimentício, plásticos, bebidas, têxtil, serviços, comercio, termelétrico, 

minerais, cosméticos, entre outros.  

 

O número de projetos atraídos para o CIA e demais distritos industriais 

baianos foi impressionante. Em dezembro de 1969, havia 100 projetos 

aprovados pela Sudene, dos quais 37 em funcionamento, 43 em análise e 33 

com carta de opção para virem a se instalar. É dessa época, a implantação da 

Usiba, Sibra e Ferbasa, por exemplo. Vale notar, ainda, que o CIA e seu 

entorno passam a sediar novas empresas químicas, a exemplo da CQR, 

Paskin, Tibrás, Ciquine, Fisiba e, posteriormente, a Dow, antes mesmo da 

implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari (TEIXEIRA; GUERRA, 

2000, p. 86). 

 

Algumas das empresas existentes no CIA, encontram-se apresentadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Algumas empresas situadas no Centro Industrial de Aratu (CIA).  

EMPRESA  PRODUTO 

Avon Cosméticos Distribuidora de cosméticos 

Gerdau Aços Longos Produção de laminados de aço 

J. Macedo Fabricação de biscoitos 

Químico Amparo Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

Bosch Fabricação de peças para sistema motor de 

veículos 

Intermaritima Terminais Serviço e logística 

Dow Brasil Fabricação de produtos químicos orgânicos 

Cromex Fabricação de resinas termoplásticas 

Latapack-Ball Fabricação de embalagens metálicas 

Engepack Fabricação de embalagens plásticas 

T&A Construção Pré Fabricada Fabricação de artefatos de concreto 

Xerox Comercio e Indústria Fabricação de produtos químicos 

Tramontina Bahia Comercio atacadista de utensílios domésticos 
  FONTE: SEP, 2015.  Elaboração: RIOS, 2016. 
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Em matéria publicada no Portal Bahia Econômica, em junho do ano de 2017, a 

Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (SUDIC) informou, ―através de 

assessoria que pretende, em no máximo dois anos, implantar, pelo menos, 100 novas 

indústrias no Centro Industrial de Aratu (CIA)‖ (PBE, 2017, s/p). 

 

[...] Para isso vai colocar em prática um projeto de desapropriação de uma 

área de 1 milhão de m2 às margens da BR324, onde será implantado um 

Centro de Distribuição. Segundo o órgão, o Centro será voltado para atender 

grandes empresas de atacado, de apoio à logística e de transportadoras de 

cargas. [...] Há ainda um projeto de implantação de Indústria Náutica, onde 

será instalado um Distrito Industrial Náutico. O Distrito vai abrigar estaleiros 

navais de médio porte para construção e reparos de navios de apoio e 

embarcações maiores. Ele vai comportar também um segmento de estaleiros 

náuticos, que atenderá embarcações menores, como lanchas e barcos (PBE, 

2017, s/p). 

 

Com a inserção do CIA e de suas unidades fabris nas décadas de 1960/70, a 

necessidade de viabilizar o escoamento da produção aumentou significantemente e assim, a 

ideia de construir um porto para apoiar o desenvolvimento industrial do Estado materializou-

se nas obras de construção do Porto de Aratu. 

 

No primeiro momento, o Estado da Bahia arcou com a responsabilidade 

pelas obras de construção do Porto de Aratu, sendo que, em 1977, com a 

construção da Codeba, o governo federal assumiu sua administração, uma 

vez que as instalações existentes foram incorporadas ao patrimônio da nova 

empresa e o governo do Estado passou a integrar a sociedade, na condição 

de acionista minoritário (FARIA, 2011, p.278).  

 

Inaugurado no ano de 1975 e responsável por mais de 60% da carga transportada no 

estado da Bahia por via marítima, o Porto de Aratu foi construído ainda no ―governo do 

presidente João Batista Figueiredo entre os anos de 1971 e 1975, época em que ainda não se 

cogitava legislação ambiental e, portanto, foi implementado sem nenhum tipo de estudo de 

impactos socioeconômicos e ambientais‖ (MONTEIRO, 2014, p. 60) (Figura 112). 

 

Figura 112. Imagens do processo de construção do Porto de Aratu na década de 1970.  

 
   Fonte: RIOS, 2008. 
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Localizado na entrada da Baía de Aratu, o porto ―cumpre o papel de indutor do 

processo de desenvolvimento industrial da Bahia, viabilizando os dois principais polos do 

setor existentes no Estado: o Centro Industrial de Aratu (CIA) e o Pólo Industrial de 

Camaçari‖ (CODEBA, 2016, s/p). O Pólo Industrial de Camaçari, em funcionamento desde a 

década de 1970, é considerado o primeiro complexo petroquímico planejado do país e possui 

mais de 90 empresas químicas, petroquímicas e de outros ramos da atividade como indústria 

automotiva, de pneus etc. (COFICPOLO, 2016).  

Ainda em relação ao Porto de Aratu, segundo dados da CODEBA, o mesmo foi 

responsável pela movimentação de 6.277.388 toneladas no ano de 2016. Com um escoamento 

dividido em quatro terminais, sendo um para produtos líquidos, um para produtos gasosos e 

dois para granéis sólidos(Figura 113). 

 
Figura 113. Instalações do Porto de Aratu inseridas na BTS. 

 
   
 

 
 

            Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

Dentre os principais produtos movimentados estão: minérios de ferro, manganês e 

cobre, ureia, fertilizantes, nafta, enxofre, metanol, propeno, concentrado de cobre, amônia, 

acrilatos, benzeno, etc. (CODEBA, 2016). Desde ―sua fundação, o porto de Aratu vem se 

expandindo em capacidade de operação e de recebimento de navios com calados cada vez 

maiores‖ (MONTEIRO, 2014, p. 61). 

Além do porto de Aratu e do TEMADRE, outros grandes terminais portuários estão 

inseridos dentro BTS. Nesse sentido, é importante destacar a existência do Complexo 

Portuário da Baía de Todos os Santos, formado pelos portos públicos de Salvador e Aratu e 

pelos sete Terminais de Uso Privado (TUPs): Terminal Madre de Deus (TEMADRE), TUP 

Ponta da Laje, Terminal Marítimo Dow Aratu, Terminal Portuário Cotegipe, TUP Usiba, 
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Terminal de Regaseificação da Bahia e Estaleiro Paraguaçu (em construção). A localização 

destes encontra-se apresentada na Figura 114. 

 

Figura 114. Localização dos Portos e TUPs que integram o Complexo Portuário da Baía de Todos os Santos. 

 
     Fonte: SEP, 2015. 

 

 

Criados com o propósito de suprir a demanda de escoamento dos produtos 

especializados e produzidos pelas indústrias existentes na BTS, os Terminais de Uso Privado 

(TUPs) foram responsáveis pela movimentação de 23.294.852 toneladas, no ano de 2016. 

Mais de 880 navios atracaram nos TUPs, durante o referido ano (CODEBA, 2017). 

Em publicação realizada pela Secretária de Portos da Presidência da República 

(SEP/PR), no ano de 2015 foram apresentadas as principais características dos Terminais 

Privados do Complexo Portuário da BTS (Figura 115). 

É importante pontuar que, dos sete TUPs que integram o Complexo Portuário da Baía 

de Todos os Santos, três encontram-se inseridos na Baía de Aratu, esta que, de acordo com o 

mapa de espacialização do território articulado das comunidades pesqueiras da Ilha de Maré 

(Figura 98), possui importantes áreas de pesca e mariscagem.  
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Figura 115. Principais características dos TUPs do Complexo Portuário da BTS. 

 

 

           Fonte: SEP/PR, 2015. 

 

 

O TUP Ponta de Laje, mais conhecido como o Porto da Ford, encontra-se em operação 

desde o ano de 2005. Localizado numa localidade denominada ―Ponta de Laje‖, no interior da 

Baía de Aratu, possui uma movimentação superior a 140 unidades/ano e ―contempla tanto a 

importação (todo o fluxo de importação da montadora no Brasil) como o fluxo de exportação 

dos veículos produzidos na unidade da Ford em Camaçari‖ (FARIA, 2011, p. 284). 

Considerado o único porto inteiramente privado da FORD no mundo, possui 

instalações que comportam ―um píer de 190 metros de comprimento por 27 metros de largura, 

profundidade de 11 metros, além de um pátio com capacidade para estocagem de 6.054 

unidades‖ (FARIA, 2011, p. 283) (Figura 116). 
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Figura 116. TUP Ponta de Laje (FORD), com navio atracado para exportação dos automóveis.  

 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Outra estrutura portuária privada existente na Baía de Aratu, mais especificamente na 

margem do canal de Cotegipe é o terminal da Dow Química. Em operação desde o ano de 

1977, representa ―o segundo maior complexo industrial do grupo no Brasil, abrigando as 

fábricas de soda cáustica, óxido de propeno, propilenoglicol e solventes clorados‖ (FARIA, 

2011, p. 283) (Figura 117). 

 

Figura 117. TUP Dow Aratu com navio atracado para escoamento de produtos químicos.   

 
 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  
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Com uma movimentação superior a 650.000 toneladas no ano de 2016, o terminal da 

Dow é voltado ―exclusivamente para a movimentação de produtos químicos, o terminal é 

formado por um píer com ponte de acesso e um único berço de atracação com profundidade 

máxima de 11 metros‖ (FARIA, 2011, p. 283)  

O TUP Cotegipe, mais conhecido como Terminal do Moinho encontra-se localizado 

no Complexo Industrial e Portuário Cotegipe, também na Baía de Aratu (Figura 147). Em 

operação desde o ano de 2005, integra o complexo industrial do Grupo M Dias Branco e 

representa o ―principal porto para escoamento da produção de grãos do oeste baiano‖ 

(FARIA, 2011, p. 284).  

Com uma infraestrutura de 230.000 m² dotada de modernos equipamentos e 

―instalações direcionadas para a movimentação de grãos, notadamente a importação de trigo a 

granel e a exportação de soja e farelo de soja‖ (FARIA, 2011, p. 284), obteve no ano de 2015, 

uma movimentação de cargas superior a 2.900.000 toneladas. ―O Terminal Portuário 

Cotegipe, conta, atualmente, com dois berços de atracação, com um comprimento total de 

520m, armazéns e silos para 396.000 t de cereais e tombadores de carretas com capacidade de 

recepção de 1.500 t/h‖ (PORTOCOTEGIPE, 2016, s/p) (Figura 118). 

 

Figura 118. Instalações do TUP Cotegipe (Terminal do Moinho) na Baía de Aratu. 

 
 

 
            Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Conforme pontuado anteriormente, além destes terminais, outros TUPS integram o 

Complexo Portuário da BTS:  
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i) TUP Gerdau Usiba: localizado em São Tomé de Paripe (Salvador), foi criado em 

1972 ―por iniciativa da extinta Siderbrás, à época empresa holding do sistema 

siderúrgico brasileiro [...] e a partir da década de 90, como consequência do processo de 

privatização do setor siderúrgico, passou a ser controlado pelo grupo Gerdau‖ (FARIA, 

2011, p. 282).  O Terminal da Usina Siderúrgica da Bahia (USIBA), responsável pela 

movimentação de 210.806 toneladas, no ano de 2015, tem sua instalação voltada 

exclusivamente para a movimentação de graneis sólidos, ―especificamente, para o 

recebimento de matéria-prima utilizada na fabricação do aço industrial (minério de ferro 

bruto ou pelotizado e sucata de ferro prensada)‖ (FARIA, 2011, p. 282); 

 

ii) Terminal de Regaseificação da Bahia: localizado próximo à Ilha dos Frades e 

pertencente à Transpetro, encontra-se em operação desde o ano de 2014, com uma 

movimentação anual de 1.072.632 toneladas de gás liquefeito; 

 

Se observarmos a Figura 98, onde são apresentados os possíveis limites do território 

articulado das comunidades pesqueiras da Ilha de Maré, notaremos que todos os terminais que 

integram o Complexo Portuário da BTS encontram-se inseridos neste território. A região da 

Baía de Aratu, por exemplo, é utilizada pela maioria das comunidades para o 

desenvolvimento da pesca e da mariscagem. ―Em Aratu tem muita coroa boa e tem muito 

pesqueiro, até hoje tem lugar que a gente considera um dos melhores pontos de pesca e olha 

que lá está só a poluição, imagine antes de vir essas indústrias todas‖ (Entrevista Marisqueira 

– Pesquisa de Campo, 2017).  

 

A concorrência desleal entre o interesse de ocupação do espaço pelo poder 

do capital, expresso pelas indústrias, portos e grandes navios, e o modo de 

vida de pessoas que exercem uma atividade socioeconômica que 

naturalmente tende a ser ambientalmente sustentável, é refletida quando se 

observa a discrepância entre o direito de uso do território para a viabilização 

da atividade e as restrições que são impostas direta ou indiretamente a 

comunidade tradicional, obrigando-os a mudar ou até mesmo abortar em 

diversas situações ações que são rotineiras e fundamentais para a atividade 

pesqueira, como por exemplo, a não colocação de uma rede de pesca em 

uma região produtiva em virtude da existência de uma rota de navegação de 

navios (MONTEIRO, 2014, p. 139). 

 

Em estudo realizado por Monteiro (2014) é possível observar a forma com que a 

inserção das indústrias e seus terminais portuários, ocuparam diretamente os espaços 

utilizados pelas comunidades (Figura 119). 
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Figura 119. Localização dos Terminais Portuários na Baía de Aratu e de coroas utilizadas pelos pescadores e 

marisqueiras.  

 

             Fonte: MONTEIRO, 2014. 

 

Observa-se, ainda, através dos relatos das comunidades e diversos estudos científicos 

sobre a região, que a inserção dos poços de petróleo, da RLAM, do Porto de Aratu e demais 

TUPS, do CIA e do Pólo Industrial de Camaçari na região da BTS tem ocasionado diversas 

alterações nas condições naturais da Baía e, conjuntamente, na vida das comunidades da Ilha 

da Maré. Esses empreendimentos ―além de conflitarem em relação ao espaço físico, são 

responsáveis por grande parte dos contaminantes dos frutos do mar e do ar, em toda a Baía de 

Todos os Santos‖ (MONTEIRO, 2014, p. 17).  

De acordo com Hatjte et al (2009) durante um inventário de possíveis atividades 

antrópicas com potencial de contaminação na BTS, cerca de 58 industrias foram identificadas, 

entre as quais destacam-se os ramos: químico, petroquímico, metalúrgico, alimentício e de 

fertilizantes. Para Accioly e Rêgo, esse complexo de indústrias, além de apresentar altos 

―níveis de poluição na sua operação [...] é responsável por frequentes acidentes ocorridos 

durante as atividades portuárias de embarque e desembarque dos produtos‖ (ACCIOLY; 
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RÊGO, 2017, p.40). Daí os diversos problemas vivenciados pelas comunidades, sejam de 

ordem social, econômica, ambiental, cultural etc.  

Em estudo realizado por Peixoto (2008), são apresentadas as principais situações de 

risco presentes na BTS, decorrente de efeitos cumulativos de processos industriais e 

portuários e algumas empresas com importantes cargas poluidoras. No âmbito das empresas 

destacam-se: BACRAFT (Indústria de Papel); CODEBA; Dow Química; de Fertilizantes 

Nitrogenados (FAFEN) - Petrobrás; RLAM; Porto de Aratu, Terminal Químico de Aratu 

(TEQUIMAR), Companhia Química Metacril etc. Já sobre as vulnerabilidades e ameaças, 

selecionamos as que mais afetam as comunidades da Ilha de Maré: desmatamento e invasão 

das áreas de manguezais, manchas de óleo no mar, rios e manguezais, poluição atmosférica, 

invasão de espécies exóticas advindas nos lastros dos navios, privatização das águas, tráfego 

de navios, contaminação química das águas e pescados, construção de píers, restrição das 

áreas de pesca e mariscagem, dragagens, redução de espécies e quantidade capturada etc.  

Os espaços que antes eram de uso das comunidades aos poucos, foram sendo 

ocupados, delimitados, controlados e, principalmente, alterados pelas diversas atividades 

industriais inseridas na BTS. É desse cenário que emergem as principais disputas e conflitos 

territoriais, vivenciados pelas comunidades da Ilha de Maré nas últimas décadas.  

A inserção e funcionamento do Complexo Portuário da BTS, por exemplo, é o motivo 

de inúmeros conflitos existentes na Ilha. Desde as obras de construção do TEMADRE e do 

Porto de Aratu, inúmeras alterações foram ocasionadas na baía, decorrentes de 

desmatamentos, dragagens, acidentes, derramamentos de produtos químicos etc. Atualmente, 

ambos são considerados como os dois maiores empreendimentos da BTS, com atividades 

potencial e efetivamente poluidoras (HATJE, 2009; PEIXOTO, 2008).  

Para a inserção desses empreendimentos, inúmeras áreas de manguezais foram 

desmatadas e algumas coroas foram destruídas e/ou aterradas com as dragagens. Destaca-se 

também, a perda de diversos espaços físicos, historicamente apropriados pelas comunidades. 

São estes espaços que ―vem sendo sistematicamente diminuídos, em virtude de um modelo de 

desenvolvimento excludente que, quando não modifica feições naturais, os proíbem de 

exercer suas atividades‖ (MONTEIRO, 2014, p.57).  

É importante pontuar que as restrições decorrentes da instalação dos empreendimentos 

não se resumem a estrutura física, englobam também a dinâmica de movimentação de navios 

e cargas dentro da BTS, que ocorre em áreas tradicionalmente utilizadas pelos pescadores.  

Como se trata de embarcações de grande porte, a velocidade e a ondulação provocada 

pelas mesmas acabam colocando em risco, o trabalho de centenas de pescadores e 
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marisqueiras que manobram diariamente suas embarcações artesanais e artes de captura. 

Muitas vezes, estes são obrigados a optar entre desenvolver suas atividades com os riscos 

existentes (vida e perda de material de pesca) ou procurar outros espaços, ―perdendo‖ parte de 

seu território de pesca. ―O canal de navegação dos grandes navios cargueiros que transportam 

produtos para os portos dentro da baía de Aratu [...] é inclusive a mesma rota das embarcações 

artesanais que se direcionam para a região‖ (MONTEIRO, 2014, p.56). 

Para Monteiro (2014, p.56), esse cenário resulta ―em um grave conflito entre o 

pequeno pescador artesanal e o grande avanço do desenvolvimento do setor industrial e 

portuário da região‖. Ainda de acordo com o autor, ―o maior problema de perda de espaço 

está na porção leste do território pesqueiro, sobretudo dentro da baía de Aratu, onde grandes 

empreendimentos estão instalados e, também, previstos‖ (op.cit., p.57) (grifo nosso).  

Nos últimos anos, diversos jornais e sites relacionados ao setor portuário na Bahia têm 

mencionado a perspectiva da empresa Dow Química, em abrir um terminal portuário privado 

em Aratu, o que aceleraria o projeto de expansão do porto. Não obstante, a Brasken também 

tem divulgado que segue em andamento o processo de criação do TUP Braskem, no Porto de 

Aratu. 

De acordo com as comunidades da Ilha e pesquisadores da região, caso essas três 

obras se consolidem (ampliação do Porto de Aratu e criação dos TUPs da Dow e Braskem), a 

situação da baía de Aratu, da própria BTS e das comunidades da Ilha de Maré será fortemente 

agravada.  

Atualmente o Porto de Aratu conta com uma infraestrutura de quatro terminais, sendo 

um para granéis líquidos, um para produtos gasosos e dois para granéis sólidos, e diversos 

tanques, esferas e armazéns voltados à armazenagem dos produtos a serem escoados. O 

controle desses espaços se dá a partir do Estado e de empresas privadas, através do 

arrendamento. Na Figura 120, apresentamos algumas características da infraestrutura de 

armazenagem do Porto de Aratu, no qual são detalhados, a quantidade e os arrendatários 

(empresas) dos tanques, esferas e armazéns.  
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Figura 120.Características da infraestrutura de armazenagem do Porto de Aratu. 

 
       Fonte: SEP/PR, 2015. 

 

Para a expansão do Porto de Aratu e inserção de novos TUPs e piers, além da 

privatização do espaço, deverão ser realizadas novas dragagens (rebaixamento do fundo) na 

área de atracação dos navios. Considerando que se trata de uma área já poluída pelas diversas 

atividades existentes na região, ao realizar tal procedimento e remexer o fundo, base ou 

substrato da BTS: 

 

[...] poluentes se soltam e voltam a se espalhar pela baía, contribuindo para a 

turbidez da água, gerando situações de ameaças e provocando diversas 

situações deletérias, como a diminuição do alcance dos raios solares até o 

fundo e interferindo nos caminhamentos da mobilidade dos animais 

marinhos, mesmo que por pouco tempo, tornando o ambiente vulnerável 

(PEIXOTO, 2008, p.104).   

 

Além disso, as comunidades destacam que durante a dragagem, muitas coroas são 

destruidas ou aterradas, peixes e mariscos são mortos e a pesca fica impedida nas 

proximidades da obra. ―Quando tem dragagem aqui é um terror, eu olho as coroas e choro, 

porque os animais pedem socorro! Aparece peixe sem cabeça, marisco aberto e morto, 

aquelas máquinas são verdadeiros monstros! (Depoimento marisqueira, Ilha de Maré – 

Pesquisa de Campo, 2016). De acordo com Accioly e Rêgo,  

 



395 
 

Uma alteração geológica pode levar a um agravamento da poluição química 

(a dragagem do porto de Aratu-BA causou grande mortalidade de peixes e 

crustáceos durante sua execução pelo material suspendido que entupiu os 

aparelhos respiratórios dos animais, e ainda por vários meses após 

concluída, a produção pesqueira se manteve muito baixa, devido a 

recirculação de substâncias que estavam retidas no sedimento) (ACCIOLY; 

RÊGO, 2017, p. 36).  

 

Observa-se ainda que a área planejada para construção do TUP Brasken refere-se a 

um espaço utilizado cotidianamente por diversas familias da Ilha de Maré, seja enquanto 

abrigo momentâneo de pescadores nas épocas de chuva ou para a realização da própria pesca 

e mariscagem. Muitos moradores também utilizam o local para o  lazer ou venda de produtos 

para turistas (alimentação nos finais de semana, como forma de complementar a renda).  

Conhecida como ―Prainha ou Praia da Boca do Rio‖ e localizada entre o Porto de 

Aratu e Terminal da Ford, a região já foi motivo de diversos disputas e conflitos territoriais. 

No referido lugar, há uma placa informando que ―é expressamente proibida a permanência de 

pessoas não autorizadas‖ e, por se tratar de uma área localizada entre dois terminais portuários 

e estes, terem a idéia de ―propriedade privada do lugar‖, já ocorreram diversos momentos de 

proibição das comunidades realizarem a pesca ou utilizarem a praia enquanto espaço de lazer.  

No dia 08 de junho de 2017, as comunidades da Ilha de Maré organizaram um Ato 

Público na Prainha, contra a construção do TUP Brasken e a necessidade da defesa e 

regularização de seus territórios. Neste, estiveram presentes pescadores de todas comunidades 

da Ilha, pesquisadores de diversas instuições de ensino e pesquisa, integrantes de entidades de 

assessoria e apoio à pesca no estado e, principalmente, representantes estaduais da 

Cordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE).  

Durante o ato, foram historicizados os diversos usos que as comunidades fazem do 

lugar e a importância destes. Alguns pescadores também relataram a forma com que as 

industrias existentes na BTS tem invadido e destruído os seus territórios, desconsiderando a 

existencia de centenas de famílias que tem na pesca a sua principal fonte de renda. Tambem 

foram relembrados os diversos acidentes e derramamentos ocorridos na região e as 

consequencias para a própria baía e para a pesca artesanal (Figura 121). 

Ao final foi realizado um momento de discussão sobre as principais disputas e 

conflitos vivenciados historicamente na Ilha de Maré. Ao final, os diversos presentes se 

comprometaram, nos seus respectivos espaços, construir estrategias de apoio à luta das 

comunidades tradicionais pesqueiras da Bahia, a destacar a Ilha de Maré.  
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Figura 121.Imagens da Prainha, da placa de restrição de acesso existente no local e do ato realizado em 

08/06/2017.  
 

 
 

 
    Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

Uma questão relatada durante o ato, e que também preocupa as comunidades frente à 

perspectiva de expansão do porto de Aratu e criação do TUP da Dow Química, refere-se ao 

histórico de acidentes e derramamentos ocorridos nos terminais portuários da BTS. De acordo 

com Carvalho, a região da BTS – a destacar a Baía e o Porto de Aratu –, é considerada como 

um local ―crítico em termos de contaminação da biota. Dentre as espécies que apresentaram o 

maior número de violações estão à arraia e os moluscos pé-de-galinha, ostra e chumbinho‖ 

(CARVALHO et al, 2014, p. 4017). O autor ainda destaca o estudo realizado pelo Centro de 

Recursos Ambientais (CRA), no ano de 2008 e, a existência de risco toxicológico para a 

saúde humana. Deve, portanto, ser desenvolvidas ações de combate aos riscos apresentados.  

 

O referido estudo verificou que as aproximadamente 58 indústrias 

localizadas a nordeste, noroeste e norte da BTS desenvolvem atividades 

químicas, petroquímicas, metalúrgicas, siderúrgicas, de produtos 

alimentícios e fertilizantes, que geram diversos produtos compostos 

eminentemente por metais como Ferro, Mercúrio, Zinco, Cobre e Manganês, 

além de ácidos minerais, sulfetos e sulfatos metálicos, óleos vegetais, 

petróleo e seus derivados, soda, naftaleno, benzeno, fenol, polipropileno, 

cloro, hexano, óxidos, celulose, sisal, brita, amônia e muitos outros 

(CARVALHO et al, 2014, p. 4017). 

 

Em levantamento realizado por Peixoto (2008) foram pontuados alguns dos acidentes 

ambientais ocorridos na BTS, a destacar: 1988 – vazamento de óleo no norte da BTS; 1989 – 

vazamento de amônia no Porto de Aratu; 1991 – vazamento de óleo diesel nas proximidades 

da Ilha de Maré; 1992 – vazamento de petróleo bruto na BTS; 2009 – vazamento de óleo no 

TEMADRE e, 2013, quando da ocorrência da explosão do navio Golden Miller enquanto era 

carregado com 5.800 toneladas de gás Propeno, no porto de Aratu.  
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A referida explosão ocorreu no dia 17 de dezembro de 2013 e ocasionou inúmeras 

consequências negativas para as comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré. Esse 

acidente assim como outros já ocorridos, demonstra e releva a situação a qual os pescadores 

da Ilha têm sido expostos em decorrência dos empreendimentos existentes na BTS. Em Nota 

de Repudio publicada pelo MPP após o acidente, foram relatados alguns detalhes do momento 

vivenciado:  

 

Dia 17/12/13, por volta das 17h, às comunidades foram surpreendidas com a 

forte explosão do navio estrangeiro Golden Miller [...] localizado no Porto 

de Aratu [...] Em pânico, a população local saiu às ruas desesperada. Muitas 

pessoas sofreram náuseas, vômitos, tonturas e fortes dores na cabeça e 

abandonaram suas casas buscando abrigo nas casas de familiares em 

Candeias e Salvador. Mesmo após 24h do ocorrido, ainda era possível ver 

labaredas de fogo e imensas nuvens de fumaça. Num raio de 

aproximadamente 2 km podem ser observadas manchas de óleo 

contaminando as águas da Baia de Todos os Santos, matando peixes e 

mariscos e deixando um passivo ambiental de difícil e demorada 

recuperação (MPP, 2013c, p.1). 

 

De acordo com o depoimento das comunidades, o acidente ocasionou diversas 

conseqüências: pânico momentâneo no dia do acidente; problemas de saúde (respiração) 

diagnosticados em várias pessoas das comunidades nos dias seguintes; contaminação das 

águas e manguezais; mortes de pescados; proibição de pesca nas proximidades do acidente; 

impossibilidade da venda dos pescados (capturados antes do acidente, que se encontravam 

congelados) devido à suspeita de contaminação etc.   

 

Em virtude da inspiração dos gases gerados pelo incêndio, segundo 

informações de pescadores e marisqueiras, muitos ficaram impossibilitados 

de exercer a atividade de subsistência devido a mal estar respiratório, fato 

que foi agravado devido à falta de um atendimento médico pelo não 

funcionamento na data do ocorrido, do único posto de saúde em toda ilha, 

acarretando inclusive na ausência de registros dos casos nos documentos 

médicos. Além da emissão de fumaça causada pelo incêndio, o acidente 

lançou no mar grande quantidade de óleo lubrificante, que se instalou em 

praias, mangues e regiões onde ocorrem atividades de pesca e mariscagem 

(MONTEIRO, 2014, p. 72).  

 

Ainda de acordo com as mesmas, o acidente ocorrido deve ser considerado enquanto 

uma ―tragédia anunciada que tem como consequência o agravamento da contaminação da 

população local devido à inalação dos gases tóxicos e a contaminação das águas, manguezais, 

peixes, mariscos e crustáceos‖ (Nota do MPP, 2013c, p.1).  

Uma das questões mais debatidas pelas comunidades foi ―o despreparo do poder 

público e das empresas em controlar situações críticas que representem risco para a vida 
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humana e os ecossistemas da região‖ (Nota do MPP, 2013c, p.1). Isto porque, durante e após 

o acidente, ―não houve quaisquer planos de fuga ou de informação sobre riscos e segurança 

nas comunidades circunvizinhas, demonstrando o profundo descaso dos órgãos ambientais e 

das empresas com relação às comunidades tradicionais locais (Nota do MPP, 2013c, p.1). 

Uma das poucas medidas tomadas foi a distribuição de cestas básicas para os pescadores (de 

acordo com as comunidades, acabaram sendo natalinas) isto, devido à impossibilidade de 

realizar a pesca num período de 8 a 10 dias e a dificuldade de comercializar alguns produtos 

que se encontravam armazenados.  

Na Figura 122, é possível observar, além do acidente, as manchas de óleo que 

apareçam nos dias seguintes no mar e manguezais, ocasionando a mortandade de diversas 

espécies de peixes e mariscos.  

Logo após o acidente foram colocadas ―barreiras de proteção‖ para tentar evitar que o 

óleo se espalhasse pelo mar e, nos dias seguintes equipes do Porto trabalharam na tentativa de 

limpeza das áreas atingidas. Todavia, o impacto maior já havia ocorrido: moradores da Ilha 

ainda se encontravam em pânico, sem notícias e instruções de como proceder nas próximas 

horas e a BTS já havia sido contaminada.  

 

Figura 122.Imagens do acidente com o navio Golden Miller, no Porto de Aratu, no ano de 2013 e algumas 

consequências observadas na BTS (óleo no mar e manguezais, pescados mortos). 

 
 

 
Fonte: Portal A Tarde, 2013; Pesquisa de Campo, 2013.  

 

Nesse sentido que Accioly e Rêgo (2017) chamam a atenção para a necessidade e a 

importância das lutas empreendidas pelas comunidades da Ilha de Maré, a destacar: ―bloqueio 

de acesso ao porto para interrupção das atividades; protestos em frente aos órgãos públicos e 

ocupações [...] elaboração de filmes internacionais e nacionais‖ (ACCIOLY; RÊGO, 2017, p. 
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40). Os autores destacaram também, dentre as ações empreendidas pelas comunidades, a 

construção de dois mapas biorregionais, com o apoio técnico de grupos de pesquisa da 

Universidade Federal da Bahia (Marsol, GeografAR).  Ambos os mapas sistematizam: 

 

[...] os diversos problemas socioambientais observados pelos moradores das 

comunidades, incluindo: 1) pânico pela falta de orientação diante da 

explosão, e da perspectiva de que a ilha fosse atingida; 2) problemas de 

saúde pela toxicidade dos produtos liberados no ambiente; 3) prejuízos 

econômicos, pela queda das vendas do pescado dali originados, com a 

veiculação de notícias sobre contaminação (RÊGO; ACCIOLY, 2017, p.41). 

 

No primeiro mapa (Figura 123), as comunidades espacializaram os diversos impactos 

ambientais ocorridos no território pesqueiro das comunidades da Ilha de Maré, decorrente do 

acidente no Porto Aratu. Já no segundo (Figura 124) é relatada a forma com que o pânico e o 

sofrimento foram observados, nas diversas comunidades da Ilha.  

Desde o ano de 2014 (finalização dos mapas), as comunidades de Maré têm utilizado 

os mapas ―na argumentação de processos judiciais, na busca por garantia dos seus direitos 

diante dos prejuízos gerados pelo acidente‖ (ACCIOLY; RÊGO, 2017, p. 40). Entretanto, de 

acordo com representantes do MPP, nenhuma medida mais direta e de prevenção a esse tipo 

de acidentes foi desenvolvida. Enquanto isso, outros acidentes e derramamentos seguem 

acontecendo, contaminando ainda mais a Baía, os pescados, os manguezais, próprias 

comunidades.  

Observa-se que as comunidades da Ilha de Maré estão cotidianamente expostas a 

contaminantes oriundos das atividades desenvolvidas no Porto de Aratu e demais 

empreendimentos existentes na BTS. Os estudos de Machado (1996), IMA (2004, 

2005),Celino et al (2007; 2008),Celino (2008),Hydros (2008, 2009),Hatje (2009),Queiroz; 

Santos et al (2009, 2010, 2016), por exemplo, revelam os riscos e quanto essas atividades têm 

interferido: na dinâmica natural da Baía, na quantidade/qualidade dos peixes e mariscos, na 

qualidade do ar, na saúde dos habitantes etc. 

Nesse sentido, Monteiro (2014, p. 69) destaca que ―alguns produtos operados no 

terminal de granéis sólidos são descarregados sem nenhum critério de contenção, gerando 

dispersão via atmosférica de particulados finos‖.  
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Figura 123. Mapa Biorregional - Impactos ambientais no território pesqueiro das comunidades da Ilha de Maré. 

 

 

 

 

                 

          Fonte: MARSOL, 2014 
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.Figura 124. Mapa Pânico e Sofrimento nas comunidades de Ilha de Maré. 
 
 

 
               

 

                 Fonte: MARSOL, 201 
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De acordo com as comunidades, navegar próximo aos empreendimentos ou estar em 

algumas comunidades da Ilha, durante o carregamento/descarregamento de alguns produtos 

consiste numa tarefa árdua, mas ―inevitável‖. ―Inevitável para as comunidades, já que a Ilha é 

o nosso local de moradia, mas é possível para os empreendimentos, caso estes olhem para nós 

e pensem medidas mais sustentáveis de desenvolver suas atividades‖ (Depoimento pescador, 

Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2016).  

Na Figura 125 acompanhamos um carregamento de navio no porto de Aratu, cujo 

produto sólido, ao tempo em que era despejado nos ―vagões‖, dispersava fumaça por grande 

parte da BTS, levando as comunidades da Ilha a conviver e inalar diversos produtos químicos, 

sem ao menos saber do que trata e as suas consequências.  

 

Aqui tem dias que a gente mal consegue respirar a noite, o cheiro do produto 

lá do porto é tão forte que as pessoas passam mal, quem tem asma então. Daí 

eles deram um número para ligar em caso de emergência. Teve uma vez que 

ligaram e eles disseram que não podiam fazer nada e colocasse um pano 

molhado no rosto. Como se resolvesse! (Depoimento pescador, Ilha de Maré 

– Pesquisa de Campo, 2016).  

 
Figura 125. Carregamento de produto no Porto de Aratu e dispersão deste pela BTS.  
 

 
 

    Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 

(ALBA), no ano de 2016 sobre a BTS, diversos pesquisadores relataram que, as indústrias 

existentes na região têm dispersado inúmeros contaminantes que se encontram espalhados no 

mar, nos manguezais, no ar e na pele dos moradores das comunidades da Ilha. Citaram os 

inúmeros relatórios existentes sobre a região e, a necessidade de um aprofundamento dos 

estudos de riscos dos contaminantes existentes na região (mercúrio, cobre, cádmo, chumbo 

etc.) e o envolvimento da Secretária Estadual e Saúde (HYDROS, 2008).  

 

A convivência com as zonas industrializadas provocou a extinção ou 

rarefação da vegetação de manguezal em proporções consideráveis da orla 

norte da BTS, onde árvores de manguezal exibem folhagens amareladas, 

perfuradas ou enrugadas como resultado da exposição ao óleo que, em alguns 

locais, pode ser visto sobre troncos e folhas dos vegetais (VEIGA, 2003 apud 

PEIXOTO, 2008, p. 126).  
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De acordo com Celino etal (2006) quanto mais próximo dos terminais portuários ou 

áreas de extração e refino do petróleo, por exemplo, maiores são os níveis de concentração de 

contaminantes e comprometimento ambiental.   

No ano de 2000, a CPP-BA realizou uma diagnostico socioambiental sobre as 

comunidades pesqueiras da Ilha de Maré e dentre os principais problemas ambientais 

destacados estão: poluição química das indústrias de Salvador e Candeias, poluição de esgotos 

domésticos, derrubada de matas por fazendeiros, escassez do pescado e doenças respiratórias 

e de pele.  

Nesse sentido, a pesquisadora da UFBA, Neusa Miranda destaca as consequências da 

exposição das comunidades da Ilha de Maré aos poluentes químicos existentes na BTS e a 

ingestão destes através dos pescados. Durante sua exposição na Audiência Pública sobre a 

BTS, ocorrida na ALBA no ano de 2016, a mesma apresentou alguns dados da pesquisa 

intitulada ―Exposição dietética ao chumbo através do consumo de pescado em crianças pré-

escolares de uma comunidade de pescadores na Baía de Todos os Santos, Salvador, Bahia‖. 

Foram coletadas amostras de sangue e cabelo de 116 crianças de 0 a 6 anos, cuja base da 

alimentação é o pescado.  

Os dados encontrados a partir das análises permitiram concluir que as crianças da Ilha 

encontram-se significantemente expostas ao chumbo e ao cádmo. ―O chumbo é considerado 

um metal neurotóxico que afeta o sistema nervoso e pode comprometer a inteligência e o 

desenvolvimento cognitivo da criança‖ (Relato de Neusa Miranda, Audiência Pública na 

ALBA, 2016). Portanto, devem-se iniciar imediatamente medidas de remediação ambiental; 

uma campanha de esclarecimento e orientação a população; e uma avaliação médica mais 

detalhada das crianças diagnosticadas com níveis elevados de chumbo e cádmo no sangue e 

cabelo.   

Durante as oficinas realizadas com as comunidades, foram relatadas as distintas formas 

com que esses produtos têm interferido na saúde dos pescadores e marisqueiras, crianças e 

idosos. Destacaram que os problemas respiratórios, de visão e de pele têm sido cada vez mais 

frequentes na Ilha. Para Accioly e Rêgo, 

 

O impacto à saúde provocado pela poluição advinda da industrialização do 

entorno vem ocorrendo sem que haja (re) conhecimento, identificação ou 

responsabilização dos causadores, sem reconhecimento e registro sistemático 

das doenças ou sintomas que acometem a população local, nem medidas 

protetivas destinadas a ela (ACCIOLY; RÊGO, 2017, p.40). 
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Na pesquisa de dissertação intitulada ―Bahia de Todos os Santos: Vulnerabilidades e 

Ameaças‖ foi verificado que onde há terminais portuários e tráfego de navios e cargas, 

também se encontram os maiores indicadores de poluição da BTS (PEIXOTO, 2008). Nesse 

sentido, é importante destacar que só no ano de 2016, aproximadamente 2.126 navios 

passaram pelo complexo portuário da BTS, sendo 624 no Porto de Aratu, 883 nos Tups e 619 

no porto de Salvador (CODEBA, 2017). Ou seja, 2.126 navios estiveram trafegando dentro do 

território pesqueiro das comunidades tradicionais da Ilha de Maré.  

Ainda em relação ao Complexo Portuário da BTS, cabe destacar a presença dos 

Terminais Ponta de Laje (Ford) e Cotegipe (Moinho). De acordo com as comunidades, estes 

empreendimentos foram construídos em espaços que são utilizados cotidianamente pelos 

pescadores e marisqueiras da Ilha. Trata-se de coroas (coroa da Ford e do Moinho) e pontos 

de pesca que eram considerados como estratégicos para a captura de peixes e mariscos. 

Entretanto, desde a chegada dos empreendimentos, a permanência no local tem sido um 

constante desafio. 

 

Eu pesco ali perto, mas tenho muito medo, porque é assim: nós estamos lá 

trabalhando duro, jogando nossas redes, ou colocando nossos manzuás no 

fundo. Daí quando vem à buzina do navio já era, ou a gente sai de vez ou 

eles passam por cima. E se tivermos muito perto, a ondulação derruba nossa 

embarcação, que nem se compara coma s deles. Já tivermos rede rasgadas, 

perdidas, etc. Várias vezes eu estava lá indo lá buscar os manzuás no fundo, 

daí quando vinha a buzina, já era, tinha que largar tudo e sair de perto 

(Depoimento Pescador, Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2017).  

 

Sobre o terminal do Moinho, as comunidades relataram que durante o escoamento da 

soja, que sempre há vazamento do produto para o mar. Com isso, alguns peixes acabam 

ingerindo o produto. Destacaram que diversos peixes têm aparecido mortos e ―inchados‖ e, 

quando os pescadores abrem o mesmo, encontram ―fragmentos da soja‖ que teriam sido 

ingeridos e os asfixiado. Pontuaram, ainda a presença em vários lugares de um produto com 

aspecto gorduroso (que lembra manteiga) que estaria saindo das proximidades do moinho e 

chegando até os manguezais.  

Além da contaminação química, há outras questões que envolvem a atividade 

portuária e que impactam diretamente no território pesqueiro, a destacar as águas de lastro. 

Tem sido comum a chegada de animais e vegetais exóticos na BTS, provenientes de outros 

mares e vindos nas águas transportadas nos tanques de lastro dos navios. Tais animais acabam 

destruindo as larvas das espécies nativas, provocando dentre outros um desequilíbrio 

ambiental na região.  
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Além das questões ambientais, há também a restrição de acesso físico, pois há placas 

em ambos os empreendimentos restringindo o acesso de pescadores e marisqueiras à região 

(Figura 126). Para Monteiro (2008, p.54) essa é uma das principais causas dos conflitos 

existentes em Maré ―a impossibilidade da exploração do pescado em seu próprio território em 

virtude da perda de espaço pelo surgimento de grandes empreendimentos nas regiões 

tradicionais [...] e pela contaminação do ambiente e dos recursos pesqueiros.  

 

Figura 126.Placa existente nas estruturas do Terminal do Moinho, dentro da baía de Aratu. 

 
 

                    Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

Não obstante, as inúmeras questões sociais, ambientais e econômicas que envolvem a 

Petrobrás, a RLAM e os terminais portuários existentes na BTS, a mesma ainda é o palco de 

inúmeros empreendimentos industriais dos diversos segmentos. Desde a criação do Centro 

Industrial de Aratu (CIA) no final da década de 1960 e a formação do Complexo 

Petroquímico de Camaçari (COPEC) na década de 70 mais de 250 indústrias (químicas, 

metalúrgicas, mecânica, farmacêutica, automobilísticas, alimentícias etc.) se instalaram na 

região (HATJE etal, 2009).  

 

Cada novo empreendimento deste porte que se instala na região traz um 

passivo socioambiental de grandes proporções, uma vez que apesar de 

afetarem diretamente o território pesqueiro da comunidade de Ilha de Maré, 

geralmente nos relatórios de impactos ambientais destes empreendimentos a 

comunidade da ilha fica excluída, uma vez que as análises técnicas 

consideram apenas a localização física das comunidades e não a 

abrangência territorial tradicional (MONTEIRO, 2014, p.62).  

 

Na Baía de Aratu, além dos Tups e empreendimentos industriais, também se 

encontram: a Base Naval, estaleiros, marinas etc. De acordo com as comunidades, esses 

empreendimentos restringem significantemente o acesso dos pescadores e marisqueiras a suas 

áreas de coleta. ―Já teve vez que estava pescando perto da Base e o funcionário chamou e 

disse para sair dali, se não iria levar tudo meu. Ele não queria nem deixar nem eu tirar a rede. 



406 
 

Sair como? Se ali estão as coroas e pontos de pesca‖ (Pescador, Ilha de Maré – Pesquisa de 

Campo, 2017). 

 

 

Outro fator que se torna problema crítico para os pescadores e marisqueiras 

são as restrições impostas por funcionários dos portos e autoridades 

marítimas, que quando não impedem, dificultam a atividade pesqueira e a 

navegação nas imediações das docas, construídas em zonas ecológicas 

favoráveis a pesca, como manguezal ou, resultando na diminuição da área 

possível de se realizar a extração de recursos pesqueiros ou marginalizando a 

atividade quando realizadas em alguns pontos em que se tornou proibida 

(MONTEIRO, 2014, p.66).  

 

O estaleiro existente na base naval também tem sido o motivo de preocupação dos 

pescadores da Ilha, visto que durante as reformas e limpezas realizadas, algumas peças e 

produtos contidos nos lastros dos navios, submarinos acabam entrando em contato com as 

águas da baía, contribuindo para a contaminação já existente na região (Figura 127). 

 

Figura 127.Base Naval e estaleiro presente na Baía do Iguape.  

 
           Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

 

 

Sobre os demais estaleiros e marinas existentes na Baía de Aratu, destaca-se, além da 

forma com que as construções e reformas de barcos, navios e balsas têm sido realizadas e a 

existência de diversas ―carcaças de embarcações‖ abandonadas no mar ou nas faixas de terra. 

Nas proximidades das marinas é também possível observar o nível de poluição das águas e 

manguezais, com peças e materiais de navios e/ou lixos, provavelmente deixados por turistas 

e frequentantes do local. ―Criam-se verdadeiros depósitos de ferro velho, com peças e placas 

de navios abandonados‖ (Depoimento Pescadora, Ilha de Maré, Pesquisa de Campo, 2017).   

Durante a pesquisa de campo, também foi possível observar os diversos ―pontos de 

sinalização, com boias e ferros‖ indicando a ―área pertencente aos empreendimentos‖ (Figura 
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128). Nestes, além da restrição imposta pelos trabalhadores, não há possibilidade da pesca 

com rede, visto que as mesmas ficaram presas nas estruturas fixas no local.  

 

Figura 128.Alguns estaleiros e marinas existentes na Baía de Aratu, com boias de sinalização e restrição e, 

carcaças de embarcações abandonadas no mar e nas faixas de terra.  
 

 
 

 
F    

      Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

E nesta região, onde têm sido desenvolvidas as obras de construção do Canteiro 

Náutico e Naval de Aratu, um macro empreendimento ―composto de três empreendimentos 

que se relacionam entre si, são eles: os Canteiros de Módulos e Marina de Aratu, o 

Loteamento industrial Naval e Náutico de Aratu e o Estaleiro Corema‖ (LACERTA, 2013, p. 

9). 

Nas proximidades do Porto de Aratu e Terminal da Ford também foram construídas 

algumas estruturas (galpões) que possivelmente serão utilizadas para um estaleiro. Mesmo 

desativadas e com proprietários desconhecidos, as comunidades já demonstram receio em ser 

mais um empreendimento que irá contribuir na degradação ambiental da BTS. Há promessas 

também da ampliação do espaço atualmente ocupado pela Empresa Belov, atuante nos mais 

diversos campos na engenharia portuária e subaquática (Figura 129). 
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Figura 129.Estruturas (galpões) construídas na BTS durante os últimos anos.  

 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

Durante as pesquisas de campo foi possível observar que a inserção dessas atividades 

gerou uma nova dinâmica socioeconômica e espacial na BTS e, com isso, despertou o 

interesse de outros setores que também passaram a investir e ocupar a região: o setor turístico 

e imobiliário com a construção de hotéis, pousadas, casas de veraneio e restaurantes; o setor 

agrícola com o desmatamento de diversas áreas de floresta para a inserção de pastos e/ou 

cultivos específicos, o setor pesqueiro, com a inserção de viveiros de cultivo de camarão 

(carcinicultura) etc. 

A inserção do setor turístico e imobiliário, por exemplo, tem ocasionado diversas 

alterações na Ilha e na região da BTS. Com a construção das indústrias, diversos 

trabalhadores passaram a procurar na Ilha serviços de alimentação, hospedagem, moradia e 

lazer.  

Desde a década de 1960, a parte sul da Ilha encontra-se ocupada por diversos 

restaurantes, pousadas e serviços voltados ao turismo e lazer (Figura 130). Atualmente, nas 

comunidades de Neves e Itamoabo, a maioria das casas pertence a pessoas de outros 

municípios, turistas e veranistas. Muitos nativos acabaram vendendo ou trocando suas casas 

com funcionários das indústrias ou pessoas de outras regiões. ―Em Neves tem no máximo 25 

famílias de nativos e em Itamoabo, umas 11. A maioria hoje mora nos bairros periféricos de 

Paripe, Ribeira, Cidade Baixa, Suburbana, em Salvador‖ (Depoimento Pescadora, Ilha de 

Maré, Pesquisa de Campo, 2017).   

De acordo com os moradores, nos últimos anos tem-se observado esse mesmo 

fenômeno na comunidade do Botelho, no qual diversos nativos estão vendendo ou trocando 

suas casas, com pessoas de outros municípios e/ou investidores da região. Tal fato tem sido o 

motivo de alguns conflitos vivenciados na Ilha, pois com essa nova dinâmica, a identidade 

tradicional pesqueira, principal característica das comunidades, tem sido gravemente 

ameaçada.  
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Figura 130.Comunidade de Itamoabo (esquerda), Neves (direita) e, restaurante Oratório, localizado na parte 

Norte da Ilha de Maré. 

  
   

      Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 
 

 

Cabe destacar também, a presença no território tradicional local do restaurante 

Oratório, visitado por diversos artistas e turistas de distintas regiões do país. É comum 

observar, nesta parte da Ilha, lanchas e embarcações turísticas nos finais de semana e feriados.  

O tráfego de lanchas turísticas e jet-skis é outra consequência da inserção do turismo 

na região, que tem interferido no desenvolvimento da pesca artesanal na BTS. Segundo 

relatos dos moradores, o tráfego das lanchas já colocou inúmeras vezes a vida dos pescadores 

em risco, pois ao passarem em alta velocidade próximo às canoas, além de danificar suas 

redes, acabam gerando turbulência e dificultando a sua estabilidade.  

Outro problema histórico existente na Ilha de Maré refere-se à privatização do espaço 

por fazendeiros e/ou investidores da região. Pertencente ao município de Candeias e 

considerada pelas comunidades como um rico espaço para coleta de mariscos, há algumas 

décadas a Ilha do Topete se tornou uma propriedade privada, que tem sido utilizada para 

veraneio e a realização de grandes eventos (festas particulares, lançamentos de CDs 

etc.)(Figura 131). Inserida dentro do território pesqueiro local (Figura 98), a pequena Ilha é 

―circundada por coroas utilizadas pelas marisqueiras como sítio de extração de recursos, pelos 

pescadores como pesqueiros e [...] como toda área de marinha, como ponto de apoio onde o 

pescador pode encostar sua embarcação em ‗terra firme‘‖ (MONTEIRO, 2014, p. 46).  

 

Figura 131.Ilha do Topete – Ilha de Maré.  

 
             Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Destaca-se ainda que, para a construção do empreendimento existente no Topete, 

áreas de manguezais foram desmatadas, partes do cascalho das coroas foram retiradas e 

algumas cercas foram inseridas no lugar, restringindo o acesso das comunidades a um espaço 

historicamente usado para o desenvolvimento de suas atividades.  

Desde a sua privatização, não é mais permitida a aproximação de pessoas para a 

realização da pesca e da mariscagem. No lugar existem também alguns cachorros (da raça 

pitbull) que fazem a proteção do empreendimento e, a qualquer aproximação, realizam o 

ataque. Segundo as comunidades, há relatos frequentes de pescadores que ―quase foram 

atacados pelos cachorros‖. Na Figura 132, é possível observar a área no entorno da Ilha do 

Topete proibida pelo proprietário para o desenvolvimento das atividades das comunidades da 

Ilha de Maré-Ba.   

De acordo com as comunidades, outros investidores do setor turístico têm procurado 

nativos e demais proprietários de terrenos na Ilha para a compra e construção de resorts, 

restaurantes etc. 

 

Figura 132.Área no entorno da Ilha do Topete, proibida pelo proprietário, para o desenvolvimento das 

atividades das comunidades da Ilha de Maré – Ba.   
 

 

                            Fonte: MONTEIRO, 2014.  

 

Ainda no que se refere à privatização do espaço, destacamos: as cercas existentes nas 

proximidades do restaurante Oratório; em fazendas localizadas no interior da Ilha (em terra e 

nos manguezais), nas termoelétricas (de acordo com a comunidade há previsão de 
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inserção/funcionamento de outras) e em áreas mais distantes, mas ainda dentro do território 

articulado, nas fazendas de cultivo de camarão (setor aquícola).  

No município de Santo Amaro, por exemplo, diversas áreas de manguezais têm sido 

desmatadas para inserção de viveiros de carcinicultura. A carcinicultura ―é reconhecidamente 

uma fonte importante de contaminação [...] para as zonas costeiras. Essa atividade tem 

crescido rapidamente de maneira irregular, especialmente na região de Salinas da Margarida, 

Jaguaripe e Santo Amaro‖ (HATJE etal, 2009, p.251). 

Para as comunidades, o lançamento de efluentes dos viveiros direto no ecossistema tem 

ocasionado a contaminação dos manguezais e águas estuarinas da BTS com diversas 

substâncias químicas. Segundo relato das comunidades há também uma nova preocupação 

entre os pescadores ―especialistas na captura do camarão no mar‖: nos últimos meses têm 

aparecido algumas espécies com marcas que recordam a ―mancha branca‖, doença que tem 

atacado diversos viveiros de cultivo do camarão no Nordeste.  

Para os pescadores, caso seja a mancha branca, os camarões nativos podem ter sido 

contaminados ao entrar em contato com as espécies cultivadas nos viveiros (durante a limpeza 

e/ou despesca, acabam saindo para o mar) ou através do lançamento de efluentes das 

fazendas, sem tratamento, diretamente no mar. ―Já não basta os produtos químicos que tem 

aqui, ainda tem a ameaça de outros problemas com nossos pescados! Se for assim, vamos 

viver e comer o quê?‖ (Depoimento Pescador, Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2017).  

O depoimento do pescador nos remete a um cenário existente há anos: mesmo com a 

existência de inúmeros estudos que comprovam as alterações ocasionadas por esses 

empreendimentos na BTS, a cada dia novas atividades são planejadas e inseridas na região. 

Só na área que envolve o Pólo e o CIA, estão previstas mais de 100 novas indústrias.  

Durante a oficina de identificação e caracterização dos conflitos, as comunidades 

relataram, entre outros, a inserção de uma nova fábrica de argamassa na região da BTS e a 

previsão da instalação de outras termelétricas, o que ocasionará novos desmatamentos, 

aterramento de lagoas e mais liberação de resíduos químicos.Além destas, estacaram também:  

i) A ocupação/invasão do território pela ―Ilha do Ferro‖. Denominação dada pelos 

pescadores da Ilha de Maré para o Terminal de Regaseificação da Bahia, localizado 

próximo à Ilha dos Frades e pertencente à Transpetro, em operação desde o ano de 

2014. De acordo com os entrevistados, a Ilha do Ferro consiste numa das grandes 

preocupações dos pescadores de toda BTS, pois além de terem suas atividades 

restritas no local há também, o receio da instalação de novos terminais; 
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ii) Os inúmeros impasses ambientais decorrentes da instalação no município de Santo 

Amaro, na década de 1690, da Companhia Brasileira de Chumbo, posteriormente 

vendida e incorporada à empresa Plumbum Mineração e Metalúrgica e da 

Companhia Química do Recôncavo (CQR) que funcionava na região de Itapagipe e 

atualmente opera no Pólo Petroquímico. Apesar de desativada desde o ano de 1993, 

a Plumbum é considerada ―como uma importante fonte de contaminantes para a 

BTS, já que por mais de 30 anos escoou metais, principalmente o Cádmio, Chumbo 

e Zinco, diretamente no rio Subaé‖ (CARVALHO et al, 2014, p.4016). Já a CQR, 

―durante mais de uma década de operação, estima-se que a indústria despejou de 2 

a 4 kg diários de mercúrio‖ (GONÇALVES, 2013, p. 7); 

iii) O fenômeno da maré vermelha
82

, ocorrido em março do ano de 2007.Sobre a maré 

vermelha, as comunidades destacaram as diversas consequências negativas do 

fenômeno (toneladas de peixes e mariscos mortos, impossibilidade de pesca e 

comercialização, internamento de pescadores e marisqueiras doentes, etc.); sua 

possível vinculação com os empreendimentos e contaminantes existentes na BTS e, 

o receio que este processo aconteça novamente. Mesmo tendo sido considerado por 

diversos órgãos ambientais e demais pesquisas enquanto um fenômeno 

desenvolvido por causas naturais, para as diversas comunidades pesqueiras da BTS, 

a sua principal causa encontra-se atrelada às indústrias presentes na região.  

 

Nos últimos anos, além da maré vermelha, diversas notícias foram publicadas em 

jornais do estado e sites de notícias locais e/ou nacionais sobre a situação vivenciada pelas 

comunidades pesqueiras da Ilha de Maré. Na Figura 133, apresentamos algumas destas.  

Observa-se que, o conjunto de atividades desenvolvidas e planejadas para a região, tem 

colocado a BTS e as comunidades da Ilha de Maré, num cenário cada vez mais crítico e 

ameaçador. Pois, além das restrições de acesso aos espaços ―tradicionalmente utilizado para 

pescar ou mariscar ou do risco enfrentado durante o deslocamento, a comunidade enfrenta 

ainda um grave problema que é a contaminação dos recursos e do ambiente‖ (MONTEIRO, 

2014, p. 68).  

A inserção desses empreendimentos impôs às comunidades da Ilha de Maré uma 

dinâmica de uso e controle do espaço que, além de negar as suas especificidades, provoca a 

                                                             
82

 O fenômeno é chamado de Floração de Algas Nativas (FAN) ou maré vermelha pela referência a coloração 

vermelho-ferruginosa das concentrações e da ação da microalga Gymnodinium sanguineum, vista a água. A cor 

vermelha da microalga, expressa no termo sanguineum, designador da espécie, é causada pelo acumulo de ferro 

nessa célula (VALVERDE, 2007 apud PEIXOTO, 2008, p.134).  
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degradação massiva do meio ambiente, interferindo diretamente no desenvolvimento de suas 

atividades. É desse cenário que emergem as principais disputas e conflitos territoriais 

vivenciados pelos pescadores e marisqueiras de Maré. 

 

Figura 133.Principais notícias sobre a situação vivenciada pelas comunidades pesqueiras da Ilha de Maré 

publicada nos jornais locais - Jornal A Tarde (2011 – 2014).  

 
             Fonte: BANCO DE DADOS DO GEOGRAFAR, 2014. 

 

Conforme apresentado, trata-se de disputas históricas e que tem demandando 

cotidianamente das comunidades a criação de estratégias de luta e defesa de seus territórios. 

Durantes as últimas décadas pescadores e marisqueiras da Ilha de Maré organizaram diversas 

passeatas, ocupações, carta de manifesto, audiências públicas, seminários, debate com 

organizações estaduais e de representação profissional, reuniões com órgão ambientais, 

negociações com proprietários das indústrias presentes na BTS, mapeamentos sociais 

temáticos, junto a Universidades, estudos ambientais, filmes, documentários etc.  

Outras importantes ações desenvolvidas e que detalharemos alguns aspectos a seguir 

foram: a abertura do processo de regularização do território quilombola junto ao INCRA; 

enquanto os tramites do processo anterior são desenvolvidos, a solicitação do Termo de 

Autorização de Uso Sustentável (TAUS) e a construção e participação ativa na Campanha 

pela Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras.  
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6.2 AS ESTRATÉGIAS DE LUTA E DEFESA DOS TERRITÓRIOS  

 

 
Porque eu luto? Porque me dói e revolta saber tudo que nosso povo passou. 

Porque quando meus avós e pais contavam as histórias do sofrimento que 

era nos engenhos, eu não gosto nem de lembrar! Ver a forma com que nós, 

comunidades tradicionais somos tratados nesse país. E a pesca então? Para 

eles a gente não existe, eles não se importam se é nosso pescado que 

alimenta o povo, eles querem é o “lucro”, o “capital” e, para ter isso, saem 

como maquinas, levando tudo que há no caminho! Me diga se não é isso que 

você vê  aqui, com essas industrias? As noticias agora é que tem mais de 

cem indústria para chegar, se a gente fazendo o que faz, elas continuam 

vindo, imagine a gente parado! Então eu luto porque é preciso, porque eu 

acredito no nosso povo, e também porque eu tenho medo do amanhã! Mas 

lutando eu acredito! 

(Depoimento - Pescador Ilha de Maré) 83 

 
 

 

 

 

As principais disputas e conflitos territoriais existentes em Ilha de Maré têm como 

origem a invisibilidade histórica que acompanha as comunidades tradicionais pesqueiras do 

país, em especial no que se refere aos seus direitos territoriais. Observa-se que a 

inexistência/ineficácia de uma legislação específica sobre os territórios pesqueiros tem, de 

certa forma, contribuído para a inserção de novos empreendimentos na BTS. 

Tal fato tem demandado às comunidades que as ações de luta e defesa dos seus 

territórios sejam pensadas/executadas em distintos grupos e escalas, desde o enfrentamento 

local com os ―empresários‖ até a proposição através de um coletivo nacional de um Projeto de 

Lei que regularize os territórios pesqueiros.  

Durante os últimos anos, pescadores e marisqueiras da Ilha de Maré organizaram e/ou 

participaram de diversas ações, a destacar: i) passeatas e ocupações em alguns 

empreendimentos existentes na BTS; ii) ocupações de órgãos públicos em Salvador e Brasília; 

iii) seminários locais, estaduais e nacionais; iv) audiências públicas nas comunidades da Ilha; 

v) grupos de estudo e discussão com pesquisadores de distintas Universidades e áreas do 

conhecimento; vi) cartas de manifesto; vii) denúncias em programas de rádio, TV e sites 

locais, nacionais e internacionais; viii) participação em eventos científicos na Bahia e outros 

estados do país; ix) reuniões com diversos órgãos públicos: MPA, MAPA, MDIC, INCRA, 

SPU, IBAMA, INSS, Ministério Público (MP) etc.; x) discussões com representantes das 

indústrias presentes na BTS; xi) mapeamentos sociais temáticos; xii) estudos ambientais; xiii) 

                                                             
83

 Depoimento de duas pescadoras da Ilha de Maré (BA), retirado do Documentário ―No Rio e no Mar‖, dos 

diretores holandeses Jan Willem Den Bok e Floor Koomen, lançado em setembro do ano de 2016.  
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filmes e documentários; xiv) cursos de formação de lideranças; xv) divulgação da Campanha 

nas comunidades etc. (Figura 134).  

Essas ações, além de demonstrarem a resistencia das comunidades frente aos diversos 

conflitos vivenciados com os empreedimentos existentes na BTS, reafirmam a necessidade da 

regularização do território local. Afinal, tratam-se de décadas lutando diariamente para provar 

ao Estado, fazendeiros, empresários e órgãos ambientais que o modelo de desenvolvimento 

historicamente empregado na BTS, além de estar degradando uma área de grande importancia 

ambiental do Estado (BTS), ameaça diretamente a vida de inumeras familiaspesqueiras. 

 

Figura 134. Ações de luta e defesa dos territórios desenvolvidas pelas comunidades da Ilha de Maré nos últimos 

anos. 

 
 

 
 

          

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016; MPP, 2016; CPP, 2016.  

 

É no âmbito das ações de resistência, luta e defesa do território local, que as 

comunidades da Ilha passam a reinvindicar, junto ao Estado, alguns processos de 

regularização territorial, a destacar o de terras quilombolas.   

 

 

6.2.1 O processo de regularização territorial quilombola e a luta pelo reconhecimento e 

titulação do território tradicional 

 
 

 

A discussão sobre a questão quilombola na Ilha de Maré, especificamente, sobre seus 

direitos territoriais, inicia no final da década de 1990, quando as contradições e disputas que 
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envolvem o território local ganharam novas e distintas proporções. Trata-se de um período no 

qual a luta pela terra com os fazendeiros se expandiu e tornou-se cotidiana, envolvendo 

queima e derrubada de casas, expulsões das roças, ameaças, exploração, prisões, entre outros 

conflitos.   

Além disso, com a chegada da Petrobrás, da RLAM, do CIA e demais 

empreendimentos na BTS criam-se novas dinâmicas e usos do espaço que fogem do controle 

das comunidades e interferem diretamente no desenvolvimento de suas atividades. Portanto, é 

no âmbito do processo de luta e criação de estratégias de defesa do território que as 

comunidades de Maré, através de organizações locais, passam a reivindicar, a regularização 

do território quilombola ao Estado. 

Para Santos (2017), ao analisarmos a formação de territórios quilombolas, devemos 

levar em conta: ―o contexto regional e histórico, a origem dos grupos, sua relação com a 

opressão sofrida historicamente, a existência de conflitos fundiários, a situação jurídica das 

terras onde essas comunidades formaram seus territórios‖ (SANTOS, 2017, p.121). 

As comunidades tradicionais da Ilha de Maré têm nas bases de sua constituição o tripé 

latifúndio, monocultura e escravidão. É decorrente desse modelo de sociedade senhorial, 

baseado na propriedade de terras e negros escravizados que ocorre a ocupação da Ilha. 

Explorados durante décadas, sem terra e sem trabalho, os ex-escravos encontraram no mar, no 

mangue e nas florestas, a sua principal fonte de sobrevivência e posteriormente, renda. Trata-

se, portanto, de um coletivo de sujeitos que construíram no decorrer do processo de ocupação 

sócio territorial da Ilha, uma identidade étnica (grupo social que possui especificidades 

culturais, linguísticas, históricas, origem etc. comuns) que os permite se autoidentificar 

enquanto comunidades quilombolas e, que tem na prática da pesca artesanal, a sua principal e, 

muitas vezes única fonte de renda (ARRUTI, 2006). 

Cabe ressaltar que reconhecemos a temporalidade e as características de muitos 

quilombos formados no Recôncavo Baiano (lugares de refúgio, esconderijo, difícil acesso 

etc.), entretanto, nesta pesquisa e na Ilha de Maré, compreendemos o ―ser quilombola‖ 

enquanto identidade socialmente/culturalmente construída que se entrelaça historicamente à 

tradicionalidade da pesca artesanal (especificidade e afirmação de um modo de vida). Trata-se 

de um conjunto de práticas sociais e culturais que lhe confere um caráter territorial, 

quilombola e pesqueiro. 

 

Assim, ao reivindicar o território e a territorialidade ―quilombola‖ às 

comunidades estão reivindicando o direito ao conjunto de lugares da sua 

existência, que em seu conjunto formam o seu território. Isso não significa 
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que o território seja a soma dos lugares necessários à reprodução social do 

grupo quilombola, mas algo novo: é o amálgama que se constitui na luta 

política, em um contexto em que elementos identitários antes não eram 

acionados. Não é que os elementos que conformam a identidade territorial 

não existissem antes, mas é que eles são explicitados em um contexto que 

requer que eles aflorem, que sejam empreendidos (SANTOS, 2017, p. 123).  

 

O fato de as comunidades terem assumido a discussão da categoria étnica de quilombo 

apenas na década de 1990 e iniciado o processo institucional no ano de 2002 (descreveremos 

posteriormente) não significa que tal identidade não existia entre o grupo, mas que ela foi 

explicitada num contexto social e político que demanda o reconhecimento de seus direitos 

territoriais.  

Destaca-se ainda que o ser quilombola esteve presente, no decorrer dos anos, em 

diversas discussões da Ilha principalmente enquanto elemento de mobilização entre as 

comunidades. A negação em pagar o arrendamento das terras e entregar parte de sua produção 

aos fazendeiros, ocorrida a partir da década de 1970 por exemplo, surge a partir da 

consciência e discussão do ser quilombola. ―Somos quilombolas e essas terras são nossas. 

Não tínhamos porque pagar aos fazendeiros para usar nossas terras‖ (Depoimento Pescador, 

Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2016).  

Portanto, é de um contexto histórico de luta e negação de direitos, que se iniciam 

algumas ações para a abertura do processo de regularização do território quilombola das 

comunidades de Ilha de Maré.  

Na época, uma das estratégias utilizadas pelas organizações locais, para a mobilização 

dos moradores foi a realização de reuniões nas diversas comunidades. Nestas, eram discutidos 

temas como: o processo histórico de formação sócio territorial da Ilha; disputas e conflitos 

territoriais vivenciados nas últimas décadas; as constantes ameaças dos fazendeiros; a chegada 

de inúmeros empreendimentos na BTS; o ―descaso‖ dos órgãos públicos; a regularização de 

territórios quilombolas etc. Mesmo ocorrendo resistência em algumas comunidades 

(detalharemos posteriormente), pode-se considerar que essas discussões foram à base para 

unir os moradores em prol da regularização do território quilombola.  

Conforme determina o Artigo 68 da Constituição Federal de 1988, o Decreto 

4.887/2003 e as Instruções Normativas INCRA/Nº 49, 56 e 57, aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. Para emissão de tal, além do 

cadastro e certificação emitida pela FCP, a partir da autodefinição das comunidades, devem 
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ser realizados pelo INCRA os procedimentos administrativos de identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação do território. 

De acordo com os integrantes do Conselho quilombola da Ilha, a abertura do processo 

institucional de regularização do território quilombola iniciou-se no ano de 2002, quando seis 

das onze comunidades existentes na Ilha realizam o pedido da Certidão de Auto 

Reconhecimento na Fundação Cultural Palmares, obtendo-a no ano de 2004. São estas: 

Bananeiras, Maracanã
84

, Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa e Praia Grande. 

De posse da certificação, as comunidades retomam as discussões na Ilha e, no ano de 

2008, solicitaram a abertura do processo administrativo no INCRA/BA. Cabe destacar que 

nesse interstício de tempo (2005-2008), as comunidades pleiteantes realizaram novas 

tentativas de mobilizar as demais, porém não obtiveram sucesso. 

 Com a abertura do processo (nº 54160.001114/2008-29) e a constituição da comissão 

responsável por realizar os procedimentos administrativos necessários a identificação, 

reconhecimento, delimitação, desintrusão, titulação e registro das terras das comunidades 

tradicionais quilombolas da Ilha de Maré, deu-se início as atividades entre técnicos do 

INCRA e moradores.  

 

No dia vinte e seis de maio de dois mil e oito, deu-se início aos trabalhos do 

processo de regularização fundiária do território quilombola de Ilha de Maré, 

por parte do Incra [...] Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa, Maracanã, 

Bananeira e Paria Grande, através das associações decidiram que esse 

território deve ser regularizado em conjunto, num território único (Ata da 

Assembleia de Abertura do Processo de reconhecimento do território 

Quilombola, 2008, p.1).  

 

É importante destacar que mesmo as certidões da Fundação Cultural Palmares tendo 

sido emitidas separadamente, desde o início do processo as comunidades pleiteantes 

manifestaram o interesse da titulação contínua e coletiva do território.  Frente a esse desejo e 

visando a organização das comunidades foi criado em dezembro do ano de 2008 o Conselho 

Quilombola da Ilha de Maré, responsável pelo pleito único junto ao INCRA.   

De acordo com dados do processo, todas as atividades realizadas tiveram como 

orientação a metodologia padrão do INCRA, que consiste nas seguintes etapas:  

 

I) Assembleia de Abertura do Processo: 2) Oficinas de Histórico, 

Autoidentificação e Território; 3) Comunicações Prévias aos ocupantes não-

                                                             
84

A comunidade de Maracanã não possui certidão própria, pois é compreendida como uma extensão territorial da 

Comunidade de Bananeiras. Entretanto, as comunidades seguem a lógica da existência de seis comunidades 

envolvidas no processo.  
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quilombolas sobre o início da realização dos trabalhos; 4) Reuniões 

periódicas com a comunidade c entidades representativas, ao longo do 

processo; 5) Pesquisa antropológica: entrevistas, grupos focais, registro 

fotográfico, genealogias, questionários, diagnósticos, pesquisa bibliográfica 

e arquivística, observação participante; 6) Cadastro das famílias quilombolas 

e não-quilombolas, em separado; 7) Levantamento de uso dos terrenos; 8) 

Pesquisa Cartorial; 9) Medição do perímetro c elaboração da planta e do 

memorial descritivo; 10) Assembleia de fechamento; 11) Audiência pública 

nas comunidades; 12) Elaboração de parecer conclusivo (INCRA, 2016b, 

p.19).  

 

Publicado no Diário Oficial da União de 13 de março de 2017, o RTID, enquanto peça 

do processo, apresenta as seguintes partes: i) Relatório Antropológico; ii) Levantamento 

fundiário; iii) Planta e memorial descritivo do perímetro; iv) Cadastramento das famílias; v) 

Levantamento e especificações quanto às áreas com sobreposições; vi) Parecer conclusivo; e 

vii) Anexo: Laudo Agronômico de caracterização. Nestas, são descritas as principais 

características que envolvem o território pleiteado, que vai desde o processo histórico de 

formação sócio territorial até a sua organização atual.  

Segundo os moradores locais, durante a construção do RTID houve uma participação 

significante das comunidades pleiteantes, o que confere a autenticidade dos dados 

apresentados.  

De acordo com os dados do processo, trata-se de 404 famílias e uma área de 644,7356 

hectares (do total de 1.130,3536 ha que constitui a Ilha), constituída por terras ocupadas pelas 

comunidades pleiteantes, posses, propriedades particulares registradas nos Cartórios de 

Registro de Imóveis das Comarcas de Salvador (20, 3° e 4° Oficio) e empreendimentos 

privados (INCRA, 2017) (Figura 135). 

Cabe destacar, que a poligonal reivindicada refere-se a um imóvel localizado em ilha 

costeira sem sede do município, portanto, ―toda a área definida no território quilombola é da 

União e está conceituada como terreno de marinha e nacional interior‖ (SPU, 2016, p. 5).  

De acordo com as definições contidas no Artigo 10 do Decreto nº 4887/2003 ―quando 

as terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos incidirem em terrenos 

de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União 

tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título‖. Portanto, os procedimentos 

necessários à regularização territorial quilombola das comunidades da Ilha de Maré têm sido 

desenvolvidos a partir de ambos os órgãos.  

No levantamento fundiário realizado pela SPU/BA sobre a poligonal reivindicada, 

consta que ―não há nos seus registros concessões de aforamento de áreas de domínio da União 

pertinentes a Ilha‖ (INCRA, 2016b, p. 98).  
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Figura 135. Perímetro do Território Quilombola reivindicada pelas Comunidades da Ilha de Maré. 
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Outro dado apresentado refere-se à existência de cinco imóveis que se encontram 

dentro do território pleiteado: Fazenda Oratório, Fazenda Bananeiras, Fazenda Maracanã, 

Fazenda Cruz e Fazenda Martelo. Destes, apenas três possuem Registros de Imobiliário 

Patrimonial (RIPS) (Oratório, Martelo e Maracanã), que se encontram em fase de 

cancelamento para a outorga do TAUS pela SPU. As fazendas Bananeiras e Cruz, que 

também se encontram sobrepostas ao território, de acordo com o levantamento da SPU, não 

possuem RIP. 

Além do relatório antropológico (que contextualiza, caracteriza e reafirma o vínculo 

das comunidades com o território tradicional), o levantamento fundiário e de sobreposições 

são outras peças ―fundamentais ao processo‖, pois é a partir destes que ocorrem as ações de 

publicidade e contestação; desapropriação, anulação de títulos viciados, reassentamentos de 

posseiros etc. Essas etapassão necessárias e antecedentes a demarcação física do território, 

outorga do título e registro em cartório.   

Segundo parecer conclusivo do RTID, ―não resta dúvida de que a reivindicação da 

Comunidade pela titulação de suas terras é pertinente, devendo o Estado, com base no 

Decreto 4.887/2003, emitir o título de propriedade definitiva aos membros da referida 

Comunidade (INCRA, 2016b, p. 101). Todavia, o processo ainda encontra-se na fase de 

contestação, no qual os detentores de domínio, ocupantes e /ou confinantes no perímetro 

publicado têm o prazo de até 90 dias (a contar da data de publicação no Diário Oficial da 

União) para apresentarem suas contestações ao Relatório. Após isso haverá ainda a fase de 

julgamento das contestações e seus recursos.  

Uma vez finalizada, seguirá para publicação da portaria de reconhecimento e 

encaminhamentos as diversas situações presentes. Realizado os encaminhamentos 

necessários, haverá a demarcação física do local e, assim, a emissão da titulação e registro no 

cartório, em nome do Conselho, que de acordo com o Artigo 18, § 2º da Instrução Normativa 

02/2014 da SPU, ―em terrenos de marinha ou acrescidos de marinha, o reconhecimento de 

domínio aos remanescentes das comunidades de quilombos será realizado por meio da 

CDRU‖.  

 

A Cessão de Direito Real de Uso (DCRU) é o instrumento pelo qual o poder 

público concede uma área pública a usufruto de particulares. No caso de 

comunidades tradicionais, é o instrumento utilizado para regularização 

fundiária e reconhecimento do seu território. A efetivação da CDRU ocorre 

com assinatura de contrato entre o poder público e entidade representativa da 

comunidade (em geral uma associação comunitária) (IN 02/2014, artigo 13) 

(SPU, 2016).  
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A demora de cada etapa tem sido um dos motivos de grande preocupação das 

comunidades, pois desde a abertura do processo, no ano de 2008, já se passaram quase 10 

anos e o território continua a ser o palco de inúmeras disputas e conflitos territoriais. Segundo 

relatos das comunidades, há moradores que mesmo cientes que o território encontra-se em 

processo de regularização no INCRA, estão vendendo e/ou trocando seus lotes com pessoas 

de outras regiões. Se o processo perdurar por mais 5 ou 6 anos, essa realidade será ainda mais 

preocupante. 

Em consulta realizada na SPU/BA e INCRA sobre o levantamento fundiário da Ilha, 

tivemos acesso à planta de localização de algumas fazendas. De posse disso e demais 

informações coletadas junto às comunidades, construímos um mapa detalhado do território 

reivindicado (comunidades, fazendas, atividades produtivas) (Figura 136). 

Neste é possível observar que o perímetro que constitui o território reivindicado é 

ocupado em mais de 90% pelas fazendas Martelo, Maracanã, Bananeiras, Oratório e Cruz. É 

nas proximidades e/ou dentro das fazendas que muitas famílias residem e desenvolvem as 

atividades da agricultura, extrativismo vegetal e a pecuária. Portanto, a demora em emitir a 

titulação significa conviver mais alguns anos, com restrições de acesso e uso ao território. 

Além da demora, as comunidades também destacaram as ―restrições‖ existentes no 

perímetro reivindicado, visto que apenas seis comunidades pleitearam a regularização: 

Bananeiras, Maracanã, Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa e Praia Grande. As 

comunidades do Botelho, Itamoabo, Neves, Santana e Caquende, apesar das reuniões e 

mobilizações realizadas pelas lideranças locais, optaram por não realizar o pedido de 

certificação e, portanto, não se encontram incluídas no processo.   

Cabe destacar ainda que a comunidade de Praia Grande, também por esse motivo, só 

reivindicou a área da Fazenda Cruz, ficando boa parte do espaço da comunidade também de 

fora do pleito.  

Para os pleiteantes, essa negativa é decorrente do histórico de transformações 

vivenciado na região da BTS, pois, com a chegada da RLAM, Porto de Aratu, CIA e demais 

empreendimentos, essas comunidades passaram por um processo de reorganização espacial, 

destinado a atender a demanda (moradia, alimentação, lazer, comércio etc.) dos novos 

trabalhadores. Em poucos anos, estimuladas por forças regionais/locais, essas comunidades se 

transformaram em espaços estratégicos ao desenvolvimento do turismo e, nesse processo, 

muitos nativos acabaram vendendo/trocando suas casas com pessoas de outras regiões.  
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Figura 136. Mapa do Território Quilombola reivindicado pelas comunidades da Ilha de Maré.  
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Atualmente, a maioria das casas pertence a veranistas, havendo também diversas 

pousadas, restaurantes e demais empreendimentos voltados ao comercio e ao turismo. A 

comercialização de lotes ainda é muito frequente nessa parte da Ilha, o que explica a negativa 

ao pleito pela regularização territorial quilombola. 

Apesar do esforço de alguns moradores em mobilizar os demais – uma minoria que 

ainda constitui os nativos dessas comunidades, não houve a articulação necessária para a 

inserção dessas comunidades no processo. ―O fato de não ter vínculo nenhum com o território 

acabou tornando a regularização para muitos, enquanto uma perda financeira‖ (Depoimento 

Marisqueira, Ilha de Maré – Pesquisa de Campo, 2017).  

Essa divisão, somada à demora do processo, tem sido uma das diversas preocupações 

existentes entre as comunidades pleiteantes. Pois, na ―parte sul‖ da Ilha encontram-se 

importantes áreas de manguezal e mata que ficaram foram do pleito, porém são utilizadas 

cotidianamente pelos moradores para a mariscagem e o extrativismo vegetal (Figura 137). 

Não obstante, tem-se observado,  nos últimos anos uma expectativa de diversos empresários 

da região para a expansão das atividades turísticas no local.  

Uma expansão das atividades turísticas significa, entre outros, a criação de uma nova 

dinâmica de uso e apropriação do espaço que foge ao controle das comunidades, a destacar: a 

venda de casas (que já está ocorrendo), a construção de restaurantes e pousadas, o aumento do 

tráfego de lanchas e jet-ski no território pesqueiro (já perceptível), a privatização do espaço, 

etc. A consequência desse processo é o surgimento de outras disputas territoriais. Ademais, 

ainda existe a esperança nas comunidades pleiteantes que, posteriormente, as comunidades 

que se opuseram a integrar ao processo também possam solicitar a certificação e a 

regularização do território quilombola.  

Portanto, não se trata somente de pôr uma linha fixa de demarcação do território, mas 

de buscar garantir as condições básicas e necessárias para que as diversas famílias ali 

existentes continuem a se reproduzir tendo na pesca a sua principal fonte de renda. Ao pensar 

isto, estamos nos referindo a inúmeros outros espaços que não constam no perímetro 

reivindicado. A análise das Figuras 98 e 136, onde constam o território articulado das 

comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré e o território reivindicado, 

respectivamente, nos permite observar um pouco dessa complexidade.  
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Figura 137.Poligonal do Território Quilombola reivindicado pelas comunidades da Ilha de Maré.  
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É importante destacar que reconhecemos a importância e a necessidade do processo de 

regularização fundiária que vem tramitando junto ao INCRA e a SPU, em especial, porque a 

presença de comunidades quilombolas na Ilha de Maré configura um traço marcante da 

questão agrária ainda presente no Estado e, enquanto direito garantido na Constituição e 

demais legislações vigentes, deve ser pleiteado e firmado.  

Portanto, a problematização aqui posta refere-se à complexidade que envolve os 

múltiplos espaços que constituem os territórios pesqueiros, por vez, não contemplados na 

regularização quilombola. De acordo com as comunidades, na construção do RTID foram 

respeitadas todas as considerações realizadas pelos moradores. No entanto, devido à falta das 

demais comunidades no pleito e, à própria ―restrição‖ intrínseca ao processo, observa-se que 

grande parte do território pesqueiro encontra-se ausente do perímetro reivindicado.  

Áreas como a baía de Aratu, a Ilha do Topete, os rios São Paulo e São Paulino e, as 

regiões próximas a RLAM e ao TEMADRE, por exemplo, consiste em espaços que são 

utilizados cotidianamente pelas comunidades, mas, que se encontram fora do processo de 

regularização. Trata-se de diversas matas, manguezais, coroas, pesqueiros, rios e ilhotas que 

constituem o território articulado local e são consideradas essenciais à sobrevivência das 

comunidades tradicionais da Ilha de Maré. 

Cabe relembrar ainda que cerca de 90% do território articulado das comunidades 

pesqueiras da Ilha de Maré encontra-se gravemente ameaçado pelos empreendimentos 

existentes na BTS. Os espaços historicamente apropriados pelos pescadores (as) se tornaram 

aos poucos o motivo de inúmeras disputas e conflitos territoriais. Tal fato só reforça a 

importância da regularização do território local, que por vez, não deve se restringir a definição 

de um perímetro fixo, mas sim a ―garantia‖ para que essas comunidades continuem a existir e 

desenvolver suas atividades de pesca e vida.  

E por essas e inúmeras outras questões que as comunidades pleiteantes têm cobrado 

insistentemente ao INCRA o andamento do processo de regularização do território, em 

especial pela atual conjuntura (crise) política que o país vivencia, de extinção de ministérios, 

mudanças de cargos, publicação e revogação de portarias etc.  

Conforme pontuado no 3º capítulo, a regularização de terras quilombolas até o ano de 

2016, era atribuição do MDA, assumida pelo INCRA. Entretanto, com a extinção deste 

Ministério durante a reforma ministerial executada pelo Governo da ex-presidenta Dilma 

Rousseff no ano de 2016, a responsabilidade pela regularização dos territórios quilombolas 

passou inicialmente para o Ministério da Educação e Cultura. Após a publicação do Decreto 

Nº 8.780, de 27 de maio de 2016, passou a ser atribuição da Casa Civil, através de uma 



427 
 

Secretária de Desenvolvimento Agrário. Atualmente, o processo ainda continua sendo 

desenvolvido pelo INCRA, só que agora com a vinculação deste órgão diretamente a Casa 

Civil. 

Ainda sobre as mudanças ministeriais e a atual conjuntura política do país, é 

importante destacar que o conjunto de medidas que tem sido pensado e/ou implantado pelo 

governo ameaça seriamente os direitos das comunidades tradicionais. No que tange aos 

processos de regularização de terras quilombolas, desde as mudanças ministeriais, nada 

avançou no quantitativo de comunidades tituladas. As duas ou três comunidades que foram 

tituladas nesse período no país referiam-se a processos com aproximadamente 8 a 10 anos de 

tramitação.  

Se formos pensar nos direitos territoriais das comunidades pesqueiras, o cenário é 

ainda mais agravante. Desde a extinção do MPA, a pesca artesanal foi ―simplesmente 

esquecida‖. Isso, de certa forma, tem contribuído para o avanço industrial nos territórios 

pesqueiros. 

Desta forma, a demora no andamento do processo de regularização do território 

quilombola das comunidades da Ilha implicará também em ficar na dependência da 

―imprevisibilidade‖ que consiste o cenário político do país. Por esse e demais motivos aqui 

apresentados, reafirmamos a importância e urgência na finalização do processo de 

regularização do território quilombola local. Afinal, trata-se de 404 famílias que se encontram 

a quase 10 anos, lutando pelo reconhecimento e a demarcação de seu território tradicional.  

 
Já faz muito tempo que a gente iniciou esse processo e até agora nada. 

Enquanto isso nosso território ta sendo acabado pelas indústrias que chegam 

a cada dia. A gente teme que quando chegue à titulação, nem exista mais 

território. Porque você acha que os peixes, os mangues, as coroas e os 

mariscos vão aguentar essa poluição por muito tempo. Enquanto isso os 

fazendeiros e empresários vão tomando conta de tudo e dizendo que por 

direito, a terra é deles (Depoimento, pescador ilha de Maré – Pesquisa de 

Campo, 2016).  

 

O depoimento apresentado relata uma preocupação constante das comunidades: a 

forma com que o território local tem sido cotidianamente ocupado pelos empreendimentos 

existentes na BTS sem ―maiores restrições‖ dos órgãos ambientais. Por esse cenário e, 

enquanto não é efetivada a titulação do território quilombola, as comunidades de Maré têm 

reivindicado a SPU a outorga do Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS). 
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6.2.2 A emissão do Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) como estratégia de 

defesa e proteção do território  

 
 

O Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) de incumbência da Secretaria do 

Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão consiste num 

instrumento que permite ―o reconhecimento oficial preliminar, de áreas públicas ocupadas por 

comunidades tradicionais. Pode ser individual, em nome da família ou coletivo, em nome de 

todos os membros da família‖ (SPU, 2016, p. 28). De acordo com o Artigo 20 da Instrução 

Normativa nº 02/2014, o TAUS: 

 

Poderá ser outorgado em caráter excepcional, transitório e precário, nos 

termos da Portaria SPU nº 89/2010, às comunidades tradicionais que ocupam 

ou utilizam as seguintes áreas da União: I - áreas de várzeas e mangues, 

enquanto leito de corpos de água federais; II - mar territorial; III - áreas de 

praia marítima ou fluvial federais; IV - ilhas federais fluviais, oceânicas ou 

situadas em faixa de fronteira; V - acrescidos de marinha e marginais de rio 

federais; VI - terrenos de marinha e marginais presumidos (IN 02/2014 – 

Artigo 20º).  

 

 O Artigo 4 da Portaria nº89/2010 da SPU define também que o TAUS será outorgado 

exclusivamente a grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais e 

―possuem formas próprias de organização social, utilizam área da União e seus recursos 

naturais como condição para a reprodução cultural, econômica, ambiental e religiosa 

utilizando conhecimentos e práticas gerados e transmitidos pela tradição‖ (Portaria 89/2010 - 

Artigo 4º). De acordo com Alves (2016), devido à ―informalidade‖ de sua ocupação 

territorial, esses grupos acabam se tornando 

 

[...] vulneráveis à atuação de seu território por terceiros, patrões, empresas, 

fazendeiros, entre outros, com apropriação dos recursos naturais necessários 

a sua reprodução socioeconômica e cultural, sujeição do seu trabalho, e não 

raro, expulsão de sua terra. Surge dessa situação, a necessidade do 

reconhecimento oficial de seu território tradicionalmente ocupado por meio 

de sua ação governamental de regularização fundiária, ação que daria 

efetividade aos direitos garantidos pela legislação brasileira (ALVES, 2016, 

p. 13).  

 

No caso das comunidades tradicionais da Ilha de Maré, o TAUS será emitido em 

caráter provisório, até que sejam concluídas as ações do processo de regularização territorial 

quilombola. Com a finalização deste, ocorrerá emissão dos títulos definitivos das terras as 

comunidades.  



429 
 

O território quilombola da Ilha de Maré, conforme já pontuado, encontra-se 

―localizado em ilha costeira sem sede do município, toda a área definida no território 

quilombola é da União e está conceituada como terreno de marinha e nacional interior‖ (SPU, 

2016, p. 5). Portanto, é considerando a determinação legal constante no artigo 10 do Decreto 

nº 4.887/2003, ―quando as terras ocupadas por remanescentes de quilombolas incidirem em 

terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretária do Patrimônio 

da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título‖ (BRASIL, 2003, p.1), que 

ocorre a abertura do Processo nº 04941.006072/2013-14 na SPU/BA e a publicação no Diário 

Oficial as União, da Portaria de Declaração de Interesse do Serviço Público (nº 333 de 

novembro do ano de 2013) da área da União, ocupada pelas comunidades de Bananeiras, 

Maracanã, Ponta Grossa, Porto dos Cavalos, Martelo e Praia Grande, em Ilha de Maré.  

É importante destacar que, diante do contexto de inúmeras disputas e conflitos 

territoriais vivenciados pelas comunidades de Maré e a perspectiva de inserção de novos 

empreendimentos na BTS, a publicação desta Portaria e, posteriormente, a outorga do TAUS 

consiste em medidas urgentes que além de demarcarem o uso da área, publicizam a sua futura 

destinação, que é a regularização territorial quilombola.  

Após a publicação da Portaria, de acordo com os dados do processo, iniciou-se ―uma 

minuciosa pesquisa de processos administrativos, a fim de identificar possíveis Registros 

Imobiliários Patrimonial inseridos dentro deste território quilombola [...] para posteriormente, 

realizar seu cancelamento‖ (SPU, 2017, s/p). Ao todo foram identificados três RIPs (Fazenda 

Oratório, Martelo e Maracanã) que se encontram em processo de cancelamento.  

Com o cancelamento destes, será aberto um novo RIP (coletivo) em nome do 

Território Quilombola da Ilha de Maré e em benefício do Conselho Quilombola local. Este 

RIP deverá ser incluído no TAUS (SPU, 2017).  

Para a emissão do TAUS, dentre outros procedimentos, é necessária a realização de 

um cadastro socioeconômico das famílias beneficiárias e a delimitação da poligonal 

(georreferenciada) da área ocupada tradicionalmente pelas comunidades.  

No caso das comunidades da Ilha de Maré, esses procedimentos já foram realizados 

pelo INCRA, no âmbito de confecção do RTID. Portanto, a poligonal a ser outorgada pela 

SPU é de 644,7356 hectares, referente ao território (terras contínuas) das comunidades de 

Bananeiras, Maracanã, Ponta Grossa, Martelo, Porto dos Cavalos e Praia Grande (parte 

ocupada pela Fazenda Cruz) (mesma poligonal apresentada nas Figuras 165 e 166).   

De acordo ainda com as definições contidas nos artigos 10 e 11 da Portaria da SPU nº 

89/2010: 
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Art. 10 - A Superintendência do Patrimônio da União lavrará o auto de 

demarcação com a descrição do imóvel para abertura de matrícula no 

Cartório de Registro de Imóvel competente em nome da União, devendo ser 

averbado o uso em favor do(s) beneficiário(s) após a outorga do Termo de 

Autorização de Uso Sustentável - TAUS. Art. 11 - O Termo de Autorização 

de Uso Sustentável - TAUS inicia o processo de regularização fundiária, 

podendo ser convertido em Concessão de Direito Real de Uso – CDRU
85

 

(SPU, 2010, s/p).  

 

Para as comunidades da Ilha de Maré, mesmo com os limites territoriais existentes 

(50% da Ilha e sem importantes áreas de pesca e mariscagem), a outorga do TAUS consiste 

numa importante estratégia de luta e defesa dos territórios. Pois, espera-se que esse 

instrumento não se restrinja apenas a definição de uma poligonal, mas que possa ser utilizado 

para o diálogo com o Estado na mediação de disputas e conflitos territoriais com empresários, 

na reivindicação de direitos, na reafirmação do uso tradicional etc.  

Entretanto, assim como o processo de regularização quilombola, a outorga da TAUS 

tem demorado bastante tempo. Desde a abertura do processo, em outubro de 2013, já se 

passaram quase quatro anos. Enquanto isso, o território local continua a ―disposição‖ dos 

diversos empresários capitalistas, atuantes na região da BTS.  

De acordo com os dados do processo, a principal demora tem sido no cancelamento 

dos RIPs sobrepostos a poligonal reivindicada, visto que para tal, há necessidade do 

levantamento de vários documentos, autorizações, cancelamento de débitos, etc. No entanto, a 

perspectiva apontada pela SPU às comunidades é que até o final do ano de 2017, o TAUS 

deverá ser emitido.  

Mais uma vez, a demora no andamento dos processos coloca em ―risco‖ a efetividade 

de um direito garantido por lei. Não obstante, compromete a sobrevivência e reprodução, de 

centenas de famílias que constituem as comunidades tradicionais de Maré e dependem 

diretamente do acesso e uso ao seu território.  

Por isso, ao tempo em que reafirmamos a importância e urgência na outorga do TAUS, 

destacamos a necessidade da construção de novas estratégias de luta e defesa dos territórios 

tradicionais. Se a TAUS e, posteriormente, a regularização quilombola não garantem a 

totalidade dos espaços que envolvem o território pesqueiro, é preciso buscar e se necessário 

                                                             
85

 Conforme já pontuado, a Cessão de Direito Real de Uso (CDRU) é o instrumento pelo qual o poder público 

concede uma área pública a usufruto de particulares. No caso de comunidades tradicionais, é o instrumento 

utilizado para regularização fundiária e reconhecimento do seu território. A efetivação da CDRU ocorre com 

assinatura de contrato entre o poder público e entidade representativa da comunidade (em geral uma associação 

comunitária) (IN 02/2014, artigo 13) (SPU, 2016).  
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reivindicar a construção novos instrumentos, a exemplo do Projeto de Lei sobre a 

Regularização dos Territórios Pesqueiros.  

Foi com esse intuito e a partir da demanda apresentada pelos pescadores (as) de Maré 

(de reafirmar as múltiplas territorialidades desenvolvidas, visibilizar os conflitos 

historicamente vivenciados etc.), que elencamos como uma das etapas desta pesquisa, a 

construção do mapeamento do território articulado (terra e água) local. Além de consistir num 

―esboço‖ do que seria um possível processo de regularização do território pesqueiro e os 

desafios existentes nesse processo, o mesmo também poderá ser utilizado pelas comunidades 

enquanto uma estratégia e instrumento de defesa e luta, seja para a reafirmação de suas 

múltiplas territorialidades, seja para a mediação de conflitos, seja para a reivindicação de 

direitos, etc.  

O conjunto de mapas produzidos pelos pescadores (as) da Ilha de Maré, além de 

deixar claro a necessidade e a urgência da regularização do território local através do TAUS e 

da CDRU Quilombola, reafirma também, a importância e os desafios da Campanha e do 

Projeto de Lei em proposição nesta.  

 

6.2.3 O mapeamento do território articulado (terra e água) da Ilha de Maré como 

estratégia e instrumento de defesa e luta 

 

Chegou à hora de defender, nosso pedaço de chão, 

A terra é nossa isso por direito, respeite nossa tradição 

A nossa luta é por terra e água, do litoral ao sertão 

Lutamos juntos por igualdade, com liberdade garantir o pão! 

 

(Trecho do Hino da Campanha pelo Território Pesqueiro 

(Das Neves (PE), Teba (BA), Manuel Roberto (PA), Gilmar (BA))  

 
 

Durante as últimas décadas, observa-se que as comunidades tradicionais pesqueiras da 

Ilha de Maré têm buscado diversas formas de dar visibilidade as inúmeras disputas e conflitos 

territoriais vivenciados cotidianamente: manifestos, ocupações, filmes, documentários, 

mapeamentos sociais, seminários, reuniões, grupos de discussão, participação em eventos 

acadêmicos locais, estaduais e nacionais, em programas de rádio e tv etc.  

Nesta pesquisa, a construção do mapeamento do território articulado (terra e água) 

local foi compreendida pelos pescadores e marisqueiras como uma importante 

ferramenta/estratégia de luta e defesa de seus territórios. A partir da confecção de seus 

próprios mapas, as comunidades puderam dar visibilidade a sua existência, suas 
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territorialidades, atividades econômicas, conflitos vivenciados, etc. Não obstante, as oficinas 

desenvolvidas também se constituíram num amplo espaço de discussão, formação e 

reafirmação dos seus direitos.  

Nas oficinas de Geografia, por exemplo, foi possível resgatar a história da formação 

sócio territorial da Ilha e, nesta, perceber como foram construídos os de identidade e 

pertencimento com o lugar. Nestas, também foi possível observar as diversas formas com que 

o capital, representado pelo Estado, empresários e fazendeiros, tem ocupado e destruído 

massivamente o território local.  

Já nas oficinas de cartografia, identificamos, entre outros, a diversidade dos espaços 

apropriados pelos pescadores (as) para o desenvolvimento de suas atividades, os possíveis 

limites que constituem o território pesqueiro (terra, água, manguezais, coroas, matas, 

pesqueiros, etc.) e, principalmente, a forma com que estes têm sido historicamente, 

modificados e reduzidos. 

Para as comunidades da Ilha de Maré, poder colocar sobre o papel e olhar no mapa 

finalizado, a localização das comunidades, o território, as atividades produtivas etc. significa 

uma forma (representação) de reafirmar, sua existência e o seu modo de vida principalmente 

numa conjuntura política em que os poucos direitos conquistados, têm sido gravemente 

alterados, ameaçados ou até retirados. 

―Nós estamos a mais de 300 anos no nosso território de terra e água, dele não abrimos 

mão, dele depende nossa vida, nossa cultura, nossas tradições, nossa sobrevivência. Não 

aceitamos mais essa situação!‖ (Trecho da Carta dos Pescadores (as) da Ilha de Maré, 

setembro de 2010). A situação mencionada refere-se, entre outros, as inúmeras disputas e 

conflitos territoriais vivenciados, cotidianamente, pelos pescadores e marisqueiras da Ilha de 

Maré.  

Através da construção do mapa de conflitos (Figura 103), as comunidades locais 

puderam dar visibilidade (denunciar) aos diversos tensionamentos existentes no território e, 

com isso, obter mais um instrumento para reivindicar os seus direitos. ―No mapa, tá claro a 

forma com que o capital tem se apropriado do nosso território e destruído nossos mangues, 

coroas, peixes e mariscos. Não há um lugar que se pesque e que não tenha um empresário ou 

o Estado dizendo que é território dele‖ (Depoimento, Marisqueira da Ilha de Maré – Pesquisa 

de Campo, 2017).  

Além de dar visibilidade aos conflitos, este mapa também tem sido utilizado pelas 

comunidades para reforçar a necessidade de regularização do território local, seja através do 

―andamento‖ dos processos já em tramitação (TAUS e Regularização Quilombola) seja pela 
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construção de novos instrumentos (Campanha). Pois, a cada ano que passa, diversos 

empreendimentos têm sido planejados e/ou inseridos no território local, ocasionando novos 

tensionamentos.  

Outras questões observadas a partir do mapeamento referem-se ―as restrições‖ que 

envolvem os processos de regularização territorial, em tramitação no INCRA e na SPU. 

Conforme pontuado anteriormente, os mapas do território da pesca (Figura 93), da 

mariscagem (Figura 95), da agricultura e do extrativismo vegetal (Figura 97) demonstram, 

entre outros, a multiplicidade dos espaços apropriados pelos pescadores(as) para o 

desenvolvimento de suas atividades. Ao analisarmos estes, em conjunto ao mapa com a 

representação do território quilombola reivindicado pelas comunidades da Ilha de Maré 

(Figura 98), observaremos que a poligonal demarcada restringe-se a menos de 10% do 

território articulado (terra e água) local.   

 Para os participantes das oficinas, isso só reforça a importância/necessidade da 

construção de instrumentos, que deem visibilidade as inúmeras especificidades que envolvem 

os seus territórios. Pois, dificilmente, esses aspectos serão considerados pelos órgãos oficiais.  

 Cabe destacar que esse é um dos desafios existentes na regularização dos territórios 

pesqueiros: romper com a invisibilidade histórica da pesca artesanal e, com isso, 

evidenciar/reafirmar as especificidades que envolvem o modo de vida das comunidades 

tradicionais pesqueiras e seus territórios. O mapeamento realizado pelas comunidades da Ilha 

de Maré, além de possibilitar essa ―evidência‖, reafirma a importância e a necessidade da 

Campanha pela regularização dos territórios pesqueiros e a aprovação do projeto de Lei de 

proposição, assim como revela os desafios existentes. 

Ressaltamos mais uma vez que não estamos desconsiderando a importância dos 

processos já existentes e em tramitação, afinal trata-se de direitos garantidos por Lei, aos 

quais as comunidades devem ter acesso (TAUS e Regularização Quilombola). Nosso 

principal objetivo é destacar a complexidade que envolve os territórios pesqueiros e, com isso, 

a necessidade de se pensar instrumentos que permitam abarcar sua totalidade.    

 Para as lideranças do MPP, a aprovação desse Projeto de Lei consistirá, pela primeira 

vez na história, na existência de um instrumento legal que compreende os múltiplos processos 

que compõem o saber-fazer-ser pescador artesanal e suas territorialidades. É sabido que 

apenas a existência de uma Lei, não garantirá a efetividade da proteção dos territórios 

pesqueiros. Será necessária também a cobrança e a fiscalização junto aos órgãos responsáveis.  

Nesse sentido, os processos que envolveram a construção do mapeamento na Ilha 

significam para os envolvidos um exercício teórico-prático de trabalhar os mapas, enquanto 
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instrumentos estratégicos de luta e defesa de seus territórios. Pois, além de consistir num 

esboço  do que seria um possível processo de regularização do território pesqueiro local, estes 

também têm sido utilizados pelas comunidades para: a reafirmação de suas múltiplas 

territorialidades, a mediação de conflitos, no diálogo com o Estado, empresários, a 

reivindicação de direitos e o trabalho de base com os pescadores (as).Para os pescadores (as) 

da Ilha de Maré, a conscientização das comunidades em relação aos seus direitos e com isso, a 

mobilização conjunta na defesa do território é considerada tão necessária quanto à aprovação 

da Lei e a regularização do território local. 

Por fim, destaca-se também como resultado do mapeamento realizado e das questões 

visibilizadas a necessidade de novas discussões a as sobre as definições contidas no Projeto de 

Lei, em especial no que se refere a sua aplicabilidade. A regularização dos territórios 

articulados (terra e água) da Ilha de Maré visto sua complexidade, envolverá grupos, 

interesses e poderes de distintas escalas (comunidades, fazendeiros, empresas nacionais, 

internacionais, Estado). Isso significa dizer, pelas experiências observadas em processos de 

regularização de territórios quilombola, por exemplo, que tal processo revelará grandes 

discussões e desafios o que consistirá em anos ou décadas de tramitação, sem nenhuma 

―garantia‖. Em especial, na atual conjuntura política vivenciada no país.  

Daí a nossa preocupação com a aplicabilidade deste Projeto de Lei após a sua 

aprovação. É preciso pensar medidas e estratégias metodológicas que tornem o projeto de lei 

um instrumento aplicável e que venha a contribuir para o desenvolvimento social, econômico, 

cultural e ambiental das comunidades tradicionais pesqueiras. A proposta da construção de 

um plano de gestão e ordenamento dos territórios pesqueiros (citado no 4º capítulo) consiste 

numa possível estratégia a ser contemplada no Projeto de Lei que poderá contribuir com as 

comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré. Esse plano teria como objetivo não só a 

organização e fiscalização dos espaços e atividades que compõem o território articulado local, 

mas também uma forma de buscar uma gestão eficaz e a criação de políticas públicas 

específicas a atividade.  

Nesse contexto, reafirmamos– além da importância do debate que envolve os desafios 

e as perspectivas da regularização dos territórios pesqueiros – a necessidade da criação de 

instrumentos que auxiliem as comunidades nesse processo: espaços/grupos de discussão, 

oficinas de formação, seminários e/ou mapeamentos sociais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais baianos é 

compreendida enquanto uma das dimensões na qual questão agrária se materializa no Estado 

da Bahia. Fruto do processo desigual e contraditório do modo de produção capitalista, tal 

questão é caracterizada por um histórico de invisibilidade e pela eminência de inúmeras 

disputas e conflitos territoriais.  

Responsável por cerca de 70% do pescado produzido no Estado e considerada a 

principal fonte de renda de mais de 131 mil pescadores(as) artesanais e cerca de 600 

comunidades tradicionais pesqueiras estimadas na Bahia (MPA, 2016; MPP, 2016),a pesca 

artesanal nunca foi pensada, planejada e/ou priorizada na gestão do Estado. Pelo contrário, 

durante décadas, a atividade da pesca artesanal tem sido intensamente invisibilizada e, com 

isso, o capital, através do próprio Estado, de empresas privadas (nacionais e internacionais) 

e/ou particulares tem ocupado e degradado os territórios pesqueiros, num ritmo cada vez mais 

crescente.  

Mesmo se tratando de territórios legais, tais como Áreas de Proteção Ambiental 

(APA), Reservas Extrativistas e/ou territórios quilombolas etc., observa-se que os espaços de 

uso das comunidades se tornaram áreas de interesse estratégico ao desenvolvimento do 

capital. Isso tem implicado aos pescadores(as) artesanais uma necessidade cotidiana: a luta 

pela efetivação de seus direitos e, principalmente, pela permanência nos territórios pesqueiros. 

Mesmo existindo no Brasil diversos instrumentos jurídicos que reconhecem os direitos das 

comunidades tradicionais e seus territórios, observa-se que os mesmos, inúmeras vezes, não 

são aplicados ou não contemplam, em suas definições, as especificidades que envolvem o 

modo de vida e as territorialidades dos pescadores artesanais. Além disso, nota-se que não há 

no país nenhum outro instrumento voltado especificamente à regulação desses espaços. 

Tais fatos, aliados a uma conjuntura política de constante incentivo à expansão 

industrial no país nos diversos setores (aquicultura, portuário, turístico, petroquímico, 

metalúrgico etc.), e em especial nas zonas costeiras, têm feito com que as políticas públicas 

busquem privilegiar os grandes empreendimentos que têm sido inseridos nos territórios 

pesqueiros. 

O contexto apresentado ,além de revelar uma realidade identificada na maioria das 

comunidades tradicionais pesqueiras do estado da Bahia, situa algumas questões que foram 
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consideradas a base para a criação da Campanha Nacional pela Regularização do Território 

das Comunidades Tradicionais Pesqueiras. 

Considerada pelos pescadores de todo o país como uma importante estratégia para a 

defesa dos territórios, a Campanha consistiu, nesta pesquisa, numa importante ferramenta de 

discussão que, somada a outros procedimentos metodológicos, nos levou a identificar alguns 

desafios e perspectivas que envolvem o processo de regularização dos territórios pesqueiros. 

Partimos da compreensão que os desafios existentes no processo de regularização dos 

territórios pesqueiros iniciam quando observamos o cenário de invisibilidade, exclusão e 

negação de direitos, ao qual as comunidades tradicionais pesqueiras têm sido submetidas 

historicamente. Não há no país o reconhecimento pelo Estado, e pelos próprios órgãos 

gestores do setor pesqueiro, da importância social, econômica, cultural e ambiental dessas 

comunidades.  

Tal fato é claramente perceptível quando observamos as definições contidas nos 

instrumentos jurídicos que regulam a pesca e as políticas públicas voltadas ao setor pesqueiro. 

Em sua maioria, as categorias de pesca e pescador artesanal são definidas a partir de aspectos 

como: embarcação, capacidade de captura, formas de divisão do pescado, artes de pesca 

utilizada etc. Fatores como a dependência direta da atividade, a multiplicidade de atividades 

desenvolvidas e espaços apropriados, as relações sociais, históricas e culturais não são 

consideradas, o que fragiliza e simplifica o conceito.  

Ao simplificar tais conceitos, simplifica-se também a compreensão que se tem sobre o 

território pesqueiro, restrito em vários documentos ao espaço marítimo e/ou de captura direta 

dos pescados e mariscos. As definições contidas nos instrumentos legais existentes no país 

voltados à regulação dos direitos das comunidades tradicionais e seus territórios, não 

contemplam as especificidades que envolvem o modo de vida e as territorialidades dos 

pescadores artesanais.  

Isso nos leva a observar que a existência de conceituações vagas e simplistas, somada 

à inexistência e/ou ineficácia (inaplicabilidade) de instrumentos legais voltados à regulação 

dos direitos territoriais das comunidades tradicionais pesqueiras, tem contribuído para que o 

capital, em suas diversas faces, ocupe e privatize os espaços que constituem os territórios 

pesqueiros.  

Portanto, um dos principais desafios para a regularização dos territórios pesqueiros é 

justamente compreender as especificidades que envolvem as categorias de pesca e o pescador 

artesanal e o conceito de território pesqueiro. 
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Nesta Tese, a pesca artesanal é compreendida enquanto uma atividade praticada pelos 

pescadores artesanais, com a função de assegurar a reprodução do seu modo de vida, que 

possui características culturais, econômicas, ambientais e sociais específicas. Já os pescadores 

artesanais são compreendidos enquanto integrantes de um grupo social, que se reproduz de 

maneira diferenciada dentro do modo de produção capitalista e assegura a reprodução do seu 

modo de vida através da prática da pesca artesanal – no qual, o ―ser tradicional‖ é tido 

enquanto especificidade, afirmação de um modo de vida, das relações com a natureza e não 

enquanto ultrapassado, antigo, entre outros adjetivos geralmente atribuídos às comunidades 

tradicionais. 

Para os pescadores artesanais da Ilha de Maré, a pesca representa muito mais do que 

uma profissão; trata-se de uma arte (ofício) que, além de prover o alimento e, através da 

comercialização, os demais recursos necessários à sua sobrevivência, carrega diversos 

significados, sentimentos e laços de identidade, pertencimento e, principalmente, respeito, 

pelos diversos espaços historicamente apropriados. Aspectos que devem ser considerados 

essenciais em qualquer processo de regularização territorial pesqueiro.  

O território pesqueiro é considerado, nesta Tese, enquanto uma das categorias 

basilares das discussões desenvolvidas e um dos principais desafios existentes no processo de 

regularização dos territórios pesqueiros (compreensão da categoria de território pesqueiro). 

Para sua análise e compreensão, partimos do pressuposto de que as territorialidades 

desenvolvidas pelos pescadores artesanais são entendidas enquanto uma prática social que 

ocorre sob uma base espacial, composta por distintos ambientes e significados. O território 

pesqueiro, portanto, deve ser compreendido como uma articulação de vários territórios – 

materiais e imateriais – cujos pescadores necessitam do livre acesso e das condições 

necessárias para o desenvolvimento de suas atividades de pesca e de vida.  

Na Ilha de Maré, o território pesqueiro estende-se por cerca de 65% da área da BTS, o 

que inclui faixas de terras, manguezais, apicuns, coroas, rios, ilhas, ilhotes, etc. A 

multiplicidade de atividades desenvolvidas pelos pescadores (pesca, mariscagem, agricultura, 

extrativismo vegetal) e os distintos ambientes apropriados confere um caráter específico às 

comunidades pesqueiras. Daí a necessidade de pensarmos o território pesqueiro na sua 

múltipla espacialidade e funcionalidade, cujos espaços marítimos e terrestres representam a 

base histórica da sustentação e reprodução social, econômica e cultural dessas comunidades. 

Tais considerações nos levam a reafirmar que pensar a regularização dos territórios 

pesqueiros exige conhecer, compreender e considerar essas especificidades. Estas, na maioria 
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das vezes,são invisibilizadas pelo Estado quando promove a desestruturação e/ou retirada de 

uma comunidade tradicional pesqueira de seu território para implantação de grandes obras.  

Ao tratar dessas grandes obras, cabe pontuar o cenário histórico de contradições e 

conflitos que envolvem a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais 

baianos e a complexidade existente em alguns espaços, a exemplo do território das 

comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré (BA). A questão da luta na/pela terra e 

água dos pescadores artesanais baianos é caracterizada por alguns aspectos preocupantes; 

afinal envolve 600 comunidades tradicionais pesqueiras que lutam, cotidianamente, pela 

permanência em seus territórios. Estes têm sido massivamente destruídos em decorrência da 

inserção de empreendimentos industriais, turísticos, portuários etc.  

É importante destacar que, apesar desses empreendimentos estarem presentes em 

quase todo o litoral e ao longo do Rio São Francisco, observa-se a existência de alguns pontos 

de intensa concentração, a destacar a Baía de Todos os Santos (BTS), região onde se localiza 

a Ilha de Maré.  

As pesquisas realizadas nos levaram a constatar que, mesmo possuindo grande parte 

de seu território integrado àÁrea de Proteção Ambiental (APA) Baía de Todos os Santos e, 

sendo o espaço de vida e reprodução social de 241 comunidades tradicionais pesqueiras e de 

72.949 mil pescadores artesanais – o que equivale a cerca 58,8% do total existente no estado –

, a BTS tornou-se, historicamente, um dos principais pontos de investimento e concentração 

de atividades industriais no estado. Atualmente, estima-se a existência de mais de 400 

empreendimentos industriais no local, com previsão de aumento para os próximos anos. 

Trata-se de distintas atividades que, ao ocuparem a BTS, impuseram uma nova 

dinâmica de uso e controle do espaço que se distingue e foge do controle das comunidades. 

Em Ilha de Maré, a poluição química das águas e pescados, a especulação imobiliária, o 

aterramento de rios, a privatização das águas, ilhas e coroas, a construção de portos, estaleiros 

e piers, a realização de dragagens e o derramamento de produtos químicos, por exemplo, são 

alguns conflitos vivenciados cotidianamente pelos pescadores (as) da Ilha de Maré e que 

interferem e ameaçam diretamente a prática de suas atividades. Não obstante, tem sido 

comum na maioria das pesquisas desenvolvidas na região a identificação de diversos 

contaminantes químicos no ambiente e, principalmente, no organismo de crianças, jovens e 

adultos que residem nas comunidades tradicionais ali existentes.  

Observa-se que o conjunto de atividades desenvolvidas e planejadas para a região tem 

colocado a BTS e as comunidades da Ilha de Maré num cenário cada vez mais crítico e 

ameaçador. E o Estado, enquanto órgão regulador, ao invés de controlar tal situação, tornou-
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se um dos grandes investidores presentes na região. Portanto, o fato de os territórios 

pesqueiros terem se tornado espaços de interesse estratégico ao desenvolvimento do capital, 

em diversos momentos com o apoio do Estado, também precisa ser levado em conta nos 

processos de regularização. Afinal, também será o Estado o responsável pela tramitação do 

processo de regularização territorial pesqueiro.  

Outro ponto específico, identificado nos conflitos vivenciados pelas comunidades 

tradicionais pesqueiras do Estado a partir da realidade existente em Ilha de Maré é que muitos 

destes envolvem, principalmente, áreas que se encontram em processo de regularização como 

Território Quilombola. Das 241 comunidades pesqueiras identificadas na BTS, 54 também se 

identificam enquanto quilombolas, sendo que 45 são certificadas pela Fundação Cultural 

Palmares (FCP) e 40 possuem processo de regularização territorial, em tramitação no INCRA.  

Em Ilha de Maré, das onze comunidades existentes, seis são certificadas pela FCP e 

encontra-se com processo de regularização territorial em tramitação no INCRA. Nosso 

destaque para essa questão se dá por conta de duas questões centrais: a demora existente na 

regularização dos territórios das CT Quilombolas traduzida no baixo quantitativo de 

comunidades com território titulado e o fato de que a maioria das áreas demarcadas nos 

Relatórios Técnicos de Identificação e Demarcação (RTID) não contempla a multiplicidade 

dos espaços que constituem os territórios pesqueiros. 

O processo de regularização territorial quilombola das comunidades da Ilha de Maré 

encontra-se em tramitação no INCRA, desde o ano de 2008, ou seja, são quase dez anos 

esperando a titulação do território que, atualmente, se encontra com o RTID publicado e em 

fase de notificação/contestação dos proprietários particulares existentes na poligonal 

reivindicada. A demora de cada etapa tem sido um dos motivos de grande preocupação das 

comunidades, pois, enquanto o processo tramita, o território continua a ser ocupado por novos 

empreendimentos, aumentando o quadro de disputas e conflitos territoriais.  

A outra questão refere-se às restrições existentes no perímetro reivindicado pelas 

comunidades serem decorrentes de apenas seis comunidades terem pleiteado a regularização 

(conforme apresentado anteriormente, já é um reflexo da inserção dos empreendimentos na 

BTS e a ocupação da Ilha por turistas, veranistas e comerciantes) ou pela falta de áreas 

consideradas essenciais ao desenvolvimento da comunidade. No processo que segue em 

tramitação no INCRA, o perímetro reivindicado representa aproximadamente 50% do 

território interno da Ilha, o que nos leva a observar que inúmeras áreas que são utilizadas 

cotidianamente pelas comunidades e são consideradas essenciais à sobrevivência das 

comunidades tradicionais da Ilha de Maré se encontram fora do processo de regularização.  
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Compreendemos que trata-se de um processo de regularização territorial quilombola e 

não pesqueiro, no entanto, é necessário entender que para muitas comunidades tradicionais da 

BTS, a exemplo das localizadas em Ilha de Maré, o ser quilombola necessita ser visto como 

uma identidade socialmente construída, que se entrelaça historicamente à tradicionalidade da 

pesca artesanal. Portanto, não se trata somente de pôr uma linha fixa de demarcação do 

território, mas de buscar garantir as condições básicas e necessárias para que as diversas 

famílias ali existentes continuem a se reproduzir tendo na pesca a sua principal fonte de renda. 

Ao pensar isto, estamos nos referindo a inúmeros outros espaços que não constam no 

perímetro reivindicado. 

Cabe relembrar ainda que cerca de 90% do território articulado das comunidades 

pesqueiras da Ilha de Maré encontra-se gravemente ameaçado pelos empreendimentos 

existentes na BTS. Tal fato só reforça a importância da regularização do território local que, 

não deve se restringir à definição de um perímetro fixo, mas sim garantir que essas 

comunidades continuem a existir e desenvolver suas atividades de pesca e vida. Portanto, 

pensar o processo de regularização territorial pesqueiro exige, além da compreensão das 

especificidades que envolvem a pesca artesanal e os territórios pesqueiros,a construção de 

estratégias que contribuam para uma tramitação mais rápida dos processos.  

Uma das justificativas apontadas pelo INCRA para a demora dos processos refere-se à 

insuficiência de corpo técnico para dar conta da demanda existente. Nesse caso, uma das 

estratégias possíveis e que condiz com a legislação vigente sobre regularização de territórios 

tradicionais é a apresentação, pelas comunidades interessadas de peças técnicas. 

Dito isto e a partir das discussões realizadas com as lideranças do MPP e demais 

envolvidos na construção do Projeto de Lei, observamos a necessidade de inserir entre os 

procedimentos a serem desenvolvidos para a regularização dos territórios pesqueiros, a 

possibilidade das comunidades apresentarem – partes ou todo – relatórios construidos pelas 

mesmas ou por pesquisadores e insitutições parceiras que venham a contibuir/integrar o 

RTID. A participação das comunidades e parceiros, além de ser uma tentativa de acelerar o 

processo (confecção dos laudos), pode contribuirsignificantemente na compreensão teórico-

prática de conceitos considerados essenciais: pesca artesanal, pescador artesanal e territórios 

pesqueiros.  

Acreditamos que esperar e/ou atribuir essa responsabilidade somente aos órgãos 

competentes pode ser considerado um risco, em especial quando observamos os processos de 

demarcação territorial existentes no Brasil, muitas vezes lentos, contraditórios e conflituosos.  
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É preciso construir estratégias metodológicas que possibilitem a participação direta das 

comunidades nas etapas desenvolvidas e a autenticidade dos dados levantados. 

No caso das comunidades da Ilha de Maré, de acordo com os envolvidos, houve a 

participação dos moradores em todas as etapas desenvolvidas, a destacar a definição da área 

pleiteada. Segundo os mesmos, o fato da poligonal reivindicada não abranger todo o território 

pesqueiro, em especial o marítimo, decorre de fatores como: restrições do próprio processo 

(regularização quilombola e não pesqueira), restrições das comunidades pleiteantes (apenas 6 

das 11 existentes), falta de informações mais precisas sobre o processo, entre outros.  

Por isso, ressaltamos que a participação das comunidades em todo o processo 

constitui-se além de uma forma de romper com o monopólio do Estado – representado pelos 

técnicos que, algumas vezes, chegam impondo suas ideais e não dialogam com as 

comunidades –, uma tentativa de poder contemplar, nesta demarcação, as especificidades que 

envolvem os territórios articulados da pesca artesanal. Não estamos, com isso, 

desconsiderando o papel dos técnicos enquanto representantes do Estado nem o quanto estes 

se encontram ―presos às normas e regras‖ definidas pelos órgãos, mas destacando a 

importância de pensar uma metodologia integrada às comunidades.  

Nessa linha de discussão, as reflexões no âmbito dos mapeamentos sociais e das 

cartografias populares nos permitem pensar algumas possibilidades. As experiências 

desenvolvidas através do ―Mapeamento dos territórios das comunidades tradicionais 

pesqueiras da Ilha de Maré (BA)‖ possibilitou observar que, a partir da autocartografia e do 

conhecimento de algumas ferramentas cartográficas, as comunidades puderam dar 

visibilidade a sua existência, suas territorialidades, atividades econômicas, conflitos 

vivenciados, entre outros.  

A construção do mapeamento do território local foi compreendida pelos pescadores e 

marisqueiras como uma importante ferramenta/estratégia de luta e defesa de seus territórios. 

Desta forma, as oficinas desenvolvidas também se constituíram num amplo espaço de 

discussão, formação e reafirmação dos seus direitos.  

É sabido que a demarcação dos territórios pesqueiros é um processo que envolve 

grupos, interesses e poderes de distintas escalas (comunidades, fazendeiros, empresas 

nacionais, internacionais, Estado), até porque não se trata apenas de regularizar a atividade da 

pesca artesanal, mas de reconhecer a importância e os direitos territoriais das inúmeras 

comunidades tradicionais existentes no país que têm na pesca a sua principal e, muitas vezes, 

única fonte de renda. O mapeamento social realizado nas comunidades da Ilha de Maré, por 

exemplo, evidenciou esse cenário de maneira intensa e preocupante.  
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Destaca-se ainda que as preocupações aqui elencadas não se limitam à elaboração do 

Relatório em si – até porque se trata de apenas uma etapa do processo –, mas a forma com que 

o processo como um todo deverá ser construído. O cenário e os desafios aqui apresentados, 

além de reafirmar a importância da Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios 

das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, evidenciam a necessidade de uma ampla e 

cuidadosa discussão acerca das definições contidas no Projeto de Lei de Iniciativa Popular 

que está sendo proposto pelas comunidades.  

A conjuntura política historicamente vivenciada no país de retirada sistemática de 

direitos sociais e o Golpe vivenciado no país no ano de 2016, por exemplo, nos apontam a 

necessidade de rever algumas definições e estratégias contidas no Projeto. É preciso ter 

clareza de que as definições ali inseridas serão aplicáveis e contribuirão para além do 

desenvolvimento ambiental, social, econômico e cultural das comunidades pesqueiras, na 

minimização das disputas e conflitos territoriais existentes.  

Por isso, um dos maiores desafios da regularização dos territórios pesqueiros é a 

construção de uma Lei que de fato seja aplicada e efetivada, considerando as especificidades 

que envolvem a pesca artesanal no país e os territórios pesqueiros. É importante pontuar que, 

ao evidenciar alguns desafios e possíveis estratégias, não estamos desconsiderando a 

complexidade que envolverá tal processo, mas elencando questões que certamente serão 

problematizadas quando da sua aprovação e aplicação.  

 Os desafios existentes para a regularização dos territórios pesqueiros, a exemplo do 

cenário apresentado através do mapeamento social das comunidades da Ilha de Maré, são 

variados e significantes, entretanto, não podemos desconsiderar a necessidade e os avanços já 

obtidos na Campanha, tais como o envolvimento das comunidades e a reafirmação de 

identidade e direitos territoriais.  

É sabido que apenas a existência de uma Lei não significa a garantia da proteção dos 

territórios pesqueiros, pois serão necessárias também a cobrança e a fiscalização de sua 

aplicabilidade junto aos órgãos responsáveis. Daí a importância do debate que envolve os 

desafios e as perspectivas existentes nesse processo e a necessidade da criação de 

instrumentos que auxiliem as comunidades, quais sejam: espaços/grupos de discussão, 

oficinas de formação, mapeamentos sociais, entre outros. 

Nesse sentido, o mapeamento realizado pelas comunidades pesqueiras da Ilha de Maré 

significou para os envolvidos um exercício teórico-prático de ―trabalhar os mapas‖, enquanto 

instrumentos estratégicos de luta e defesa de seus territórios. Pois, além de consistir num 

―esboço‖ do que seria um possível processo de regularização do território pesqueiro local, 
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estes também têm sido utilizados pelas comunidades para a reafirmação de suas múltiplas 

territorialidades, a mediação de conflitos, no diálogo com o Estado, empresários, a 

reivindicação de direitos e no trabalho de base com os demais pescadores (as). 

Por fim, é nesse emaranhado de inquietações e reflexões expostas que esperamos 

contribuir com esta Tese, a partir de uma perspectiva geográfica e tomando como recorte 

empírico-analítico as comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré, nas discussões 

que envolvem a questão da luta na/pela terra e água dos pescadores artesanais baianos e os 

desafios e perspectivas da regularização de seus territórios. No âmbito da ciência geográfica, 

isso significa avançar na identificação e análise das diversas formas com que a questão agrária 

se materializa do território baiano, quais sejam: invisibilidade das comunidades tradicionais 

pesqueiras, as diversas disputas e conflitos territoriais, falta de políticas públicas específicas, 

injustiça social e ambiental, entre outros.  

Concluímos reafirmando um dos objetivos intrínsecos a todas as discussões 

desenvolvidas nesta Tese: dar visibilidade às ações de luta e resistência desenvolvidas 

historicamente pelos milhares de pescadores e pescadoras artesanais existentes na Bahia. 

Portanto, é dando voz aos pescadores(as) artesanais baianos – estes que tanto nos ensinam 

sobre a compreensão e a dimensão de sua Geografia e estratégias de luta para defesa dos 

territórios – que finalizamos esta Tese: 

 
 

Esse é o meu território e enquanto eu tiver vida, eu lutarei por ele! Lutarei 

por minha vida, de meus filhos e de minha comunidade! Lutarei para 

manter viva a cultura e a tradição que nossos ancestrais deixaram 

marcados nas águas, nas terras, nas matas e nos manguezais! No rio e no 

mar: pescadores sempre na luta! 

 

(Depoimento de uma pescadora da Ilha de Maré, 2017).  
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 ANEXO 1 

 
 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular nº..... 

 

 

Dispõe sobre o reconhecimento, proteção e garantia do direito ao 

território de comunidades tradicionais pesqueiras, tido como 

patrimônio cultural material e imaterial sujeito a salvaguarda, 

proteção e promoção, bem como o procedimento para a sua 

identificação, delimitação, demarcação e titulação. 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1o Esta Lei institui o reconhecimento e mecanismos de garantia e proteção do direito ao território de 

comunidades tradicionais pesqueiras e o procedimento para a sua identificação, demarcação, delimitação e 

titulação, destinado a garantir a essas comunidades e seus membros a concretização e efetivação de seus direitos 

individuais, coletivos e difusos de natureza econômica, social, cultural e ambiental, compreendendo a 

salvaguarda, proteção e promoção de seus modos de criar, fazer e viver. 

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se: 

 

I - Comunidades tradicionais pesqueiras: os grupos sociais, segundo critérios de auto-identificação, que tem na 

pesca artesanal elemento preponderante do seu modo de vida, dotados de relações territoriais específicas 

referidas à atividade pesqueira, bem como a outras atividades comunitárias e familiares, com base em 

conhecimentos tradicionais próprios e no acesso e usufruto de recursos naturais compartilhados. 

 

II - Territórios tradicionais pesqueiros: as extensões, em superfícies de terra ou corpos d´água, utilizadas pelas 

comunidades tradicionais pesqueiras para a sua habitação, desenvolvimento de atividades produtivas, 

preservação, abrigo e reprodução das espécies e de outros recursos necessários à garantia do seu modo de vida, 

bem como à sua reprodução física, social, econômica e cultural, de acordo com suas relações sociais, costumes e 

tradições, inclusive os espaços que abrigam sítios de valor simbólico, religioso, cosmológico ou histórico. 

 

Art. 2º São garantidos aos integrantes das comunidades tradicionais pesqueiras o acesso preferencial aos recursos 

naturais e seu usufruto permanente, bem como a consulta prévia e informada quanto aos planos e decisões que 

afetem de alguma forma o seu modo de vida e a gestão do território tradicional pesqueiro. 

Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas organizações legalmente constituídas e 

compostas exclusivamente pelos seus membros. 

 

CAPÍTULO II 

DO RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS PESQUEIRAS E DO PROCEDIMENTO 

PARA A REGULARIZAÇÃO DE SEUS TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 

Art. 3º A caracterização das comunidades tradicionais pesqueiras será atestada mediante autodefinição das 

próprias comunidades. 

 

§ 1o As comunidades que se autodefinirem, conforme o caput deste artigo, serão inscritas no Cadastro Geral das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras, ora instituído por esta Lei, junto ao Ministério da Cultura, que expedirá a 

certidão respectiva, com a finalidade de inventariamento, salvaguarda, proteção e promoção de direitos culturais, 

bem como para a definição e gestão de políticas públicas, entre outras finalidades. 

§ 2o O Ministério da Cultura deverá regulamentar a criação do Cadastro Geral das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras e o procedimento administrativo de emissão da certidão de que trata o parágrafo anterior, dentro de 

noventa dias da entrada em vigor desta Lei. 

 

Art. 4º Fica assegurada às comunidades tradicionais pesqueiras o direito ao território e à integridade do mesmo, 

cabendo ao Poder Público, com a coparticipação da comunidade, no prazo máximo de dois anos, identificar, 

delimitar, demarcar, titular e proceder à desintrusão das áreas de terra e água necessárias a sua reprodução física, 

social, econômica e cultural, devendo ser observado, quando à titulação do território: 
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I- As porções de terras compostas por áreas de terras particulares ou bens públicos disponíveis, terão 

o domínio e a propriedade coletiva definitiva titularizados em favor das comunidades tradicionais 

pesqueiras, através de ações de regularização fundiária, cabendo, ao Poder Público, sempre que 

necessário, desapropriar, por interesse social, os imóveis urbanos e rurais que abrangem o 

território. 

II- As porções de terras compostas por bens públicos que sejam constitucionalmente vedadas a 

transferência de domínio, serão titularizadas em favor das comunidades tradicionais pesqueiras, 

através de cessão de uso e, quando cabível, de concessão de direito real de uso, sendo garantida a 

fruição em caráter permanente e preferencial pelas referidas comunidades, devendo constar, 

obrigatoriamente, no instrumento de titulação, prazo indeterminado e cláusula de afetação da área 

para os fins desta Lei. 

III-  As porções compostas por correntes de água fluviais, lacustres ou marítimas, bem como os 

depósitos decorrentes de obras públicas, açudes, reservatórios e canais, integrantes do território 

tradicional pesqueiro, serão objeto de cessão de uso de águas públicas, sendo garantida a fruição 

em caráter permanente e preferencial desses espaços e dos recursos pesqueiros pelas referidas 

comunidades, devendo constar, obrigatoriamente, no instrumento de titulação, prazo indeterminado 

e cláusula de afetação da área para os fins desta Lei. 

 

§1º Para definição, caracterização, delimitação, demarcação e titulação dos territórios tradicionais pesqueiros, em 

superfícies de terra e corpos d´água, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelas 

próprias comunidades. 

§ 2o Os títulos serão emitidos em favor das comunidades tradicionais pesqueiras, representadas por suas 

respectivas organizações, compostas exclusivamente pelos seus membros. 

 

Art. 5º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, com a cooperação do Ministério da Cultura e da Secretaria do Patrimônio da União, 

de ofício ou provocados pelas organizações das comunidades tradicionais pesqueiras, a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação dos territórios tradicionais pesqueiros, sem prejuízo das 

competências comuns e concorrentes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo facultado à 

comunidade interessada apresentar peças técnicas para instrução procedimental. 

 

§ 1o Para os fins desta Lei, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e instrumentos similares 

com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, organizações não-

governamentais e entidades privadas, observada a legislação pertinente. 

§ 2º O INCRA regulamentará dentro de noventa dias da entrada em vigor desta Lei o procedimento previsto no 

caput deste artigo. 

 

Art. 6o Compete ao Ministério da Cultura, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 

INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural das comunidades 

tradicionais pesqueiras, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao 

procedimento de identificação e reconhecimento previsto nesta Lei. 

 

Art.7º É reconhecida às comunidades tradicionais pesqueiras, independentemente da identificação, delimitação, 

demarcação e titulação a que se refere esta Lei, a preferência nas outorgas e cessões que impliquem na 

autorização administrativa para utilização dos espaços físicos compostos por terra e corpos d´água relacionados 

com seus modos de criar, fazer e viver. 

 

Art. 8º É vedado ao Poder Público, enquanto perdurar o processo de identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação dos territórios tradicionais pesqueiros, autorizar, sob qualquer forma, a implementação de 

empreendimentos de qualquer natureza, em terra ou em água, que ponham em risco a integridade do território 

tradicional pesqueiro ou que acarretem na perda de autonomia da comunidade na gestão dos espaços necessários 

à sua reprodução física e cultural, sendo obrigatória a sua intervenção acautelatória, administrativa ou judicial, 

no sentido de salvaguardar, proteger e promover os interesses das comunidades tradicionais pesqueiras. 

 

Art. 9o Fica assegurada às comunidades tradicionais pesqueiras a participação em todas as fases do 

procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por elas indicados. 

 

Art. 10 O INCRA, observando o princípio da razoável duração do processo, dentro do prazo estabelecido no art. 

4º, iniciará e concluirá os trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e 

cartorial das áreas integrantes do território tradicional pesqueiro, e publicará edital no Diário Oficial da União e 
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no Diário Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, com informações circunstanciadas 

sobre a categoria e denominação dos bens públicos e privados ocupados pelas comunidades tradicionais 

pesqueiras, a circunscrição em que está situado o imóvel, os limites, confrontações e dimensão constantes do 

memorial descritivo das áreas de terra e água a serem tituladas, bem como os títulos, registros e matrículas 

eventualmente incidentes sobre o território suscetível de reconhecimento, demarcação e titulação em favor das 

respectivas comunidades. 

 

§ 1º O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da porção de terra da área delimitada, assim como as 

pessoas físicas ou jurídicas cadastradas e autorizadas pelo Poder Público a utilizar, sob regime de outorga ou 

cessão de uso, porções de água sobrepostas ao território delimitado para, querendo, contestar ou manifestar-se 

sobre os trabalhos realizados e publicados. 

§ 2º Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos e 

entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de quarenta e cinco dias, manifestar-se sobre as matérias 

de suas respectivas competências, sob pena de dar-se como tácita a concordância com o conteúdo do relatório 

técnico: 

 

I - Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN; 

II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 

III – Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade; 

IV - Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

V – Agência Nacional de Águas; 

VI - Fundação Nacional do Índio - FUNAI; 

VII - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional; 

VIII – Ministério da Pesca e Aquicultura; 

IX - Fundação Cultural Palmares; 

 

Art. 11. Todos os interessados terão o prazo de sessenta dias, após a publicação e notificações a que se refere o 

artigo anterior, para oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes. 

Parágrafo único. Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o INCRA concluirá o trabalho de 

identificação e delimitação, devendo ser iniciado imediatamente os procedimentos de demarcação e titulação do 

território tradicional pesqueiro. 

 

Art. 12. A União, através do INCRA e da Secretaria do Patrimônio da União, tomará as medidas cabíveis para a 

demarcação e expedição do título coletivo e pro-indiviso em favor da organização representativa da comunidade, 

correspondente à porção de terra inclusa do território tradicional pesqueiro que configure terrenos de marinha e 

acrescidos, terrenos marginais de rios, ilhas e lagos. 

 

Art. 13. A União, através do INCRA e da Secretaria do Patrimônio da União, com a colaboração do Ministério 

do Meio Ambiente, da Autoridade Marítima e da Agência Nacional de Águas, no âmbito de suas respectivas 

competências, tomará as medidas cabíveis para assegurar a demarcação e expedição do título coletivo e pro-

indiviso em favor da organização representativa da comunidade correspondente às áreas formada por corpos 

d´água integrantes do território. 

Parágrafo único. A instauração do procedimento administrativo previsto nesta Lei impõe ao Poder Público a 

autorização liminar de uso de águas públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal em favor das 

comunidades tradicionais. 

 

Art. 14. Quando houver sobreposição entre o território das comunidades tradicionais pesqueiras e unidades de 

conservação constituídas, áreas de segurança nacional, faixa de fronteira, projetos de assentamento da Reforma 

Agrária, terras indígenas, terras ocupadas pelas comunidades remanescentes de quilombos e outros povos e 

comunidades tradicionais, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a 

FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão medidas visando garantir a sustentabilidade das comunidades 

envolvidas, revisando, quando cabível, atos administrativos e legais pretéritos e devendo, sempre, consultar as 

comunidades tradicionais interessadas, observando a efetiva participação das mesmas na tomada de decisões que 

possam afetar os seus modos de vida. 

 

§ 1º. Em caso de sobreposição entre o território tradicional pesqueiro e outros territórios tradicionais e/ ou 

projetos de assentamento da Reforma Agrária, a revisão de atos administrativos de que trata o caput desse artigo 

se refere à compatibilização dos territórios e/ou projeto de assentamento da Reforma Agrária, sempre ouvidas as 

comunidades, povos tradicionais e/ou assentados interessados, no sentido de garantir, sempre que possível, a 

permanência de ambos. 
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§ 2º. Quando o território ou parte dele se localizar em unidade de conservação de proteção integral ou área de 

preservação permanente, caberá ao Poder Público tomar todas as medidas necessárias à adaptação dos institutos 

existentes com o reconhecimento do território tradicional pesqueiro. 

Art. 15. Em sendo constatado que o território tradicional pesqueiro incide sobre terras de propriedade dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela 

titulação. 

 

Art. 16. Incidindo nos territórios das comunidades tradicionais pesqueiras título de domínio particular não 

invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, será realizada 

vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação por interesse 

social, quando couber. 

§ 1o Para os fins desta Lei, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de propriedade particular, operando 

efeitos de comunicação prévia a publicação editalícia do caput do art. 10. 

 

Art. 17. A utilização do território tradicional pesqueiro, especialmente as áreas compostas por corpos d´água, 

poderá ser compartilhada por povos e comunidades originárias ou tradicionais que pratiquem a pesca artesanal.  

 

Art. 18. Os territórios tradicionais pesqueiros serão incluídos como áreas de preservação e de relevante interesse 

social, cultural e ambiental. 

 

Art. 19. Verificada a presença de ocupantes que não fazem parte da comunidade tradicional pesqueira, o INCRA, 

observando o interesse da comunidade, procederá à desintrusão, acionando os dispositivos administrativos e 

legais para o reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a 

indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber. 

Parágrafo único. A desintrusão de agricultores familiares, definidos no art. 3º da Lei n.º 11.326/2006, é medida 

excepcional e só se fará necessária quando houver danos ou iminência de danos à sustentabilidade territorial, 

ambiental, econômica ou cultural apontados e devidamente fundamentados pela comunidade tradicional 

pesqueira. 

 

Art. 20. Durante o processo administrativo de que trata esta Lei, o INCRA e Ministério da Cultura, 

independentemente de eventual atuação das defensorias públicas da União e dos Estados, garantirá a defesa dos 

interesses das comunidades tradicionais pesqueiras e de seus membros, nas questões administrativas ou judiciais 

surgidas no curso do procedimento de que trata esta Lei. 

 

Art. 21. Concluído processo de titulação, a União garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos 

integrantes das comunidades tradicionais pesqueiras, para a proteção da integridade territorial da área delimitada 

e sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta 

assistência. 

 

Art. 22. A expedição dos títulos, os registros cadastrais e imobiliários decorrentes do procedimento previsto 

nesta Lei far-se-ão sem ônus de qualquer espécie, independentemente do tamanho da área. 

 

Art. 23. Para os fins de política agrícola e agrária, de política ambiental e de pesca, as comunidades tradicionais 

pesqueiras receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de 

financiamento, destinados à promoção de seus direitos culturais e à realização de suas atividades produtivas, de 

soberania alimentar e de infra-estrutura. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL 

DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS PESQUEIRAS 

 

Art. 24. Cabe a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a coparticipação das comunidades, formular 

políticas públicas destinadas a garantir o desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais pesqueiras e 

desdobrá-las em planos de ação dotados de estratégias e metas definidas, com ênfase no reconhecimento, 

promoção, fortalecimento, proteção e garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e 

culturais e com respeito e valorização da identidade, formas de organização e instituições destas comunidades. 

 

Art. 25. As políticas de desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais pesqueiras serão realizadas de 

forma intersetorial, integrada, coordenada e sistemática e obedecerão as seguintes diretrizes: 
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I – garantia da visibilidade das comunidades tradicionais pesqueiras; 

II - promoção da qualidade de vida das comunidades tradicionais pesqueiras nas gerações atuais e futuras, 

respeitando seu modo de vida e tradições, saberes e fazeres materiais e imateriais; 

III - reconhecimento, valorização e proteção da diversidade social, cultural e ambiental das comunidades 

tradicionais pesqueiras, que interagem e vivem de modo integrado com diferentes biomas e ecossistemas, seja 

em áreas rurais ou urbanas; 

IV – atenção para com os recortes de etnia, raça, gênero, idade, religiosidade e ancestralidade; 

V - descentralização e transversalidade das ações e ampla participação das comunidades na elaboração, 

monitoramento e execução das políticas implementadas pelas instâncias governamentais; 

VI - promoção dos meios necessários para a efetiva participação das comunidades tradicionais pesqueiras nas 

instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados a seus direitos e interesses; 

VII - articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

VIII - acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis; 

IX - preservação dos direitos culturais e do exercício de práticas comunitárias, da memória cultural e da 

identidade racial e étnica; 

X - acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos documentos produzidos e utilizados nas 

políticas públicas a eles destinadas ou que impacte suas vidas; 

XI - identificação e proteção do patrimônio histórico e cultural material e imaterial desenvolvido pelas 

comunidades pesqueiras tradicionais incluindo sítios arqueológicos e a diversidade de conhecimentos 

historicamente produzidos pelas comunidades inclusive seus direitos costumeiros de uso territorial; 

XII - informação e ampla participação das comunidades tradicionais pesqueiras nos processos de licenciamento e 

definição de implantação de empreendimentos que impactem a vida e a atividade pesqueira; 

XIII - implementação de medidas para o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes às 

comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade; 

XIV - acesso a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de 

organização social das comunidades tradicionais pesqueiras, valorizando os recursos naturais locais e práticas, 

saberes e tecnologias tradicionais; 

XV- proteção integral dos manguezais, apicuns, salgados, matas ciliares, lagoas costeiras e marginais, criando 

diagnósticos para delinear estudos de valorização sócio-econômica destes ecossistemas e seus entornos e 

garantindo o livre acesso às comunidades; 

XVI- promoção do ordenamento da pesca por bacia hidrográfica e região costeira, garantindo a ampla 

participação das comunidades na definição de regras e definição de medidas de proteção e estratégias de 

recuperação dos estoques, levando em consideração o conhecimento tradicional acumulado pelas comunidades 

tradicionais pesqueiras, inclusive nas suas formas de uso e direitos costumeiros; 

XVII - busca da recuperação das funções vitais dos rios barrados e/ou com diques, tais como promoção de cheias 

artificiais, restituição do transporte de sedimentos, recuperação de áreas degradadas nos rios, integração do rio 

com lagoas marginais e planícies de inundação, dentre outras; 

XVIII - ampla participação das comunidades, nas suas variadas formas de organização, na formulação de 

políticas relacionadas ao regime fundiário, ordenamento costeiro e gestão dos recursos hídricos; 

 

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário; 

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

 

 

 

 


