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Quando comecei a pescar pagava aí dízimo aos Santos. 

Hoje serve de espanto esta história contar. 

Tinha que se pagar o dízimo ao dizimeiro, em peixe ou em dinheiro levava o seu 

quinhão. 

Até o sacristão do pescador era herdeiro. 

Do dízimo pago quanto? Levava-se um de cada dez. 

Em peixe ou em mil réis. 

O dízimo era do Santo, o dizimeiro, portanto, ainda bancava o major, só queria do 

melhor. 

Dizia ao pescador, o peixe é de Nosso  Senhor deves lhe dar o melhor. 

Passou o dízimo depois para tal de Intendência. 

Chegou com tal exigência que de dez cobrava dois. 

Daquela vez  pegaram os bois deixando no laço amarrado. 

Na balança estavam os soldados com um bruto do facão. 

Pagava-se sem confusão e ainda eram  provocados. 

Veio o imposto do pescado cobrado pela Prefeitura. 

Aquela foi parada dura e amargoso o bocado. 

Cinquenta por cento era dado do peixe que se pagava. 

Caladinho se pagava e o nosso único direito, se falasse de prefeito na cadeia ele 

botava. 

Foi um arrocho danado e danada confusão. 

Não se ia para o sertão, na praia estava o soldado com ordem do  delegado. 

Pela classe foi aceito, não havia outro jeito. 

No porto estava o vigia. 

Metade da pescaria nos dava ao doutor prefeito. 

 

 

Poeta paraibano Eufrásio dos Santos 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

A pesca artesanal e seus atores são os principais focos desse estudo, considerando 

a relevância dessa atividade na sobrevivência dos povos e sua influência sobre as 

ocupações territoriais. O objetivo desse trabalho é analisar as práticas pesqueiras 

artesanais na Laguna Manguaba, localizada no município de Marechal Deodoro no 

Estado de Alagoas e suas raízes históricas. A pesquisa foi realizada entre os anos 

de 2012 e 2016, com estudos de campo em comunidades pesqueiras artesanais do 

entorno da laguna Manguaba na cidade de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas e 

na laguna de Aveiro em Portugal. Foram realizados levantamentos de dados a partir 

de documentos históricos e por meio de observações de campo nas comunidades 

artesanais das duas regiões, tomando-se como referência o método indutivo, a fim 

de encontrar as identificações historicamente construídas nas práticas de pesca 

artesanal. A presente Tese está estruturada em sete capítulos, cujos conteúdos 

tratam da caracterização econômica e socioambiental da pesca artesanal nas 

comunidades e das relações entre a pesca artesanal e a pobreza na região de 

Marechal Deodoro.  

 

PALAVRAS CHAVE: Pesca Artesanal, Laguna Manguaba, Ria de Aveiro, Pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Artisanal fishing and its actors are the main focus of this study, considering the 

relevance of this activity in the survival of peoples and their influence on territorial 

occupations. The objective of this work is to analyze the artisanal fishing practices in 

Laguna Manguaba, located in the municipality of Marechal Deodoro in the State of 

Alagoas and its historical roots. The research was conducted between the years of 

2012 and 2016, with field studies in artisanal fishing communities around the 

Manguaba lagoon in the city of Marechal Deodoro, State of Alagoas and in the 

lagoon of Aveiro in Portugal. Data were collected from historical documents and field 

observations in the artisanal communities of the two regions, taking as a reference 

the inductive method, in order to find the identifications historically built in traditional 

fishing practices. The present thesis is structured in seven chapters, whose contents 

deal with the economic and socio-environmental characterization of artisanal fishing 

in the communities and the relationship between artisanal fishing and poverty in the 

region of Marechal Deodoro. 

KEYWORDS: Artisanal Fishing, Laguna Manguaba, Ria de Aveiro, Poverty. 
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INTRODUÇÃO 

 

A trajetória de aproximação ao tema inicia-se com estudos preliminares na 

Colônia de Pescadores São Pedro de Marechal Deodoro em Alagoas e com a 

realização do projeto para Estágio de Doutorado Sanduíche, que foi acolhido no 

IELT – Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, entre maio de 2014 e abril de 2015, 

sob a co-orientação do investigador Doutor Luís Manuel Moreira de Sousa Martins.  

A pesquisa dá seus primeiros passos com a realização de uma extensa 

consulta documental e bibliográfica nos arquivos e bibliotecas de Lisboa, numa 

busca sobre documentos e referências acerca das atividades pesqueiras, no Brasil e 

em Portugal. Os primeiros dados, que contribuíram para a construção do fio 

condutor do discurso sobre o objeto de pesquisa, foram os estudos das práticas 

legislativas.  

Este foi um passo importante considerando-se que o exercício da pesca, 

sempre esteve na mira da fiscalização governamental, daí a necessidade de 

investigar as leis, regulamentos e fiscalização, para nos conduzir, nas diferentes 

épocas, a uma conceptualização das atividades da pesca e a uma reformulação 

regular do conceito de pesca artesanal. Procedeu-se, deste modo, a uma leitura e 

interpretação dos Forais, Alvarás, Portarias, Decretos Reais, Decretos Presidenciais 

e Leis Ordinárias. 

Para tanto, foi feita uma breve nota acerca da pertinência destas consultas. 

Os documentos portugueses, acima mencionados, num primeiro momento, foram 

promulgados em terras do Brasil. Com este gesto pretendia a Coroa portuguesa 

garantir a posse de áreas e a exclusividade sobre a exploração dos recursos 

naturais, com controle legal, em terras conquistadas no além mar. Essas 

determinações são observadas de início nos Forais da Capitania da Bahia, datados 

de 26 de agosto de 1534, e da Capitania de Pernambuco, datados de 25 de 

setembro de 1534, onde já especificavam o dízimo sobre a arrematação dos 

pescados. Segundo Paiva (2006), esses impostos eram denominados de ―Miunças‖. 

Posteriormente à investigação documental, em Portugal e no Brasil, 

realizaram-se trabalhos de campo na Ria de Aveiro, em Portugal e na laguna 

Manguaba, o que possibilitou a interlocução com os sujeitos de pesquisa, os 

pescadores artesanais. Nesse diálogo entre o conhecimento científico e popular, foi 
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possível coletar informações referentes aos dados gerais, aos aspectos 

socioeconômicos, ao modelo de pesca e a percepção ambiental de nossos 

interlocutores. 

 

Problema 

 

Quais são as identificações historicamente construídas nas práticas de pesca 

artesanal, originárias do período colonial na Laguna Manguaba em Marechal 

Deodoro (Brasil)? 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar as práticas pesqueiras artesanais na Laguna Manguaba, localizada no 

município de Marechal Deodoro, no Estado de Alagoas e suas raízes históricas. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Identificar documentos referentes à pesca artesanal, nos tempos coloniais, em 

Marechal Deodoro; 

b) Caracterizar a pesca artesanal na laguna de Aveiro, em Portugal, buscando 

identificações com a pesca na laguna Manguaba em Marechal Deodoro; 

c)  Verificar aspectos atuais da pesca artesanal na comunidade de pescadores da 

laguna Manguaba em Marechal Deodoro; 

d) Identificar as relações entre a pesca artesanal e a pobreza na região de Marechal 

Deodoro.  

 

Estrutura metodológica 

 

Para responder aos objetivos apresentados na introdução desse estudo, os 

procedimentos metodológicos foram desenvolvidos em três etapas: pesquisa 

documental e bibliográfica em Marechal Deodoro-AL, Brasil e em Lisboa-Portugal; 

investigação etnográfica nas comunidades dos pescadores da laguna Manguaba, no 

município de Marechal Deodoro, em Alagoas-Brasil e na Ria de Aveiro, em Portugal; 

tratamento dos dados que foram coligidos. O método utilizado foi o indutivo, o qual 
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permite obter conclusões gerais a partir de observações específicas, da análise e 

classificação dos fatos, da generalização e da verificação. 

Para Muhale (2014) a compreensão de uma determinada realidade empírica, 

fundamentada na pesquisa etnográfica, deve priorizar as ―pessoas‖: a ação humana, 

as práticas quotidianas (discursos e não discursos) dos atores, sua ―vida real‖, a 

perspectiva que eles têm dos fenômenos por eles vividos e/ou produzidos. Estes são 

alguns elementos analíticos que podem tornar a ciência mais consentânea com a 

realidade. 

Iniciou-se a pesquisa exploratória qualitativa com a coleta de dados a partir do 

estudo documental nos livros de registros da colônia de pescadores de São Pedro, 

em Marechal Deodoro, no Arquivo Histórico e Geográfico de Alagoas, no Arquivo 

Público de Alagoas, no Arquivo da Associação Comercial de Alagoas e nos Arquivos 

do IPHAN/AL. Seguiu-se a consulta dos livros e documentos nos arquivos da 

Biblioteca Nacional de Lisboa, na Torre do Tombo e no Arquivo Histórico 

Ultramarino, onde existe farta documentação sobre a pesca em Portugal. No que se 

refere à documentação sobre a pesca na Capitania de Pernambuco, onde fez parte 

Alagoas, as fontes documentais nos arquivos portugueses não são específicas para 

a área de estudo, causando uma dificuldade na localização de documentos. 

Em diferentes momentos procederam-se as entrevistas e aplicação dos pré-  

questionários a 30 pescadores que labutam na laguna Manguaba e na Ria de 

Aveiro, num regime de entrevista semiaberta. Entre os entrevistados incluiu-se, 

intencionalmente, por se considerar importante, o presidente da Colônia de 

Pescadores Z-6, de São Pedro e da Associação de Pesca Artesanal da Região de 

Aveiro (APARA), que se constituem representantes legais dos pescadores.  

Os questionários tinham ao todo 50 questões, distribuídas pelos seguintes 

tópicos: 14 perguntas sobre dados gerais dos entrevistados, 05 sobre perfil familiar, 

16 acerca dos aspectos socioeconômicos, 14 relativas aos modelos de pesca e 06 

incidindo em conhecimentos empíricos e percepção ambiental. 

Alguns dados gerais dos entrevistados tais como idade, escolaridade, registro 

oficial de pesca, vínculos a associações e cursos de formação na área de pesca 

permitem aceder a dados sociológicos relevantes nas localidades inquiridas.  

Para traçar o perfil familiar dos participantes, em ambas as amostras, 

procurou-se conhecer a quantidade de filhos, as condições da habitação, a 

quantidade de anos de moradia e o número de pessoas residentes e que tem à sua 
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responsabilidade. A estas informações, importantes na caracterização dos sujeitos 

de pesquisa, acrescentou-se, por serem indicadores da situação econômica em que 

vivem esses trabalhadores, o registro de dados referentes à renda, aposentadoria, 

auxílios de governo, anos de atuação na profissão, herança cultural, alimentação 

diária, devoção, percepção sobre a remuneração do trabalho, custos com aquisição 

e manutenção dos artigos de pesca, e espécies pescadas. 

Elementos igualmente considerados relevantes a observar foram: o número 

de vezes de pesca por semana se é proprietário de uma embarcação, de que 

material é construída (madeira ou matérias vegetais, fibra de vidro, alumínio, ferro), a 

metragem, que apetrechos utiliza, como é realizada a comercialização e o que 

pensa sobre a sustentabilidade da pesca artesanal em suas localidades.  

No que concerne a este último ponto houve também interesse em perceber a 

relação dos pescadores com o tema da conservação, em ambos os ecossistemas. 

Por um lado, no ambiente em que trabalha, que entidades e atores sociais devem, 

do seu ponto de vista, definir, estabelecer e implementar estratégias e políticas de 

defesa; por outro lado, o que pensa e quais os seus procedimentos, dia a dia, para 

preservar o ambiente em que trabalha.  

Num segundo momento foi aplicado outro questionário a 115 pescadores, 

com 43 perguntas sobre os dados gerais e renda, comercialização do pescado, 

percepção ambiental, dimensão espacial, dimensão econômica e dimensão política. 

Os questionários, fotos e conversas informais levaram à identificação das 

práticas e ferramentas utilizadas pelos pescadores deodorenses.  

 

Descrições das áreas de estudo 

 

 A pesquisa coletou dados na região lagunar da cidade de Marechal Deodoro 

em Alagoas e na cidade de Aveiro em Portugal, cujas raízes laborais remetem à 

pesca artesanal. 

A cidade de Marechal Deodoro (Figura 1) está localizada a 32 km ao sul da 

capital Maceió e possui grande valor histórico, principalmente por ter sido a primeira 

capital do Estado e berço do proclamador da República, que deu nome à localidade. 

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional (IPHAN), no ano 

de 2006, tem valor arquitetônico riquíssimo por conservar o espírito barroco da 
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arquitetura religiosa lusitana e a elegância e harmonia do estilo rococó, além de 

abrigar o complexo Franciscano de Santa Maria Madalena. 

 

Figura 1 - Vista panorâmica da Cidade de Marechal Deodoro 

 

Fonte: Arquivo da Câmara Municipal de Marechal Deodoro. Disponível em: 
http://www.cmmarechaldeodoro.al.gov.br/70bc1de8a077e52493d9c41ffaa3c051//109_08-08-
2013_18-03-32.jpeg. Acesso em: 13/01/2017. 

 

O município (Figura 2) é banhado pelo Complexo Estuarino Lagunar 

Mundaú/Manguaba (CELMM). A laguna Manguaba, por sua vez, tem 

aproximadamente 42 km² e recebe as águas dos rios Paraíba do Meio, Sumaúma e 

Remédios. A zona dos canais tem cerca de 15 km² e interliga as lagunas entre si e o 

Oceano Atlântico; é devido a esta ligação que as ―lagoas‖ Mundaú e Manguaba 

recebem o nome de lagunas1. 

                                                 
1 Laguna é um termo que em geomorfologia refere-se a uma depressão formada por água salobra ou 
de salgada, localizada na borda litorânea, comunicando-se com o mar através de canal, constituindo 
assim, uma espécie de "semi-lago". Em geral, as lagunas se formam na foz oceânica de rios que, 
pela interação com a mecânica do vento e das ondas, geram barras de sedimentos que evoluem para 
esporões arenosos cada vez maiores, isolando da violência do oceano águas salobra ou salgada, 
muito mais tranquilas. No Brasil, esse sistema pode evoluir a ponto de, com um acúmulo cada vez 
mais volumoso de sedimentos, gerar — pelo estrangulamento das passagens — sistemas de lagoas 
conectadas somente pelo lençol freático. Disponível em: http://dicionarioportugues.org/pt/laguna.              
Acesso em 10/12/2015 
 

http://www.cmmarechaldeodoro.al.gov.br/70bc1de8a077e52493d9c41ffaa3c051/109_08-08-2013_18-03-32.jpeg
http://www.cmmarechaldeodoro.al.gov.br/70bc1de8a077e52493d9c41ffaa3c051/109_08-08-2013_18-03-32.jpeg
http://dicionarioportugues.org/pt/laguna
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A região do CELMM em Alagoas abrange um dos sistemas estuarinos mais 

importantes do país, tendo como principais potencialidades: recursos pesqueiros; 

petróleo e gás; salgema e demais minerais; além de fontes de água mineral. Não 

obstante, apresenta matas nativas, restingas e manguezais; praias, com diversa 

fauna e flora (SEMARH, 2013).  

Figura 2 -  Mapa do Município de Marechal Deodoro 

 

Fonte: (IBGE, 2016). Acesso em: 08/01/2017.  

                                        

No entorno do CELMM encontramos as comunidades da Barra Nova, a Bica 

da Pedra, o povoado de Massagueira e a turisticamente conhecida Praia do 

Francês. Como atrativos naturais e turísticos temos ainda a Ilha de Santa Rita2 

(maior ilha lacustre do país, sendo área de proteção ambiental), que possui uma 

área de 8.800ha; a Reserva Ecológica Saco da Pedra (Dec. Estadual 6.274), que se 

estende por 150 ha; a Massagueira, onde está localizado o maior polo gastronômico 

do nordeste, com aproximadamente 100 restaurantes e bares, além de compreender 

partes dos municípios de Maceió, Marechal Deodoro e Coqueiro Seco, abrangendo 

todas as ilhas e, no continente, as encostas dos tabuleiros e restingas que as 

circundam.   

Na laguna Manguaba segundo informações do presidente da Colônia de 

pescadores Z-6, trabalham 4.200 pescadores artesanais, comercializando, uma 

                                                 
2
 Foi criada pela Lei n°. 4.6074/1984, com o objetivo de preservar as características ambientais e 

naturais das regiões dos canais e lagoas Mundaú e Manguaba, ordenando a ocupação e uso do solo. 
http://www.ima.al.gov.br/diretorias/diruc/unid.-de-conservacao/uso-sustentavel/area-de-protecao-
ambiental-2013-apa/apa-de-santa-rita. Acesso em 01/12/2013. 

http://www.ima.al.gov.br/diretorias/diruc/unid.-de-conservacao/uso-sustentavel/area-de-protecao-ambiental-2013-apa/apa-de-santa-rita
http://www.ima.al.gov.br/diretorias/diruc/unid.-de-conservacao/uso-sustentavel/area-de-protecao-ambiental-2013-apa/apa-de-santa-rita
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média anual de 10 toneladas de pescados, entre eles, peixes, mariscos e crustáceos 

(dados do ano de 2015). 

A pesquisa também obteve dados na região lagunar da cidade de Aveiro, em 

Portugal, para fins de comparação entre as duas comunidades pesqueiras: a da 

laguna Manguaba e da laguna de Aveiro. 

Aveiro3 é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Aveiro, na região 

Centro e sub-região Baixo Vouga, situada a cerca de 60 km a norte de Coimbra e a 

cerca de 70 km ao sul do Porto. A cidade de Aveiro possui aproximadamente 60.000 

habitantes, sendo a principal cidade do Baixo Vouga. É sede de um município com 

199,77 km² de área e com 73.559 habitantes, subdividido em 14 freguesias.  

É um município territorialmente descontínuo, visto que compreende algumas 

ilhas fluviais na Ria de Aveiro, e uma porção da península costeira (freguesia de São 

Jacinto) com quase 25 km de extensão que fecha a ria a ocidente. O município faz 

limites terrestres e aquáticos municipais através da Ria com Ílhavo, Estarreja e 

Murtosa (Figura 3). 

 

Figura 3 - Vista panorâmica da cidade de Aveiro, destacando o Oceano Atlântico e a 

Ria de Aveiro 

 

Fonte: http://www.guiaturismo.net/internacionais/europa/aveiro-a-veneza-portuguesa. Acesso em: 
13/01/2017. 

                                                 
3
 Disponível em: http://terrasdeportugal.wikidot.com/aveiro. Acesso em: 13/01/2017. 

 

http://terrasdeportugal.wikidot.com/cidade
http://terrasdeportugal.wikidot.com/distrito-de-aveiro
http://terrasdeportugal.wikidot.com/regiao-centro
http://terrasdeportugal.wikidot.com/regiao-centro
http://terrasdeportugal.wikidot.com/sub-regiao-baixo-vouga
http://terrasdeportugal.wikidot.com/coimbra
http://terrasdeportugal.wikidot.com/porto
http://terrasdeportugal.wikidot.com/municipio
http://terrasdeportugal.wikidot.com/freguesias
http://www.guiaturismo.net/internacionais/europa/aveiro-a-veneza-portuguesa
http://terrasdeportugal.wikidot.com/aveiro
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Neste município português está localizada a Ria de Aveiro (Figura 4), que 

segundo alguns autores é chamado de ―acidente hidrográfico‖. A Ria é composta por 

inúmeras ilhas, lagoas e canais de todos os tamanhos e feitios, onde deságua o 

rio Vouga. Ela tem aproximadamente 47 km2 de comprimento, numa faixa que vai de 

Ovar à Mira (e a sua famosa praia), com Aveiro no meio e Ílhavo não muito longe. 

Na Ria de Aveiro está localizado o porto de Aveiro, com uma intensa atividade 

industrial e comercial. Em 1808, por um decreto régio foi construída a entrada de 

barra, ligando definitivamente a laguna com o oceano Atlântico. 

Nessa região trabalham hoje aproximadamente 1500 pescadores artesanais 

cadastrados na Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro (APARA). 

 

Figura 4 - Mapa do Município de Aveiro com a Ria de Aveiro 

 

Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Aveiro,+Portugal/@40.846805,-

8.9883747,9.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd23980ed5b2e78d:0x3042e1cd013c1f07!8m2!3d40.6405055!4

d-8.6537539. Acesso em: 13/01/2017. 

 

Vez que foi exposta uma breve explanação das regiões estudadas, vejamos 

agora a organização desse trabalho. 

 Esta Tese foi organizada em sete capítulos: o primeiro trata de breve reflexão 

sobre vivências da pesca artesanal; o segundo visa resgatar as raízes históricas da 

pesca em Portugal, com repercussão da pesca artesanal no Brasil; o terceiro 

https://www.google.com.br/maps/place/Aveiro,+Portugal/@40.846805,-8.9883747,9.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd23980ed5b2e78d:0x3042e1cd013c1f07!8m2!3d40.6405055!4d-8.6537539
https://www.google.com.br/maps/place/Aveiro,+Portugal/@40.846805,-8.9883747,9.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd23980ed5b2e78d:0x3042e1cd013c1f07!8m2!3d40.6405055!4d-8.6537539
https://www.google.com.br/maps/place/Aveiro,+Portugal/@40.846805,-8.9883747,9.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd23980ed5b2e78d:0x3042e1cd013c1f07!8m2!3d40.6405055!4d-8.6537539
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descreve aspectos da pesca artesanal na laguna de Aveiro, a fim de verificar 

identificações com a evolução e performance da pesca artesanal em Marechal 

Deodoro, objeto do quarto capítulo; o quinto capítulo registra o diagnóstico 

socioeconômico e ambiental da comunidade pesqueira da laguna de Marechal 

Deodoro; o sexto capítulo trata das relações entre a pesca artesanal e a pobreza na 

região de Marechal Deodoro, com vistas a aprofundar a compreensão sobre as 

práticas pesqueiras artesanais na Laguna Manguaba e o sétimo capítulo trata da 

discussão  dos resultados.  

Enfim, esse estudo busca refletir sobre a natureza dos pescadores artesanais 

nas regiões da Ria de Aveiro em Portugal e na laguna Maguaba, na cidade de 

Marechal Deodoro, em Alagoas-Brasil, bem como sobre as relações entre os 

pescadores cadastrados, suas vivências e condições de trabalho, contribuindo para 

o debate sobre a pesca artesanal. 
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CAPÍTULO I 

VIVÊNCIAS DA PESCA ARTESANAL 

 

Descrever e analisar vivências e práticas atuais da pesca artesanal no Brasil 

consiste numa tarefa instigante, considerando o vasto território banhado pelo 

Oceano Atlântico; as bacias hidrográficas determinantes no surgimento de 

comunidades que a exploram, quer a tempo parcial e como complemento para os 

seus rendimentos, quer a tempo integral e como modo de vida; e que fazem face, no 

momento presente, a desafios notáveis na área da preservação dos recursos e da 

regulação das atividades da pesca. 

Temos nesta pesquisa um apontamento para justificar algumas das escolhas 

neste trabalho, nomeadamente no âmbito das fontes primárias e da tentativa de 

perceber as formas dos ecossistemas no passado com a ajuda de atos legislativos e 

normativos.  

A noção de tempo tornou-se um elemento central no pensamento ecológico, 

nas palavras de Theys (2015): seja o tempo longo da geologia; sejam os ciclos de 

vida dos seres vivos - que são mais curtos e sempre muito diversos; seja o tempo 

social e administrativo das urgências políticas; e ainda o tempo mais ou menos 

transitório das decisões pessoais.  

Na relação do ser humano com o mundo, segundo este autor, a escala 

temporal nas evoluções da natureza é própria a um mundo de “sistemas lentos” e de 

processos de regulação extremamente longos, enquanto que a escala temporal do 

funcionamento das sociedades se caracteriza por urgências cada vez maiores e 

transitórias.  

A ―contradição‖ entre estas escalas acarreta, no mínimo, duas constatações, 

a de poderem ocorrer evoluções irreversíveis e nelas desaparecerem ecossistemas 

por ação do homem (esgotamento de recursos não renováveis, artificialização de um 

espaço natural para lá de um limiar de ―viabilidade‖); e a de que os processos de 

regulação e recuperação só começam a fazer efeito muitos anos depois de iniciados 

(aplicados).  

De um ponto de vista antropológico e histórico, é por isso sensato olhar a 

natureza e os dados sócio ecológicos na base de tempos longos, pois, na maioria 

das vezes, estes só surgem como matéria e problemática científicas uma ou duas ou 

mais gerações depois dos primeiros sinais se manifestarem. Refere assim três tipos 



11 
 

de equilíbrio – entre ―tempo da natureza e tempo social‖, entre ―tempo ecológico e 

tempo político‖, e entre ―tempo coletivo e tempo individual‖ –, que permitiriam 

integrar no pensamento e nos métodos de cientistas os princípios da prevenção ou 

da precaução, de “desenvolvimento durável” e da equidade intergeracional.  

 

1.1. Natureza e questões ecológicas 

 

O conceito de Natureza, segundo Soulé e Gary (1995) é hoje parte do 

processo de ―politização da natureza‖: codificada e legislada na base de um 

conhecimento científico, laboratorial, e no contexto das lutas políticas, esta 

construção é elaborada como se os seres humanos estivessem fora do mundo 

natural ―erguendo cidades, redes viárias, espaços de divertimento como se [este] 

fosse o seu inimigo‖. Quer dizer, o ponto de equilíbrio entre Humanidade e Natureza 

parece poder ser encontrado no âmbito dos confrontos ideológicos. 

 Na verdade, os conceitos de natureza são culturalmente determinados e 

podem levar a perspectivas enviesadas da relação entre cultura e mundo biofísico: 

se por um lado há o risco, dizem estes autores, de se sobre avaliar o papel do ser 

humano nos fenômenos naturais, isto é, o seu papel na criação de uma forma de 

natureza; por outro existe uma insistência na autonomia do ser humano 

relativamente ao mundo natural.  

Os mesmos autores afirmam que a natureza viva – as espécies nativas de 

plantas e animais no seu habitat – está sob duas espécies de cerco, um que é 

aberto e físico e é conduzido por máquinas, o outro coberto que é ideológico e social 

e serve para justificar o anterior. Para exemplificar esta noção de assalto social e 

que consideram serem falácias correntes, erros de interpretação e mitos, dizem que 

a natureza pode ser descrita por referência a quatro categorias de processos: 

físicos, evolutivos, ecológicos e antropogênicos.  

Estas categorias correspondem, respectivamente, I) à imprevisibilidade, a 

longo prazo, dos fatores físicos e climáticos, II) à origem unicelular de todos os seres 

vivos existentes que se multiplicam através de mutações e processo seletivo – o 

isolamento facilitando a especiação –, tendo o ratio da extinção (versus ratio da 

aniquilação) aumentado milhares de vezes nas décadas recentes por causa da 

hegemonia ecológica do Homo sapiens, III) ao fato dos tipos de interação mais 

comuns serem egoístas, como a competição, a predação, o parasitismo e a doença 
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(e não a vida em comunidades integradas, simbióticas4,) e IV) a força ecológica mais 

importante hoje é a crescente dominação espacial e material do Homo sapiens, 

instável, com um crescimento que está fora de controle5, e dependente do uso de 

combustíveis fósseis, solos férteis, aquíferos. 

Este ideal de que o crescimento dos problemas ecológicos requer uma 

reforma das sociedades, dos seus modos de produção e consumo, são defendidos 

por Bourg (2015) e Papaux (2015), que particularmente no final da década de 60, e 

no contexto do nascimento de uma ―ecologia política‖, contribuiu para emergir 

movimentos sociais, associativos e políticos, reforçando-se os estudos em ciências 

sociais sobre questões ecológicas, de modo que a natureza passou a ser olhada 

como parte integrante das ações humanas, e não como mero cenário. 

 Para esses autores este movimento e estas ideias tinham ganhado 

visibilidade no século XIX por intermédio da chamada de atenção para os sinais de 

desequilíbrio no contexto das relações homem-natureza, em que o pensamento 

ecológico é intrinsecamente reflexivo e é impulsionado por fatos empíricos ou 

mediações científicas. Estas se multiplicam ao longo do tempo e que proveem da 

ecologia e de outras disciplinas, assim como por análises científicas que dão 

visibilidade a perturbações que não são imediatamente acessíveis às nossas 

percepções. 

 Nessa perspectiva este pensamento daria uma atenção particular às técnicas 

e aos seus efeitos e limites. 

 No século XX, agora apoiado numa crítica mais radical da modernidade 

ocidental e do antropocentrismo, tem procurado interpretar os novos caminhos da 

humanidade no seio da natureza, em termos de limites da Biosfera, de finitude do 

homem, e de solidariedades com o conjunto do ser vivo, afirmando os limites do 

crescimento material e das técnicas para responder às dificuldades. 

                                                 
4
 ―Num certo sentido a ciência da ecologia tem sido vítima das suas próprias maquinações mantendo, 

como muitos fizeram em meados deste século, que as comunidades naturais tendem para o 
equilíbrio. O pensamento ecológico atual defende que a natureza no âmbito dos grupos bióticos 
locais não revela estabilidade. 
5
 Nas palavras destes investigadores, ―O ratio de crescimento dos humanos é, por definição, 

insustentável porque é exponencial. A população de Homo sapiens pelo menos duplica em cada 4 
décadas… Os mesmos ratios explosivos caracterizam a descoberta científica, o desenvolvimento 
tecnológico e a maior parte das categorias da informação. À luz destes ratios, e dado que as pessoas 
não aprendem mais hoje do que há cem anos, podemos concluir que a nossa ignorância está 
também a crescer exponencialmente… As pessoas estão a degradar a maior parte das terras e a 
destruir muitas das pescarias mundiais, substituindo-as lentamente por aquicultura em tanques e 
estuários o que destrói os habitats de ninhos e reprodutivos de muitas espécies‖. Ibid., p. 144. 
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No que concerne à técnica, Goffi (2015) distingue-a de tecnologia: a primeira 

é o conjunto de instrumentos, procedimentos e processos aplicados pelos práticos 

de uma arte, as relações dos seres humanos entre si e com as coisas e que tomam 

a forma de um saber-fazer, e o conjunto dos instrumentos que permitem ao ser 

humano controlar o meio; a segunda tecnologia é o estudo sistemático das técnicas 

e o conjunto de métodos que permitem o seu uso eficaz. Na base de ambas as 

noções, técnicas e tecnologias, esteve a partir do século XIX uma vontade de 

dominar e de controlar a natureza, e ordená-la segundo normas humanas. 

Nesta tese, e na reflexão que nela se conduz, um dos instrumentos centrais 

para compreender a intervenção crescente na vida cotidiana destes ideais e deste 

pensamento ecológico é a produção legislativa. Um segundo instrumento são as 

técnicas e tecnologias empregadas pelos profissionais da pesca, em função das 

qualidades dos ecossistemas. 

 

1.2. Lugares da pesca artesanal 

 

Os espaços litorâneos e a atividade pesqueira deram origem a inúmeras 

culturas regionais no Brasil, podendo ser citado como exemplo a do jangadeiro, em 

praticamente todo o litoral nordestino, do Ceará até o sul da Bahia; a do caiçara, no 

litoral entre o Rio de Janeiro e São Paulo; a do 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, 1999). 

Buscar traços de semelhanças nas rotinas entre estes profissionais 

estabelecidos na laguna Manguaba, município de Marechal Deodoro, estado de 

Alagoas, implica de algum modo estabelecer nexos de proximidade a partir de 

heranças culturais e políticas durante o período colonial.  

Tratar com pescadores artesanais é considerar suas experiências, seus 

conhecimentos, seu grupo familiar, sua comunidade, seu cotidiano6, seus horários 

                                                 
6
 ―Cotidiano é aquilo que se faz todos os dias e que tem três conotações: ideia de hábito, que se 

repete como tarefa ou exercício e que carrega em si implicitamente a ideia de duração: a ideia que o 
desejo, do sonho, do imaginário, da aspiração...portanto uma conotação excludente, alijante e a 
conotação de monótono e banal como se vê todos os dias, um olhar entediante, enfadonho, comum‖ 
(MESQUITA,1995). 
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de trabalho, seguir os movimentos próprios da natureza, das marés, das espécies, 

dos astros e da atmosfera.  

Diegues (1983) chama a atenção para a singularidade e especificidade do 

pescador artesanal, e diz que ele não se iguala a outro artesão, pois: 

 

―[...] ser pescador profissional significa ser portador do conhecer, que 
implica no quando, onde e por que fazer... É importante saber relacionar os 
fenômenos naturais, tomar as decisões relativas à captura e lidar com as 
variáveis naturais de seus objetos de trabalho que são seres vivos 
possuidores de comportamento e hábitos particulares‖ (DIEGUES, 1983, 
p.08)) 

 
 

A pesca artesanal é uma atividade que se desenvolve sempre num duplo 

território, aquático e terrestre, que para o pescador constitui um espaço contínuo. O 

meio aquático é o centro produtor e fornecedor dos recursos pesqueiros. O ambiente 

terrestre é, além de abrigo e porto seguro de moradia, lugar das transações 

comerciais e do convívio social, o elemento base de referência para a navegação e 

orientação ao longo das costas nas águas marítimas, ou das margens nas águas 

interiores (rios, estuários, lagos, rias e lagunas). Ao utilizar essas regiões o pescador 

vai se apropriando e demarcando um território, não com cercas, mas com as 

técnicas e os conhecimentos que facilitam a sua rotina laboral. 

Sobre a pesca em Alagoas, os dados do Boletim Estatístico da Pesca e 

Aquicultura divulgados no fim de setembro de 2013, pelo Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), revelam que esta região ocupa a 21ª colocação no País na 

produção de pescado, com 17.636 toneladas/ano, o equivalente a 1,2% de toda a 

produção nacional, calculada em 1.43 milhões de toneladas7. 

Na região lagunar são encontradas várias lagoas de grande importância 

socioeconômica para a população que ali habita, entre elas, Mundaú, Manguaba, 

Jequiá e Roteiro.  

A pesca é um dos pontos fortes na vida dessas populações, pois é por meio 

dela que grande parte dos moradores retiram o seu sustento e de suas famílias, 

trabalhando diuturnamente na pesca extrativista. 

 

 

                                                 
7
Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura de 2011. Disponível em: 

http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Informacoes_e_Estatisticas/Boletim%20MPA%202011FINAL.pdf. 
Acesso em 30/11/2013. 

http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Informacoes_e_Estatisticas/Boletim%20MPA%202011FINAL.pdf
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CAPÍTULO II 

AS PRIMEIRAS ÁGUAS: BREVE HISTORICO SOBRE A PESCA EM PORTUGAL 

 

 O exercício da pesca, em águas portuguesas, sempre foi alvo da fiscalização 

governamental. Desde a formação do estado português, quando se tornou 

independente ao se separar da Espanha no século XIII, que já haviam as cobranças 

de impostos, a fiscalização e a determinação do tamanho da malhagem das redes, 

além da proibição da pesca com plantas venenosas e também a fiscalização do 

defeso. Todo esse aparato fiscal foi sancionado em Forais, Alvarás, Portarias, 

Decretos reais, Decretos presidenciais e Leis ordinárias, que iniciam no ano de 1194 

e se estendem até os dias atuais. 

Silva (1886) no capítulo ―Colleçção de Grande Número de Leis e 

Providências, Usos e Costumes Sobre a Pesca em Portugal‖ catalogou 208 itens da 

legislação portuguesa que se referia à pesca desde 1194 até 1891. 

Essa atividade era e é ainda tão importante que vai influenciar o 

desenvolvimento dessa atividade em algumas regiões, tais como no Brasil e 

Moçambique.  

A primeira legislação sobre a atividade pesqueira, em águas portuguesas, foi 

decretada pelo rei Sancho I em 1194 no Foral de Marmelar: 

1194 

Foral de Marmelar 1194 (Villa fundada por D. Sancho I, próximo de 
Amamar) deixando livre aos habitantes o uso de lenhas, pascigos, caça e 
pesca fluvial, satisfazendo-se o fisco com a solução de colheita.  In: 
Alexandre Herculano, História de Portugal, liv. VIII, part. III, pag.411 (SILVA, 
1886, p.746). 

 
Portugal é um território continental que está localizado no sudeste da Europa, 

a 39º11‘59,25‖N e 8º11‘15.26‖ O, fazendo uma linha de 1214 km de fronteira com a 

Espanha e de 943 km de costa com o Oceano Atlântico. A área total é de 88.889 

km2, tem formato de um quadrilátero, com uma largura de 218 km. Portugal também 

possui territórios nos arquipélagos de Açores e Madeira, perfazendo uma área total 

de 91.951 km2. 

Segundo Salgado (1985), a origem do Estado português aconteceu no 

período da Idade Média com a formação do Condado Portucalense em 1080, sob o 

domínio de Dom Henrique de Borgonha, que exercia o domínio das regiões entre os 

rios Minho e Mondego. Dom Henrique entrou em luta contra os Mouros e procurou 
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reforçar seu poderio sobre os demais senhores de terras daquela área, bem como 

buscou conseguir autonomia frente aos interesses do vizinho reino de Leão, a cujo 

soberano devia vassalagem. 

Esse novo país que surge com a independência em 1080 é entrecortado por 

12 grandes rios (Figura 5), que são abastecidos por aproximadamente 215 

pequenos rios, ribeiras e riachos, por algumas lagoas e rias (lagunas), entre elas a 

ria de Alvor, Formosa e Aveiro.  

 

Figura 5 - Mapa dos rios, lagoas e rias de Portugal 

 

Fonte: Geo Dinâmica. Disponível em: https://sites.google.com/a/agvv.edu.pt/geo-dinamica/conteudos-
temas/8o-ano/relevo/rios-de-portugal-2.  Acesso em: 07/10/2015. 
 
 

Ainda sobre a história da formação de Portugal, o tratado de Zamora, firmado 

em 1143, entre o Duque de Portugal, Dom Afonso Henriques (1128-1185), e Dom 

Afonso VII, imperador de Leão, determinou o reconhecimento por parte deste último, 

da independência do antigo condado, agora reino de Portugal.  Uma Carta Régia de 

https://sites.google.com/a/agvv.edu.pt/geo-dinamica/conteudos-temas/8o-ano/relevo/rios-de-portugal-2
https://sites.google.com/a/agvv.edu.pt/geo-dinamica/conteudos-temas/8o-ano/relevo/rios-de-portugal-2
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13 de dezembro de 1143 colocou o novo reino sob a proteção da Santa Sé, o que 

lhe garantia a mediação do papado (SALGADO, 1985, p.24). 

Foi em 1248 que o rei Afonso III (1248-1279) que efetivamente centralizou o 

poder no Condado Portucalense, com a montagem de um aparelho burocrático e 

legislativo. Com instituição de território, cultura e autonomia econômica, enfrentando 

o reino espanhol de Leão e contra os Sarracenos (MATTOSO, 2000, p.16).  

Por essa razão, as águas do oceano atlântico, em confluência com as águas 

dos rios que integram o estado português, se apresentam como elemento de suma 

importância para a cultura e economia desse país. E a atividade pesqueira está 

interligada a sua história desde os primórdios.  

Afinal, a pesca sempre foi uma atividade ligada à gênese humana, sendo que 

o seu produto vai servir como fonte de alimentação desde as camadas mais 

abastadas até as mais humildes da população. Essa atividade no sistema feudal 

português era considerada propriedade do senhor, que a delegava para alguns 

servos ou repassava para algumas autoridades locais e religiosas católicas.  

Marques (1974) informa que, desde a Idade Média, na região onde hoje é o 

Estado de Portugal, o peixe fazia parte do cardápio diário de quase todas as 

famílias, no qual as pescadas (Figura 6), sardinhas (Figura 7), congros (Figura 8), 

sáveis (Figura 9),  e lampreias (Figura 10),  eram consumidos frescos, secos ou 

defumados e no tempo da Quaresma (celebração do cristianismo com duração de 

quarenta dias antes da páscoa, começando na quarta-feira de cinzas e terminando 

no domingo de Ramos, praticada desde o século IV) por razões religiosas, o peixe 

tornava-se mesmo indispensável.  

 

Figura 6 – Pescada (Merluccius spp)8              

 
                                                 
8
 Disponível em: https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779. 

Acesso em: 05/08/2015. 

https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779
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Figura 7 – Sardinha (Sardina pilchardus )
9 

                                        

 
 
 
Figura 8 – Congro (Conger conger)

10   
                   
                               

 

 
 
 
 
 
Figura 9 – Sável (Alosa alosa)

11       

       
                                                 
9
 Disponível em:  https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779. Acesso 

em: 05/08/2015. 
10

 Disponível em: https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779. Acesso 
em: 05/08/2015.  
11

 Disponível em: https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779. Acesso 
em: 05/08/2015. 

https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779
https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779
https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779
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Figura 10 – Lampreia (Petromyzon marinus )12
 

 

 
 

Nesse tempo, os pescadores trabalhavam por imposição dos senhores, que 

se apropriavam do produto de exploração, permitindo-lhes unicamente ficar com 

uma pequena parte para alimentação diária. Em todos os condados, mosteiros, 

confrarias, havia certo número de pessoas encarregadas da pesca para a 

comunidade, e com penas graves, quando não apresentavam provisão suficiente, a 

ponto de com frequência serem açoitados em público, nas prisões ou nas 

esplanadas dos castelos, por denúncia e convencimento de descaminho da pescaria 

(SILVA, 1886, p.32). 

Com a formação do Estado Moderno, devido à centralização política, o Rei 

Dom Dinis (1279-1325) criou a Casa dos Contos13, órgão fiscalizador encarregado 

de controlar todas as atividades econômico-financeiras do reino de Portugal.  

Para Salgado (1985), a gestão das finanças envolvia, quanto às receitas, não 

só a cobrança de uma enorme gama de tributos e seu registro contábil, mas também 

a alçada jurídica sobre os infratores das leis fiscais e aplicação das penas 

correspondentes. No tocante às despesas, cabia-lhe a organização contábil e o 

pagamento de todos os gastos, inclusive os salários dos funcionários estatais.  

Em 1353, no reinado d‘El-Rei Dom Pedro I a pesca artesanal em Portugal 

ganhou destaque e volume, devido a sua localização privilegiada e ao seu 

manancial hidrográfico que preenche basicamente todo o seu território, onde seu 

pescador destemido enfrentou os perigos do mar tenebroso e as jornadas para se 

pescar em outras localidades.  

                                                 
12

 Disponível em:  https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779. Acesso 
em: 05/08/2015. 
13

A Casa dos Contos, criada durante o reinado de dom Dinis (1279-1325), tinha por função reunir 

todos os documentos e contas relativos aos rendimentos e receitas da Coroa e às despesas públicas, 
além de responder pela administração econômico-financeira de Portugal. (SALGADO, 1985, p.39) 
 

https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779
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Veiga (1817) descreve bem esses protagonistas que enfrentam as águas para 

retirar seu sustento: 

Se os homens de terra se fazem guerreiros pelo exercício da Caça, a gente 
do mar se faz igualmente animosa à braveza das suas ondas pelo exercício 
da Pesca. Esta deo as primeiras luzes à navegação, e ainda hoje concorre 
para os seus progressos, fornece aos Povos parte da sua subsistência, e 
auxilia o commercio das Nações Maritimas, reparte pelos Póvos várias 
felicidades, e nunca se nega aos seus trabalhos, sendo chamada de 
manancial de riqueza (VEIGA, 1817, p.273). 

 

Silva (1886) demonstra essa habilidade quando pescadores portugueses vão 

assinar um acordo com o rei Eduardo III da Inglaterra, para poderem pescar em 

águas inglesas por um período de 50 anos, demonstrando que esses 

pescadores/marinheiros vão iniciar também uma relação comercial que num futuro 

próximo vai originar as conquistas portuguesas do além mar. 

 
1353 outubro 20 

 
Tratado por cincoenta annos feito em Londres, entre os moradores de 
Lisboa e Porto e Eduardo III de Inglaterra, para os pescadores d‘estas 
cidades poderem pescar livremente nos portos de Inglaterra e de Bretanha, 
e nos outros portos e logares que elles julgarem convenientes, pagando 
sómente os direitos (costumes) devidos aos senhores do paiz. Visconde de 
Santarem, Quadro Elementar, vol. XVI, pag. 47 (SILVA, 1886, p.747). 

 

É na Dinastia de Avis (1385-1500) que, alicerçado nas experiências desses 

destemidos pescadores/marinheiros, que já desbravavam a costa portuguesa e 

regiões vizinhas através da atividade pesqueira; sendo planejado e articulado o 

processo da expansão marítima para o grande ―maré tenebroso‖, o Oceano 

Atlântico, conquistando a princípio o norte da África, em seguida toda a costa 

africana até o Cabo das Tormentas, a costa africana do Oceano Índico, parte da 

Índia, alguns portos da China e finalmente o Brasil. 

Silva (1886) descreve com nome vulgar e desenha a maioria das espécies 

catalogadas e pescadas em território português, e nomeia a maioria das armadilhas 

utilizadas na pesca, que segue no Quadro abaixo: 
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Quadro 1 - Peixes, Crustáceos, Moluscos e Armadilhas encontrados em Portugal 

PEIXES14 

Agulhão 
Scomberesox saurus 

Dourada 
Sparus aurata 

Pregado 
Psetta maxima 

Anequim 
Isurus oxyrhynchus 

Enguia 
Anguilla anguilla 

Raposo 
Alopias vulpinus 

Arreganhada 
Scymnodon ringens 

Escalo 
Leuciscus sp 

Robalo 
Dicentrarchus labrax 

Atum 
Thunnus spp 

Escolar 
Ruvettus pretiosus 

Ruivo 
Lepidotrigla cavillone 

Bacalhau 
Gadus morhua 

Espada 
Aphanopus carbo 

Safio 
Diplodus vulgaris 

Badejo 
Merlangius merlangus 

Esturjão 
Acipenser sturio 

Salmão 
Salmo salar 

Barbo 
Barbus bacagei 

Faneca 
Trisopterus luscus 

Salmonete 
Pseudupeneus 

prayensis 

Barroso 
Centrophorus granulosus 

Fateixa 
Elops lacerta 

Sardinha 
Sardina pilchardus 

Besugo 
Pagellus acarne 

Garoupa 
Epinephelus spp 

Sável 
Alosa alosa 

Bodião 
Centrolabrus exoletus 

Imperador 
Beryx decadactylus 

Serra 
Scomberomorus spp 

Boga 
Boops boops 

Lampreia 
Petromyzon marinus 

Solhas 
Pleuronectes platessa 

Bogardo 
Rutilus spp 

Linguado 
Solea solea 

Tainha 
Mugil spp 

Bonito 
Sarda sarda 

Mero 
Epinephelus spp 

Tamboril 
Lophius piscatorius 

Cação 
Mustelus spp 

Mureia 
Muraena helena 

Teiroga/Raia 
Raja spp 

Carapau 
Trachurus trachurus 

Olhudo 
Epigonus telescopus 

Sardo 
Scomber scombrus 

Cascarra 
Monochirus hispidus 

Pailona 
Centroscymnus coelolepis 

Sargo 
Diplodus spp 

Cavala 
Scomber colias 

Pargo 
Pagrus spp 

Toninha/Golfinho 
Pontoporia blainvillei 

Cherna 
Polyprion americanus 

Peixe cão 
Bodianus scrofa 

Truta 
Salmo trutta fario 

Choupa 
Spondyliosoma cantharus 

Peixe rei 
Atherina presbyter 

Zorro 
Alopias vulpinus 

Congro 
Conger conger 

Peixe sapo 
Halobatrachus didactylus 

 

Corvina 
Argyrosomus regius 

Pescada 
Merluccius spp 

 

                                                 
14

 Disponível em: https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779. Acesso 

em: 05/08/2015. 
 

http://fishbase.sinica.edu.tw/Summary/speciesSummary.php?ID=13800&genusname=Bodianus&speciesname=scrofa&lang=Portuguese_po
https://www.dgrm.mm.gov.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=173779
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MOLUSCOS 

Ameijoa 
Venerupis pullastra 

Caramujo 
Osilinus atrata (atratus) 

Longueirão 
Solen marginatus 

Berberixo 
Scyllarus latus 

Choco 
Sepia officinalis 

Mexilhão 
Mytilus spp 

Brebigão 
Cerastoderma edule 

Corneta 
Bolinus brandaris 

Ostra 
Crassostrea spp 

Burrié 
Littorina littorea 

Freirinha 
Pterocladiella capillacea 

Percebe 
Pollicipes pollicipes 

Buzio 
Murex spp 

Lapa 
Patella ulyssiponensis áspera 

Polvo 
Octopus vulgaris 

Cadellinha 
Donax spp 

Lula 
Loligo vulgaris 

Vieira 
Pecten maximus 

CRUSTÁCEOS 

Camarão 
Plesionika narval 

Caranguejola 
Cancer pagurus 

Lavagante 
Homarus gammarus 

Caranguejo 
Chaceon affinis 

Lagosta 
Palinurus elephas 

Santola 
Paromola cuvieri 

Caranguejo Pilado 
Polybius henslowi 

Lagostin 
Nephrops norvegicus 

 

ARMADILHAS PARA PESCAR 

Anzol Encinho Rede Pesqueira 

Arrasto Espinhel Repuxo 

Botirão de Deitar Esteira derivante Sertelha 

Branqueira Linha Tarrafa 

Bugiganga Moscas Artificiais Tartaranha 

Cana Muzuar Tranqueira 

Chincha Nassas Xávega 

Chinchorra Rede Cabeceira Zorra 
Fonte: SILVA (1886). 

 

 A preocupação do governo português com a preservação das espécies vai 

ser observada desde muito cedo em alguns documentos oficiais, onde apregoavam 

o defeso em alguns meses do ano e a proibição do uso de plantas tóxicas, tendo 

como penalidades a aplicação de castigos físicos em praça pública e a privação da 

liberdade com a prisão: 

1462 junho 12 
 

Dom afonso etc. a quantos esta carta virem fazemos saber que per alguuns 
do nosso conselho e outros cidadaãos e honrradas pessoas das cidades e 
villas de nossos Regnos per muitas vezes assy em cortes jeeraaes como 
fora dellas nos foi feito rrecontamento da muy proveitosa nouidade e grande 
pescaria dos sauees que sse fazia no Ryo do Tejo em cada huum ano em 
vida dos senhores reis dom Joham meu auvo e ElRei meu senhor e padre 
cujas almas deus tem per bem da quall esta terra era muito abastada nom 
tam soomente dos pescados delles mais ainda douro e prata e muitas 
mercadorias que traziam dos Regnos de castella e doutras partes aquelles 
que por os ditos sauees vynham e levavam pêra seus gaanços e que os 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=141826
http://sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=57474&genusname=Sepia&speciesname=officinalis
http://sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=57474&genusname=Sepia&speciesname=officinalis
http://sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=58190&genusname=Octopus&speciesname=vulgaris
http://sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=57480&genusname=Loligo&speciesname=vulgaris
http://www.sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=25327&genusname=Plesionika&speciesname=narval
http://www.sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=25327&genusname=Plesionika&speciesname=narval
http://www.sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=19469&genusname=Chaceon&speciesname=affinis
http://www.sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=26132&genusname=Palinurus&speciesname=elephas
http://www.sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=26779&genusname=Paromola&speciesname=cuvieri
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sauees que escapam das auargas e sauaares e nassas vaão pello Rio do 
Tejo acima e Allá dessoouam e lançam a semente de que sse fazem os 
sauees e no mês dagosto e setembro com a primeira auguoa que vem aos 
ditos Ryos a fundo a buscar o mar honde sse vaão criar e que de poucos 
anos aça alguuns que nos sobre ditos Ryos teem canaaes e pescarias 
costumarom fazer caniços de veerga assi tapados e juntos que por pequeno 
peixe que elles caya ally morre e que no tempo que as nisauaatelhas decem 
para o mar os que carrego teem das ditas pescarias aalem de os caniços 
serem assy tapados e juntos como suso dito He lançam em elles esteiras e 
Redes meudas e dobradas em tall guisa que nos ditos caniços ficam e 
morrem todas pella mayor parte por a quall rezam a naçam e semente dos 
ditos sauees He perdida e casy distinta do que a todo nosso pouco 
geeralmente sse segue muy grande dapno e perda e a nossas rendas 
abatimento pedindonos que proueessemos sobrello e nom consentisemos 
tamanho mall e dapno sse fazer e por os muitos Requerimentos que nos 
conthinuadamente acerca desto fizerom e ainda cada hum dia fazem 
quisemos sobrello saber a verdade e mandamos proguntar alguumas 
pessoas dignas de ffe que esto rrazam uiam de saber per as quaees fomos 
certificados que no tempo que a semente dos sauees desce pera mar com 
algguns dos ditos caniços e per a mayor parte delles morre tanta cada dia 
que aalem da que a cestos pellos montes andam vendendo como sse 
fossem sardinhas a rrodam e com rrodos morta a lançam a perder pella 
auguoa abaixo e que por esta rrezam a nouidade dos ditos sauees em cada 
hnum ano desfallecia mais e os nom auia como ssoya e cada vez eram muy 
mais poucos do que nos muito desprouue e o auemos por muy malefico e 
querendo nos prouer sobrello esguardando ao bem comum do nosso pouoo 
e como antre todallas outras cousas especiallmente somos obrigado a 
nosso senhor deus cuja maão e encomenda  teemos a guouernança do 
regimento destes nosso Regnos pera os accrecentar e bem reger e 
guouernar quanto em nos bem for a  todo nosso real poderio Thcemos por 
bem e mandamos que todollos caniços dos ditos canaaes e pescarias dos 
sobreditos Ryos de tejo e zezer sejam tecidos de rrama ou verga a maneira 
de mantas da terra em bandas de huum palmo em ancho e antre huuma 
banda e outra fique vaao e aberto sem cousa alguuma boos dous dedos 
dancho todo o caniço atraues ou ao longo como quer que as bandas do 
tecimento sejam lançadas e nom seja nemhuum tam ousado de quallquer 
estado e condiçom que seja que per ssy nem per outrem cubra nem lance 
nem mande cubrir nem lançar nos ditos caniços esteiras nem outra cousa 
qualquer que seja para matar as ditas sauaatelhas nem çarrar as bandas do 
dito vaao que assy mandamos leixar viuas ao Ryo e quall quer que o 
contrairo fizer e for achado que o faz ou lhe for prouado sse for peam seja 
presso e trazido aa prissom da nossa corte pera publicamente hi seer 
açoutado e sse for de mayor condiçom e lhe prouado for que o faz ou 
manda fazer pague cem dobras douro em que per esta presente ho auemos 
por condepnado pera a Rendiçom dos capitiuos por cada huuma uez que o 
fizer das quaees auera a terça parte quem o descobrir ou acusar e mais 
fique a nos rresguardado em nosso aluidro lhe darmos outra quallquer pena 
criminall ou cruell segundo nos bem parecer e acharmos que merecem 
aquelles que vaaõ contra mando de sseu Rey e senhor e pera nom 
alegarem inorancia mandamos que esta nossa carta seja publicada em 
Abrantes e punhete e martinchel e dornes e em beluerr e no gauiam e em 
aamieira e em nissa e em mantaluam e os escpriuaães da camara de cada 
huums dos ditos  lugares a registem cada huum no livro de vereaçom pera 
todos della serem em mais claro conhecimento e obraar na execuçom pella 
que em ella he contheudo e huums e outros  AL nom focadas dada em 
nossa cidade de Coimbra a XII dias de junho aluaro Lopes a fez ano de 
nosso senhor Jesus Christo de mil quatrocentos sessenta e dois annos e eu 
Gonçalo cardosso escpriuaõ da camara do senhor Rey a fiz escreuer. 
Chancellaria de D. Affonso V. Liv. I, fol. 96v (SILVA, 1886, p.747). 
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1533 junho 21 

 
Extenso accordão do senado da camara do Porto, que estabeleceu uma 
postura, prohibindo a pesca nos mezes de junho a setembro, e marcadando 
a grandeza das redes e largura da malha que era de três dedos longos, sob 
pena de dez dias de cadeia (SILVA, 1886, p.751). 
 

 
1620 abril 11 

 
Provisão do concelho de fazenda, permitindo aos pescadores, que, sem 
embargo das provisões em contrario, pesquem todo anno com avargas, 
chinchas e chinchorros, á excepção dos mezes de maio a agosto, em que o 
peixe costuma desovar (SILVA, 1886, p.755). 

 
 

                                  1852 dezembro 10 
 

                                 Código penal das Pescas 
 

Será punido com a prisão de tres a trinta dias e multa correspondente: 
1º O que pescar nos mezes defesos pelas posturas municipaes ou 
regulamentos de administração; 
2º O que pescar com rede varredoura, ou de malha mais estreita que a que 
for limitada pela camara municipal, ou pescar por qualquer outro modo 
prohibido pelas mesmas posturas ou regulamentos; 
3º O que lançar nos rios ou lagoas, em qualquer tempo do anno, trovisco, 
barbasco, coca, cal ou outro qualquer material com que se o peixe mate 
(SILVA, 1886, p.771). 

 

1860 
Codigo de posturas da camara de esposende sobre a pesca 

 
Artigo 64.º É prohibido lançar nos rios troviscada, ou qualquer isca 
venenosa para matar peixe, sob coima de 2$000 réis. 
Art. 65.º Ninquem póde pescar no rio ou mar com rede de tresmalho ou 
fisga de pitada de trinta e dois dentes, desde o mez de março até outubro, 
nem com rede buxo na dita epocha e em qualquer occasião dos mezes 
livres na baixamar, sob coima de 2$500 réis (SILVA, 1886, p.790). 

 

1864 janeiro 1 
Codigo de postura da camara municipal de Coimbra 

CAPITULO XXI 
 

Artigo 54.º É prohibido pescar: 
N.º 1. Desde 1º de março até 31 de maio de cada anno. 
§ único. Exceptua-se a do savel e da lampreia, com rede apropriada, e que 
não colha o peixe miudo. 
N.º 2.Com redes de malha inferiores a 2centimetros ou de arrastar. 
Art. 55.º É circumstancia agrravante pescar com trovisco, barbasco, cal, 
coca ou outro material que se mate o peixe. 
Art. 56.º A caça e o pescado vindos aos mercados no tempo prohibido, e o 
pescado que só póde ser colhido em redes prohibidas, serão apprehendidos 
e entregues a algum dos asylos da cidade, depois de levantado o auto 
respesctivo, que sirva de  base a ulterior processo (SILVA, 1886, p.791). 
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                                       1891 
 

Codigo de posturas da camara municipal de Valença 
 

Artigo 191º. É permitida a caça ás pessoas que estiverem nas 
circunstancias do alvará do 1º de julho de 1776, e toda a pessoa que for 
encontrada fora das circunstancias legaes, e sem licença obtida da 
auctoridade competente, pagará a multa de 2$000 reis. 
Art. 192º. Incorre na mesma multa do artigo antecedente toda a pessoa que 
pescar defeso, ou por modo defeso. 
§ 1º. O defeso é nos mezes de março, abril e maio. 
§ 2º. O modo defeso é com malha menor que a do padrão de concelho. 
§ 3º. É igualmente defeso o deitar coca, trovisco, cal ou qualquer veneno. 
§ 4º. A pesca com canna e anzol nunca é defeso (SILVA, 1886, p.827). 
 
 

Além do defeso, havia também a preocupação governamental com a parte 

religiosa que sempre esteve ligada ao pescador, pois o trabalho de alto risco leva 

esses trabalhadores a se aproximarem cada vez mais de Deus. Este, visto como o 

ser supremo que lhe é confiado o bem mais precioso que é a vida do pescador e ao 

sair para o seu dia de trabalho pedem sempre a proteção divina na pessoa de um 

Santo protetor: 

1608 dezembro 23  
 

Provisão da mesa da Consciência e Ordens, determinando que no reino e 
mais partes ultramarinas, não paguem direitos as pescarias feitas aos 
domingos e dias santos para a canonisação de S. Pedro Gonçalves Telmo e 
S. Gonçalo de Amarante (SILVA, 1886, p.754). 

 
Os direitos, deveres concedidos aos trabalhadores da pesca, bem como os 

tributos devidos ao Estado Português: 

 

Foral de Santarém ― Dêem de fôro de vacca 1 dinheiro,  de gamo 1 dinheiro, 
e de veado 1dinheiro, e de carga de cavalgadura com pescado 1 dinheiro, e 
de barco de peixe 1 dinheiro, e o mesmo se dará de julgado e 3 dinheiros 
de alcavala...Os pescadores paguem dizima, etc...Da carga do peixe, que 
levarem da villa pessoa de fôra, paguem 6 dinheiros, etc...‖ Alexandre 
Herculano, ibid. pag. 421 (SILVA, 1886, p.746). 

 
1223 

Foral de Barqueiros, concedido em nome de D. Sancho II, estabelece 
direitos de pesca. Alexandre Herculano, IBID. pag. 89 (SILVA, 1886, p.746). 
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1286 outubro 28 
 

Carta de povoação a trinta moradores do porto de Paredes, 2 leguas ao 
norte da Villa da Pederneira, com obrigação de sempre terem promptas seis 
caravelas para pescaria; e ―para que acommodassem casa, lhes mandou el-
rei D. Diniz dar a cada um seu moio de trigo‖ D. Diniz, por Bernardino 
Pinheiro, pag. 124 e Mon. Lus., tom. V, liv. XVI, cap. LI (SILVA, 1886, 
p.746). 

1444 outubro 20 
 

Licença do infante D. Henrique a uma companhia de Lagos, para mediante 
certa quantia, poderem ir pescar na Angra dos Ruivos e mares proximos ao 
longo da costa de Africa. Sr. Almeida de Eça. Do Exercicio da Pesca 
Maritima, pag. 63. Transcripto de Azurara, cap. XCV, pag. 451 (SILVA, 
1886, p.747). 

 
 

1504 
 

Foral dado por El-rei D. Manuel, estabelecendo que os direitos do pescado 
sejam de 20 por cento da dízima velha e nova, pagos por entrada com as 
favoráveis gratificações. Citado na provisão de 13 de janeiro de 1773 
(SILVA, 1886, p.750). 
 

1773 janeiro 13 
Provisão d‘el-rei D. José, providenciando a bem das pescarias e ordenando 
que todos os direitos do pescado do reino do Algarve fiquem reduzidos aos 
20 por cento das dizimas velha e nova, estabelecida pelo foral d‘el-rei D. 
Manuel e abolindo todas as mais sizas, portagens e direitos; isentando os 
pescados para sustento, os que se pescarem á cana, rede-pé, á linha, os 
que forem para mantimentos, conductas ou caldeiradas ou para 
mantimentos á carga no reino; mandando que o peixe salgado ou secco que 
tiver pago os 20 por cento não torne a pagar mais sendo transportado por 
terra; ordenando, para mais animar as salgas seccas do peixe e o lavor das 
marinhas, que todo o peixe fresco que sair do reino pague o dobro dos 
direitos e alem d‘estes, mais vinte alqueires de sal cada dúzia de atum ou 
corvinas, dez alqueires cada milheiro de sardinhas, e dois alqueires cada 
dúzia de pescadas; mandando vender em praça publica as marinhas reaes 
para animar o lavor das marinhas; acabando com os provedores das 
almadravas e os superintendentes do sal e legando a jurisdição nos casos 
ocorrentes nos ministros de vara branca das cidades e villas, ou juízes 
ordinários; escolhendo os officiaes das alfândegas para servirem de feitores 
dos direitos do sal e do pescado (SILVA, 1886, p.763). 
 

1774 março 17 
Alvará, mandando que todos os homens do mar e pescadores do reino do 
Algarve, não possam pescar ou navegar fóra dos limites do reino sem 
passaportes; que o superintendente geral das alfândegas das províncias do 
sul, estabeleça uma matricula geral de todos os homens do mar e 
pescadores do Algarve, com naturalidades, domicílios, embarcações, 
companhas e portos; e prohibindo a venda de embarcações de pesca para 
fora do reino e a compra de embarcações de pesca estrangeiras (SILVA, 
1886, p.766). 
 

1802 maio 3 
Alvará, ordenando a liberdade de pescar no alto mar e suas costas, 
independentemente de licença, obrigando apenas os mestres das 
embarcações a declarar a qualidade da embarcação, redes de que usa o 
numero de pessoas da companha; isentando de direitos o que for 



27 
 

necessário para a construcção dos barcos de pescar no alto mar, sendo dos 
que se denominam calões, rascas, lanchas do alto e cahiques, e retribuindo 
até as emprezas que se propozerem a aumentar a pescaria; mandando dar 
o sal para pescarias livres de direitos; fiscalizando com barcos de guerra a 
pesca, protegendo-a dos corsários; prohibindo nos rios de Lisboa e Setubal 
as tarrafas, bugigangas, chinchorros, mugeiras, tartaranhas ou outras que 
arrastem, seja para colherem no mar, seja nas praias; e a mesma 
prohibição terá logar em distancias de 5 leguas das bocas dos ditos rios 
(SILVA, 1886, p.771). 

 
1842 novembro 28 

Decreto e regulamento para as matrículas e licenças de barcos de pesca e 
cobrança dos respectivos direitos. Cada licença annual 3$000 réis de 
direitos de 480 réis de emolumentos; multa de 20$000 réis pescando sem 
licença; commettendo este serviço as alfândegas (SILVA, 1886, p.778). 

 
1850 janeiro 31 

Portaria, determinando, que, em virtude dos artigos 1.º e 9.º do decreto de 
28 de novembro de 1842, sejam todos os barcos de pesca matriculados nas 
alfândegas, incluindo os que vão á pesca nos mares de larache, e que só 
navios que se destinam ás pescas longínquas se matriculem do mesmo 
modo que os navios mercantes (SILVA, 1886, p.786). 
 
 

O Tratado de Tordesilhas assinado entre os reis de Portugal e Espanha,  

além das demarcações territorias, explicitava as demarcações sobre a pesca no 

Oceano Atlântico sul: 

1494 junho 7 
 

Tratado feito em Tordesilhas, entre os procuradores de D. João II, rei de 
Portugal e de Fernando e Izabel, reis de Castella, consignando entre suas 
posições, que por espaço de três annos ficasse reservada a pesca 
exclusivamente para os pescadores portugueses do cabo Bojador para 
baixo até o rio do Ouro. Sr. Almeida de Eça. Op. Cit. Nota C., pag.105 
(SILVA, 1886, p.750). 

 
Em 1501, especificamente do dia 29 de julho, o rei Dom Manuel comunicou 

em carta aos reis católicos a descoberta do Brasil, referiu-se, por sua vez, àquelas 

terras como Terra de Santa Cruz, nome que prevaleceu até os dois séculos 

seguintes. Entretanto, já no século XVII, o nome ―Brasil‖ também já era usado para 

se referir a tais terras, ainda que não oficialmente: 

 

1519 outubro 24  
Ordenança dos direitos que am de paguar os navios que 

pescarem em santa Cruz 
 

Contador da nossa vila de santa cruz vimos huuns apontamentos que nos 
emviastes e quamto ao em que nos apomtaueis que no regymento que laa 
leuou affonso Rodrigues nosso feitor que foy diziamos que todalas gemtes 
dos navyos que de fora-parte hy fosem pescar e salguasem e sequasem em 
terra paguasem dizima e que tinhes duvida se há pagariam os que 
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ajorrasem em terra como ora fazia hy huum chymchorro e ao que vos 
Respondemos que avemos por bem que os que arrojarem em terra paguem 
dizima como dito he. Item. E os navios que não arrojarem em terra nem 
salguarem nem sequarem nem paguarem mays que as dizimas que temos 
ordenadas e apropiadas pera o espritall desa vylla noteficamos uos asy todo 
a nos e ao feitor e oficiaees outros a que o conhecimento desto pertencer e 
vos mandamos que em todo e per todo façaees compryr e guoadar este 
como se nelle comtem scripto em Évora a vinte e quatro dias doutubro 
amtonio Affonso o fez de mil quinhentos e dezenove. Livro de Registo de 
Leis e Regimentos d‘El-Rei D. Manuel, fol.94v (SILVA, 1886, p.751). 

 
1615 janeiro 30 

 
Alvará, providenciando para evitar que os pescadores deixem de pagar 
direitos do pescado que forem vender fora do reino. 
Alvará, declarando nullas as pretensões do conde de Atouguia, pela 
composição que fez com os pescadores da Villa de Peniche, para lhe 
pagarem 10$000 réis de cada caravella que fosse vender pescarias a 
Castella e outras partes, e que, vindas do Brazil, lhe trouxessem os ditos 
10$000 réis empregados em assucar, e determinando que os direitos do 
pescado se arrecadassem como devidos á fazenda real (SILVA,1886, 
p.755). 
 

1765 fevereiro 12 
 

Alvará, approvando as condições particulares, para o governo, do contrato 
da pescaria das baleias do Brazil (SILVA,1886, p.762). 

 
1792 novembro 20 

 
Alvará, approvando as condições da companhia da fabrica de pescarias e 
salinas na capitanis e em todo o estado da madeira e praia chamada 
―Formosa‖, a que se propões Thomás eduardo Watts e seus socios; 
confirmando condições analogas ás companhias das pescarias do Algarve, 
com ecepção da 7.ª, que é modificada no sentido de não ser permitida a 
livre exportação de sal para o Brazil, e a 10.ª que é eliminada, não podendo 
a fabrica ter pessoas praticas na pesca des cetaceos por ser contraria ao 
contrato da companhia das baleias (SILVA,1886, p.770). 

 
 

1798 maio 18 
 

Alvará, ordenando que é livre preparar e armar navios para a pesca da 
baleia e preparo do azeite no alto mar, em todas as costas do reino, até ás 
do Brazil e nas de Moçambique, e naturalizando os pescadores de qualquer 
nação, servindo dez annos em navios portuguezes de pescarias volantes; e 
ordenando igualmente a liberdade das pescarias sedentarias em qualquer 
das ilhas de Cabo Verde (SILVA, 1886, p.771) 

 
Nota-se que a legislação aplicada pelo Estado Português demonstra nas leis 

acima citadas, especialmente as de 1519, 1615 e 1798, a relação de Portugal com o 

Brasil no que se refere às orientações sobre a secagem dos peixes, o comércio do 

açúcar e a importância do sal na conservação dos pescados. No que se refere aos 

trabalhadores identifica-se a penalização daqueles que vivem quase sempre sem 
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capital, que maior risco de vida encontra no exercício da sua profissão, enfrentando 

perigos diários e que sempre conta com a sorte para obter seu sustento.  

Silva (1886) explica a força de vontade que esse homem impele para fazer os 

lances tão perigosos, indo muitas vezes em um frágil barco artesanal de madeira, 

com redes confeccionadas por ele mesmo, enfrentando águas tempestuosas do 

mar, arriscando o seu bem mais precioso que é a própria vida.  

Quando a sorte lhe é propícia, consegue tirar de um simples lance uma 

quantidade de peixe representando cem vezes maior do que aquele em que 

importou todo o seu material de pesca; quando, porém, a sorte lhe é adversa, cai de 

privação em privação até o último grau da indigência, restando-lhe como último 

recurso o implorar a caridade pública, esmolando pelos caminhos e povoados; 

dando-se a meio termo, o que mais vulgar ganha hoje tudo quanto há de despender 

amanhã (SILVA, 1886, p.78). 

Brandão (1923), no século XX vai descrever com maestria na narrativa da 

―Morte do Arrais‖ ocorrida em Póvoa de Varzim o pescador artesanal português, 

aventureiro, destemido, que arrisca diariamente sua vida para conseguir retirar do 

mar e rios o seu sustento  e suas condições de vida como: 

 

... um tipo sem nome, maior que a realidade, de músculos como cordas, 
onde sua missão no mundo é remar, de tanto trilhar o mar o remo ficou 
curvo, deixando as palmas da mão tão encortiçadas que se poderia amolar 
uma navalha, o mar o engrandeceu e o denegriu, não sabe exprimir-se e 
mal consiguimos entender sua palavras, mas não nos mete medo...e só lhe 
leio nos olhos ingenuidade. 
Como vivem esses homens? Agrupam-se em povoações, roupas a secar, 
interiores que são pocilgas, casebres com uma porta e uma janela, e alguns 
só com uma porta e um postigo aberto na porta. Trapos, velhas redes, 
barcos apodrecidos. Dentro dos casebres uma salinha com uma 
dependência, a camareta onde dorme o casal, e o falso, para guardar as 
redes. A caixa, alguns bancos. Debaixo da cama o berço dos filhos e panais 
velhos (pau que, colocado sob a quilha de um barco o arroja para a terra). A 
cozinha mete medo com a caldeira de coser a casca, o forno e os potes de 
ferro. De noite tudo é alumiado pela luz da graxa do peixe, que enfuma as 
paredes e cheira que tresanda (exalar mau cheiro) (BRANDÃO, 1923, p. 
59). 

 
 

A pesca em território português continua tendo uma importância muito 

significativa na economia, tanto que é classificada em diferentes tipos15: 

 

                                                 
15

 Disponível em:  http://www.fileiradopescado.com/documents/escola/Os-diferentes-tipos-de-pesca-

em-Portugal.pdf. Acesso em: 12/10/2015. 

http://www.fileiradopescado.com/documents/escola/Os-diferentes-tipos-de-pesca-em-Portugal.pdf
http://www.fileiradopescado.com/documents/escola/Os-diferentes-tipos-de-pesca-em-Portugal.pdf
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 Pesca local: As embarcações não excedem os 9 m, não podendo 

ultrapassar a área da capitania a que estão subordinadas (mas 

também estão inseridas aquelas embarcações cuja atividade é 

efetuada nos rios, lagos ou lagoas) e não podem ir além das 6 milhas 

(se o convés for aberto e a potência não superior a 60cv ou 75cv); 

 Pesca costeira: Efetuada nas áreas definidas pelo art.64 do decreto 

regulamentar nº43/87 de 17 de julho, as embarcações procedem à 

mais de 9m de comprimento e tonelagem do motor não pode ser 

inferior a 35cv ou 25Kw, apenas podem permanecer 24 horas no mar. 

Ocupa a área limitada a norte pelo paralelo 48º norte, a Oeste pelo 

meridiano 14ºW, a sul pelo paralelo 30ºNorte e a leste pela costa 

Africana; 

 Pesca de arrasto: É um subtipo de pesca costeira em que as redes 

utilizadas têm a forma de funil que se vai arrastando e apanhando uma 

grande quantidade e variedade de pescado. Existiam em 2003 cerca 

de 60 arrastões de peixe especialmente para pescada e carapau e 30 

de marisco; 

  Pesca de largo: São as embarcações grandes, com mais de 100 Gt, 

pescam além de 12 milhas e possuem mais de 8 dias de autonomia em 

pleno mar que pode ser prolongada até duas semanas. Podem operar 

em qualquer área, exceto para dentro de 12 milhas de distância, a linha 

da costa Portuguesa, ou em alinhamento dos cabos da Roca, Espichel 

e Sines; 

  Pesca longínqua: A pesca é praticada em águas internacionais, fora 

da Zona Economicamente exclusiva - ZEE, com barcos que são 

autênticas unidades industriais que procedem a captura, limpeza, 

armazenamento e congelamento do pescado, podendo estar longos 

meses afastados da costa.  

 

No entanto, tendo como referência o tipo de embarcações utilizadas e as 

técnicas usadas nesta arte são classificadas dois tipos de pesca: 

 

 Artesanal ou tradicional: Esse tipo de pesca é majoritário em Portugal e 

caracteriza-se pela existência de meios tradicionais de captura com 
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técnicas passadas de geração em geração, com linha e redes os 

barcos são de reduzidas dimensões e de pequena tonelagem, na maior 

parte das vezes sem motor. A tripulação é reduzida e as capturas não 

são significativas e, como não dispõem de meios de conservação, 

raramente permanecem no mar por muitas horas, sendo o apoio 

científico reduzido, bem como a produtividade. Predomina na pesca 

local ou costeira. O destino da produção é o autoconsumo ou a venda 

nos mercados locais; 

 Industrial ou moderna: é praticada por navios de grande tonelagem 

(GT), equipados com grandes redes e funcionam como autênticas 

unidades industriais uma vez que procedem a captura do peixe, ao 

seu tratamento e respectiva embalagem e congelamento. A detecção 

de áreas propícias à ocorrência do pescado é feita por satélite ou por 

sondas com dispositivos para detenção dos bancos de peixes. 

  

Ao final deste capítulo identificamos relações e exercícios do poder português 

no que se refere à atividade da pesca em mares e território brasileiro, onde o 

governo nomeou, no ano de 1519, o feitor Affonso Rodrigues, que deveria fiscalizar 

e arrecadar os impostos referentes à pesca, a salga e a secagem. 

 Sendo assim, essas ações potencializavam o recebimento do imposto, com a 

obrigatoriedade de ser enviado em açúcar, produzido no Brasil, considerando a 

importância desse produto no século XVII em Portugal e em toda a Europa. Outro 

ponto interessante refere-se à pesca da baleia nas costas da África, Brasil e Cabo 

Verde que permitia a naturalização de pescadores de qualquer nação após 10 anos 

de serviço prestados nos navios portugueses. 

 Esses dados históricos, importantíssimos para a fundamentação desse 

trabalho, resultaram de uma minuciosa pesquisa aos acervos portugueses e 

alagoanos, e os dados obtidos nestas referências possibilitaram a constatação de 

que algumas espécies de peixes, crustáceos, moluscos e artes de pesca são 

semelhantes às utilizadas no Brasil e em Portugal. Estas informações foram 

primordiais para a elaboração dos capítulos que se seguem. 
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CAPÍTULO III 

ALÉM MAR: A RIA DE AVEIRO 

 

           O objetivo desse capítulo é caracterizar e analisar a pesca artesanal na 

laguna de Aveiro, em Portugal, localizada no município português de Aveiro (Figura 

11), com a finalidade de realizar um diagnóstico preliminar da situação dos 

pescadores na laguna ou Ria e levantar seu perfil socioeconômico, na intenção de 

dialogar histórica e culturalmente com os dados dos pescadores da laguna 

Manguaba, localizada no município de Marechal Deodoro em Alagoas – Nordeste do 

Brasil. 

Aveiro cidade localizada na costa norte do território português, entre as 

coordenadas: 40º38‘32‘‘N e 8º39‘05.25‖O e distante 218 km da capital Lisboa, é 

conhecida como a cidade com ―os pés assentes na água ou a cidade aquática ou 

Veneza de Portugal ou Feitoria do sal ou a Pátria do azulejo‖ (PACHECO, 1989, p. 

25). 

Foi no século XIII que Aveiro obteve o estatuto de Vila16. A vila, pela sua 

situação geográfica, pôde fixar as populações à volta das salinas, da pesca e do 

comércio marítimo. Aveiro obteve o foral em 1515.  

No final do século XVI, a comunicação da Ria com o mar era cada vez mais 

instável, até que acabou por fechar. Sem o seu acesso ao mar, o Porto de Aveiro 

teve que fechar, logicamente, o que provocou a maior crise que Aveiro jamais 

conheceu. 

As águas paradas e a consequente insalubridade provocaram uma diminuição 

da população aveirense. Em 1759, o rei Dom José eleva a Vila de Aveiro a ―Cidade‖. 

Nesta altura, Aveiro foi renomeada de “Nova Bragança‖17. O duque de Aveiro tinha 

sido condenado por alta traição. Mas como sempre, simples política não pode ir 

contra séculos de História e de tradição popular. Aveiro voltou a chamar-se Aveiro 

pouco tempo depois. 

Foi no início do século XIX que o problema do canal que liga a Ria ao mar foi 

resolvido; com a construção da barra em 1808, a Ria de Aveiro voltou a ter um 

acesso ao mar estável, com o qual se podia contar.  

 

                                                 
16

 Disponível em: https://descobrir-portugal.com/2010/07/aveiro/. Acesso em: em: 30/09/2015. 
17

 Disponível em: https://descobrir-portugal.com/2010/07/aveiro/. Acesso em: em: 30/09/2015. 

https://descobrir-portugal.com/2010/07/aveiro/
https://descobrir-portugal.com/2010/07/aveiro/
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Figura 11 - Mapa do território português com o município de Aveiro 

 

Fonte: http://www.mapas-portugal.com/Mapa_Distrito_Aveiro_Portugal.htm. Acesso em: 30/09/2015. 

 

 

  A região é conhecida pela sua laguna chamada de Ria de Aveiro (Figura 12), 

pelos canais que cortam a cidade, pelas antigas salinas e pelos seus barcos 

característicos que transportavam o Moliço (Planta colhida na Ria que servia para 

fertilizar os campos para a agricultura) (REBELO e POMBO, 2000, p.33). 

  A Ria de Aveiro é uma laguna que se encontra com o mar na região da 

Gafanha. A laguna é explorada por um grande número de pescadores artesanais, 

que pescam e coletam mariscos. Apresenta um comprimento máximo de 45 km 

entre o bico de Muranzel e Fermelã, a sua largura máxima chega aos 11 km, 

evidenciando uma largura média de 2 km. A área húmida lagunar varia entre 43 km2, 

em baixa mar, e 47 km2, em preamar. Com 70 milhões de metros cúbicos de água, 

http://www.mapas-portugal.com/Mapa_Distrito_Aveiro_Portugal.htm
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com temperatura variando entre os 26ºC no verão (junho a setembro) e 10ºC entre 

dezembro e fevereiro, nos demais meses varia entre 11ºC a 23ºC, a salinidade 

atinge 32 ups (unidade padrão de salinidade) (REBELO e POMBO, 2001, p.26). 

 

Figura 12 - Ria de Aveiro 

 

Fonte: Google Earth (12/2015), demarcação inserida pelo autor. 

 

Desde os primórdios da fundação da vila que a atividade pesqueira vai se 

destacando e sendo alvo da fiscalização por parte dos seus governantes, conforme 

é constatado no Foral Manuelino de Aveiro, datado de 04 de agosto de 1515, onde 

determina a Dízima do pescado. 

 

E depois de pago este direito se paga a dízima nova a nós e a outra a igreja 
E isto se entende de pescado fresco  porquanto do pescado seco que a dita 
Villa vier per mercadoria per quais quem pessoas não se paga dízima a 
igreja do qual se(210.v) pagará dízima a nós ou a portagem segundo a terra 
de que vier E o dito direito do mordomado se pagará quantas vezes o 
trouxerem e senão chegar os ditos doze peixes não se levará nenhum 
direito do mordomado E posto que passem não haverá mais que hum só na 
maneira que dito é O qual direito se descontará aos que o dito pescado 
trouxerem e pagarem da dízima que a nós do dito pescado houverem de 
pagar e as pessoas que o dito pescado dizimarem o poderão tirar Per mar e 
per terra livremente sem pagarem uma dízima nem portagem e as outras 
pagarão dele seu direito. A saber. A dízima per agora e per terra per cargas 
(DIAS, 1963, p.256). 
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Essa fiscalização encampada pelo governo português continua sendo 

efetivada na Ria de Aveiro até os dias de hoje. Segundo dados disponíveis no SI2P, 

base de dados interno da DGPA18 (Direção Geral das Pescas e Aquicultura), 

entidade responsável pelo licenciamento da frota de pesca nacional, o número de 

embarcações de pesca local registradas na Capitania de Aveiro, licenciadas para 

exercer a atividade da pesca era em 15 de fevereiro de 2008, 606 unidades, sendo 

que 491 destas embarcações possuem artes de pesca para atuar, exclusivamente, 

na Ria de Aveiro, enquanto as restantes possuem artes que lhe permitem pescar em 

águas oceânicas (TEMPRILHO, 2008, p.20)  

 

3.1. Embarcações da ria de Aveiro  

 

Para além das unidades motorizadas modernas, num inventário das 

embarcações tradicionais da ria de Aveiro destacam-se cinco tipos (Figura 13): a 

saleira, o moliceiro, o mercantel, a bateira murtoseira e a erveira. Com exceção do 

primeiro, estes três últimos são empregados no transporte e na pesca. Magalhães 

(1908)19 em  Os Barcos da Ria de Aveiro, o autor identifica quatro tipos de trabalho 

associados à tipologia dos barcos: exploração das salinas, apanha do moliço, 

transporte fluvial da pesca marítima, pesca fluvial. A saleira destina-se ao serviço 

nas salinas, o moliceiro para a apanha do moliço; a bateira mercantel para o 

transporte fluvial da pesca marítima, e as bateiras murtoseiras (de dois tipos, o 

chinchorro e a labrega) e a bateira de Ílhavo preparadas para a pesca fluvial. 

 

O barco moliceiro é o tipo de barco que se mantém mais puro nas suas 
características e atividades a que se destina: a apanha do moliço ou 
alternativamente do junco. Com cerca de 15 metros de comprimento e 
medindo de boca 2,5 metros, distingue-se por possuir as bordas muito 
baixas e por ter duas bicas, a proa e a popa, altas e recurvas. O fundo é 
chato e o calado baixo, por que precisa de navegar em locais com pouca 
altura de água. É tradicionalmente construído em pinho e, em norma, dura 
pelo menos doze anos.  
O barco mercantel é uma embarcação de carga e transporta areia, lama 
para as marinhas, junco e sal, recebendo, neste caso, a designação de 
barco saleiro. Diferencia-se do moliceiro pelas formas da proa e da popa e 
pelo tamanho, pois em geral mede 18 m de comprimento, com um costado 
muito mais alto e conta com um duplo fundo. Os mais pequenos podem ser 
utilizados na pesca, e os maiores destinam-se exclusivamente para o 
transporte de mercadorias e pessoas. 

                                                 
18

 Disponível em: http://  www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm. Acesso em: 07/11/2015. 
19

 Luiz de Magalhães, 1908 Os Barcos da Ria de Aveiro, in Revista Portugália, Tomo II, fascículo I, 
Porto. 

http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm
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A bateira mercantel distinguia-se porque o barqueiro, ao trabalhar, 
caminhava sobre tábuas largas, estendidas ao longo das bordas, chamadas 
"tábuas de varear". Era usada no transporte do pescado e na pesca 
chamada "berbigoeira".  
A "bateira de bicas", também chamada "chincha", devido ao nome da arte 
de pesca a que se dedica, "o chinchorro", mede cerca de 9 a 10 metros de 
comprimento. 
A bateira eveira é de pequenas dimensões 5 m de comprimento 
(MAGALHÃES, 1908). 
 

 
Figura 13 - Embarcações utilizadas na Ria de Aveiro para capturar peixes 

 
Fonte: Gilmar Furtado (2015). 

 

 

3.2. O Ecossistema Lagunar e os Modos de Exploração  

 

Em Portugal, as atividades de exploração das águas nos sistemas fluviais e 

lacustres estão associadas a fatores tais como: a existência de ligação ao mar - se 

esta se faz todo o ano ou é sazonal (casos, em Portugal, das Lagoas de Óbidos e de 

Santo André, em que há uma época e data para a abertura, que se faz com homens 

e máquinas se não ocorrer por ação da natureza, fechando-se depois o cordão 

dunar de maneira natural); a influência e amplitude dos ciclos de marés; o perfil 
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orográfico das margens (escarpadas, baixas, com praias, de seixos ou areias por 

exemplo); força e volumes das correntes ao longo do ano no caso dos cursos de 

água; a existência de fundões ou pegos; as características dos leitos dos cursos, a 

entrada e saída de espécies sujeitas a regimes de migração e desova20. 

Há que se assinalar ainda a presença de barragens, açudes e outras 

barreiras que alteram a evolução dos cursos de água, como instalações destinadas 

à pesca (as pesqueiras no Rio Minho, os caneiros no Rio Guadiana), poluição e 

sujidade. 

As estratégias de apanha ou pesca dependem das características do local 

explorado, das espécies que se pretendem capturar ou apanhar e do tipo de 

aparelho. Estas são atividades de pequena e muito pequena escala, raramente 

envolvendo mais que duas a três pessoas em companha (no somatório a sua 

presença pode ser numerosa), mas tornam-se bastante importantes pelo fato de se 

terem lugar em ecossistemas de grande sensibilidade e já muito causticados.  

Na maior parte destes ecossistemas as atividades tiveram no passado uma 

relevância muito maior. As artes de pesca podem ser fundeadas ou de deriva (sejam 

anzóis ou redes).  

Em geral, a explotação faz-se em pequenas áreas, por vezes posições 

localizadas. Nos rios e regatos é mais comum a pesca com linhas e anzóis (desde 

linha e anzol ao aparelho de anzóis, que, por exemplo, se chamam ―pescas‖ em 

algumas regiões, varestilhas, similar de uma arte identificada por Baldaque da Silva 

como Barqueira de Varestilha, zagaias, toneiras, piteiras). Há a pesca com redes 

(três panos, um pano, chinchorros ou chinchas, estas últimas usadas sobretudo nas 

praias fluviais nos lançamentos e arrastos de terra para terra, tarrafas de mão, 

arrastos de vara, arrastos de cintura, arrastos de mão), armadilhas de formatos e 

nomes diversos (galrichos ou botirões ou rediscas, nassas, covos, murejonas), 

aparelhos para o meixão (redes mosquiteiras de pano simples e em forma de saco, 

rapetas). 

                                                 
20

 Ver, sobre estes temas, as seguintes obras. Abecassis, Fernando 1997 ―Caracterização geral 
geomorfológica e aluvionar da costa continental portuguesa‖ in Colectânea de ideias sobre a zona 
costeira de Portugal, Lisboa: Associação Eurocast-Portugal/Instituto da Água, pp. 9-24. Alves, António 
M. C. 1997 ―Causas e Pocessos da dinâmica sedimentar e evolução actual na costa do Alto Minho, in 
Coletânea de ideias sobre a zona costeira de Portugal, Lisboa: Associação Eurocast-Portugal/Instituto 
da Água, pp. 295-326. Araújo, Ilídio Alves de 1987 O essencial sobre o litoral português, Lisboa: 
Imprensa Nacional Casa da Moeda. Reis, Mário 1993 Ria de Aveiro, Memórias da Ria, Ovar: Câmara 
Municipal de Ovar.  
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Nos rios e regatos faz-se também a pesca à mão (usa-se uma luva ou um 

pano para evitar que a presa escorregue na mão). Nos estuários, onde a influência 

das marés se faz sentir com mais impacto, é empregada a maior parte destes 

instrumentos. Um instrumento ainda comum, porém, proibido por lei, é a fisga, com 

número variável de dentes, dotados ou não de barbela, isto dependendo da presa a 

que se destina. Usam-se também lanças para arremesso manual e arpões, estes em 

geral usados em armas de caça submarina.  

Na apanha, para além da atividade de recolha à mão empregam-se os 

seguintes utensílios – luvas, faca, raspador, vareta, sacho, sachola, ancinho – que 

são em geral instrumentos simples e na maior parte das vezes de concepção 

caseira e pessoa. Ainda, encontramos utensílios comprados em casas de comércio 

e transformados para usos específicos, como sacholas e sachos para cavar os 

lodos, ou reaproveitados (varetas de guarda chuva, por exemplo).  

 

3.3. Tipologia da Pesca Artesanal 

 

Num quadro que sintetiza os ―tipos de organização econômica‖ Souto (2007)21 

refere-se a três tipos de pesca artesanal, sendo dois de base familiar e um de 

transição. Sintetiza-se aqui os três grupos. Contudo, para o caso específico da Ria 

de Aveiro, interessam sobretudo os dois primeiros.  

Há uma ―pesca artesanal de base familiar‖ (Figura 14) que envolve toda a 

família, que é exclusivamente local e pode ser realizada com o auxílio de uma 

embarcação ou a pé, ao longo das margens da laguna. Os meios de produção 

(barco, aprestos de navegação e artes de captura) são propriedade da família, cujos 

membros se dedicam a outras atividades, com frequência agrícolas, que, de algum 

modo, procuram compensar a sazonalidade dos rendimentos da pesca, assim como 

o fato de, bastantes vezes as capturas estarem proibidas devido às analises 

regulares, levadas a cabo pelo IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à 

qualidade da água e às condições das espécies.  

 

 

 

                                                 
21

 Souto, Henrique (2007) Comunidades de Pesca Artesanal na Costa Portuguesa na última 
década do século XX, Lisboa: Academia de Marinha, p. 32. 
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Figura 14 - Familia de pescadores de Berbigão, na Ria de Aveiro 

 

Fonte: Gilmar Furtado (2015). 

 

Uma pesca também ―de base familiar‖, que se efetua à escala local e é 

sazonal. Em comparação com o anterior, neste tipo de organização da pesca 

artesanal acentua-se a divisão social do trabalho: o trabalho da mulher, como a 

preparação das artes, a comercialização do pescado, torna importante a sua 

permanência em terra. Os meios de produção pertencem a uma pequena parceria 

ou sociedade, por norma constituída por familiares ou vizinhos.  

Dentre estes dois casos, e porque na maior parte das vezes o rendimento fica 

dentro do núcleo familiar, pai, mãe e filhos, só no segundo se começa a encontrar 

uma verdadeira redistribuição dos rendimentos. Isto é, um pagamento a partes ou 

feito na base da percentagem sobre o pescado e o que rendeu na lota: remuneração 

do barco e das artes (do capital) e dos tripulantes (chamadas as partes do corpo). 

O terceiro tipo, que este investigador designa ―pesca artesanal de transição‖, 

inclui os níveis em que há uma miscigenação clara da componente familiar e  

empresarial – um dos traços característicos é o fato das mulheres não possuírem 

vínculos profissionais ao setor; e a presença de companhas constituídas por 

tripulantes e companheiros que podem ou não ser parentes do armador. Trata-se de 
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uma pesca de escala local e igualmente condicionada, como as anteriores, pela 

sazonalidade das capturas a que se dirige.  

 

3.4. As Artes Atuais de Pesca na Ria de Aveiro 

 

As artes de pescas autorizadas para o exercício da atividade de pesca da Ria 

de Aveiro constam do Regulamento de Ria de Aveiro22 publicado na Portaria 

563/9023 de 19 de julho, Portaria 1026/200424 de 09 de agosto, com a alteração dada 

a Portaria nº 575/200625 de 19 de junho e que são as seguintes:  

 

 Redes de tresmalho de deriva ≥ 70mm: é uma arte constituída por uma 

‗‘rede de emalhar de três panos (tresmalho) de deriva. Características: 

comprimento máximo da rede 300 m; altura máxima da rede 2 m; 

Malhagem mínima do pano central (miúdo) de 70 mm; Número máximo 

de redes a bordo 01. (Portaria 575/2006); 

 Redes de tresmalho de fundo ≥ 80 mm: ‗‘rede de emalhar de três panos 

(tresmalho) fundeada. Características: comprimento máximo a rede 50 

m; Número máximo de redes por caçada 8; Número máximo de caçadas 

2; Altura máxima da rede 75 cm; Malhagem mínima do pano central 

(miúdo) 80 mm. (Portaria 575/2006); 

 Pesca da linha - Cana e Linha de Mão: características: Número máximo 

de anzóis 03; abertura mínima dos anzóis 8 mm. (Portaria 563/90); 

 Pesca à Linha – Palangre (espinhel) de Fundo: ―... aparelho de anzol 

fundeado, constituído por uma linha principal ou linha madre, à qual, de 

espaço a espaço, são amarrados estorvos, a extremidade dos quais são 

empalados anzóis. Características: comprimento máximo da madre de 

100 m; número máximo de anzóis 80; abertura mínima dos anzóis 8 mm; 

número máximo de aparelhos por embarcação 12. (Portaria 563/90). 

                                                 
22

  Ver: ―Contribuição para o conhecimento das Artes de Pescas utilizadas na Ria de Aveiro‖. Miguel 

Carneiro (IPMA-2002).  
23

 Portaria 563/90. Disponível em: 
http://www.marinha.pt/Conteudos_Externos/lexmar/PGPAT%20100/PGPAT%201000%20%20Cap%C
3%ADtulos/Cap%C3%ADtulo%20B%20Pesca/Subcap%C3%ADtulo%20B.10/B.10.5%20%20Ria%20
de%20Aveiro/Portaria%20563-90%20(19JUL1990).pdf.   Acesso em: 23/09/2015. 
24

 Portaria 1026/2004. Disponível em: https://dre.tretas.org/dre/174685/.  Acesso em: 23/09/2015. 
25

 Portaria 575/2006. Disponível em: https://dre.tretas.org/dre/198984/. Acesso em: 23/09/2015. 

http://www.marinha.pt/Conteudos_Externos/lexmar/PGPAT%20100/PGPAT%201000%20%20Cap%C3%ADtulos/Cap%C3%ADtulo%20B%20Pesca/Subcap%C3%ADtulo%20B.10/B.10.5%20%20Ria%20de%20Aveiro/Portaria%20563-90%20(19JUL1990).pdf
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Esta arte também é designada por ―Espinel‘‘ ou ‗‘Espinhel‘‘ ou ‗‘Troli‘‘ ou 

‗‘Palangre‘‘; 

 Pesca à linha – Minhocada: ―... cana de bambu, com uma vara mais 

delgada na extremidade, na qual se pendura um novelo de minhocas―, 

(Portaria 563/90). Esta arte é também designada por ―sertela―, 

―remolhão‖ ou ―minhoqueiro‖; 

 Arrasto de draga manual – Berbigoeira: É constituída por uma 

‗‘travessa‘‘ de ferro com dentes, tendo a meio uma vara para servir de 

cabo e ligado a um arco onde entalha o saco da rede. Pode ser usado, a 

partir de embarcação ou a pé, por pescador apeado. Características: 

comprimento máximo da travessa 1 m; número máximo de dentes 48; 

comprimento máximo dos dentes 10 cm; espaçamento mínimo entre 

dentes 1,5 cm; malhagem mínima do saco 35 mm; comprimento máximo 

do saco 1,5 m; comprimento máximo da vara 12 m. (Portaria 575/2006), 

é também conhecida por ―Cabrita‖; 

 Envolventes arrastantes – Chinchorro: Descreve-se como sendo uma ―... 

rede envolvente lançada de bordo e alada para terra, constituída por um 

saco que se continua por duas asas terminadas pelos calões, onde 

amarram os cabos de calar. ‖Características: comprimento máximo de 

cada asa 25 m; Comprimento máximo do saco  5 m; Malhagem mínima 

do saco 20 mm. (Portaria 563/90); 

 Artes de levantar - Camaroeiro: ―Artes de levantar constituída por um 

saco de rede de forma cônica, entalhada num aro circular, do qual saem 

pernadas que se reúnem formando uma alça onde amarra o cabo de 

alagem. Características: Diâmetro máximo do aro 50 cm; Altura máxima 

do saco 40 cm; Malhagem mínima do pano central (miúdo) 18 cm; 

Número máximo de nassas por embarcação 20. (Portaria 575/206); 

 Armadilha de gaiola – Galrichos: ―Armadilha constituída por um saco de 

rede distendido a intervalos regulares por aros, calada por uma tralha 

que se lhe prende aos extremos e tendo interiormente bocas mantidas 

em posição por cabos ligados ao interior do saco. A arte deve ser 

assinalada com boias de presença, com inscrição da matricula da 

embarcação. Características: comprimento máximo do saco 70 cm; 
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Malhagem mínima da rede 16 mm; Número máximo por embarcação 50. 

(Portaria 575/2006); 

 Armadilha de gaiola – Camboa: ―... saco de rede com aros e duas 

mangas laterais fundeado‖. Características:  comprimento máximo de 

cada manga 10 m; altura máxima de cada manga 1,5 m; Malhagem 

mínima as mangas 70 mm; Comprimento máximo da nassa 5 mm; 

Largura máxima da boca do saco 60 mm; Altura máxima da boca do 

saco 1,5 m; Malhagem mínima do saco 70 mm. (Portaria 563/90); 

 

           A pesca na ria de Aveiro vai envolver mais de 1500 pescadores regularizados 

em duas associações, que são autorizados pelos órgãos competentes, que vão 

expedir as licenças de pesca por grupos de espécies ou para um determinado 

marisco (Figura 15). 

 

Figura 15 - Licença de pescador para trabalhar na Ria de Aveiro 

 

Fonte: Gilmar Furtado (2015). 
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3.5. Perfil Socioeconômico dos Pescadores da Ria de Aveiro 

 

Para aprofundar os estudos sobre os pescadores artesanais da Ria de Aveiro, 

foram aplicados questionários, em nove pontos de desembarque demarcados no 

mapa abaixo (Figura 16).  

 

Figura 16 - Mapa da Ria de Aveiro em Portugal com os pontos de desembarque do 
pescado 

 
Fonte: Google Earth (2015), demarcação realizada por Paulo Manuel Ramos Soares e Santos 
(03/2016). 

 

Os questionários (os mesmos aplicados como pré-testes aos pescadores da 

laguna Manguaba em Marechal Deodoro) foram aplicados por Paulo Manuel Ramos 

Soares e Santos, que percorreu os limites da Ria de Aveiro com o pesquisador 

Gilmar Furtado quando esteve em Portugal e foi indicado por Miguel Carneiro26 

                                                 
26

 Miguel Carneiro é pesquisador do IPMA – Instituto Português do Mar e Atmosfera. Carneiro se 
constituiu em mais um interlocutor sobre a cultura piscatória de Portugal durante nossa pesquisa em 
Lisboa. É autor de vários livros da Coletânea do IPMA). 
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pesquisador do IPMA – Instituto Português do Mar e Atmosfera. Foram aplicados a 

27 pescadores e 1 marisqueira. O instrumento de pesquisa foi composto por 50 

perguntas distribuídas nos seguintes temas: 1) Dados Gerais; 2) Perfil Familiar; 3) 

Aspectos Socioeconômicos; 4) Modelo de pesca e 5) Percepção Ambiental. 

Os dados gerais dos pescadores entrevistados estão agrupados em 

respostas às 14 questões elaboradas, que versam sobre: 1) Identificação, nome27, 

profissão, idade, escolaridade, endereço e estado civil; 2) A relação dos 

entrevistados com a atividade pesqueira, observando se possui Registro de Pesca, 

Associação, se estão vinculados à alguma Associação, se realizou algum curso na 

área de pesca 

 

3.5.1. Escolaridade dos pescadores 

 
Todos entrevistados se declararam pescadores ou marisqueiras, estão com 

idade entre 26 e 63. Quanto à escolaridade 23 que tem ensino fundamental 

incompleto e 05 com ensino fundamental completo. 

 

3.5.2. Estado Civil 

 

No que se refere ao estado civil, 03 são solteiros, 23 são casados, 01 

divorciado e 01 viúvo. 

 

3.5.3. Registrado em Associação 

 

Quanto às relações dos entrevistados com a atividade pesqueira temos 28 

que possuem Registro de Pesca e participam de Associações que corresponde a 

100%, estando filiados à APARA ou Viana Pesca. Todos os 28 pescadores 

participaram de pelo menos um curso de formação na área de pesca. 

 
3.5.4. O perfil familiar/ Tipo de residência 

 

Em se tratando dos pescadores entrevistados, 22 pescadores têm filhos, 18 

possuem residência própria, 02 vivem em casa camarária (cedidas pelo poder 

                                                 
27

 Não informaremos os nomes dos pescadores e sim o número da Entrevista. 
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público), 28 habitações são construídas com tijolos, estas casas têm entre 04 e 09 

cômodos - moram nestas residências pessoas com idade entre 01 e 63 anos e 

dividem o espaço com 01 a 05 pessoas. 

 

3.5.5. Perfil socioeconômico 

 
Quanto aos aspectos socioeconômico, foram realizadas 17 perguntas que 

incluem as seguintes informações: 1) Renda individual; 2) Renda média da família; 

3) Se recebe aposentadoria; 4) Se exerce alguma outra profissão para aumentar a 

renda familiar; 5) Se recebe auxílio do governo; 6) Há quantos anos é pescador; 7) 

Se os pais também eram pescadores: 8) Se seus pais atuam nesta profissão; 9) 

Como se alimentam diariamente; 10) Se deseja que os filhos permaneçam na 

profissão de pescador artesanal; 11) Se participa de alguma Associação além da 

Colônia; 12) Se é devoto de algum Santo; 13) Se já foi beneficiado por algum 

programa, plano, projeto do governo; 14) Qual a sua percepção sobre o valor de 

remuneração do pescado; 15) Quanto gasta mensalmente com a compra e 

manutenção de seus equipamentos; 16) O pescado fruto do seu trabalho é para 

subsistência e/ou comercialização; 17) Quais as espécies pescadas. 

 

3.5.5.1.  Renda familiar 

 

Nos dados levantados sobre a renda individual e familiar verificou-se que a 

maior renda declarada foi de €1.200,00, enquanto que a menor renda individual na 

atividade da pesca foi de €400,00, no tocante a maior renda familiar declarada foi de 

€2.000,00, enquanto que a menor renda observada nas respostas foi de €500,00. 

No que se refere ao auxilio fornecido pelo governo português, foi constatado que 14 

pescadores receberam ajuda para a compra de motor para o barco.  

 

3.5.5.2.  Transmissão do conhecimento 

 

No tocante à transmissão cultural da atividade do trabalho foi constatado que 

21 pescadores aprenderam a pescar com os pais. Por outro lado, apenas 03 

pescadores afirmaram desejar que os seus filhos exercessem essa profissão, sendo 

que um dos motivos apresentados se refere à baixa remuneração tirada na pesca. 



46 
 

Outro dado importante se refere à quantidade de anos de trabalho na atividade 

pesqueira, 12 anos é a menor quantidade de anos de trabalho na pesca artesanal, e 

a maior foi de 45 anos.  

 

3.5.5.3.  Venda e Consumo 

 

Dos entrevistados, 27 pescadores possuem embarcação motorizada, 21 das 

quais fabricadas em madeira e 06 de fibra, com tamanhos variando entre 5,25 m e 

8,5 m e apenas 01 pescador não possui embarcação. 

Constatou-se que a pesca além da comercialização tem também o valor 

agregado de aportar benefícios ao ser utilizada na subsistência, inclusive 05 

entrevistados pescam também para subsistência. Revelaram as principais espécies 

pescadas na Ria de Aveiro como sendo: Ameijoa, Berbigão, Berbigão, Choco, 

Corvina, Dourada, Lampreia, Linguado, Polvo, Robalo, Safio, Sargo, Sável, Solha, e 

as armadilhas utilizadas são: Ancinhos, Anzol, Berbigoeira, Cabrita, Covos, Draga 

de mão, Minhocada, Piteira, Toneira, Tresmalho de deriva, Tresmalho de fundo. 

No que se refere a um dos aspectos muito importante da sobrevivência dessa 

profissão, a comercialização está  estreitamente vinculada a remuneração do 

trabalho,  onde eles responderam em sua maioria que não há dificuldades. 

Complementando questões que envolvem a comercialização eles avaliaram que o 

preço pago pelo pescado está entre regular e bom. Apesar dessas respostas, foi 

constatado que  apenas 01 acha o valor insuficiente, todos os 28 pescadores 

vendem sua produção para a Lota (entreposto comercial).  

No quesito sobre o custo mensal utilizado para compra reparo e reposição do 

equipamento informaram que o gasto mínimo consiste em €83,00 e o máximo    

€500,00. 

 

3.5.6. Modelo de pesca 

 

Sobre o modelo de pesca, realizamos 14 perguntas: 1) Quantidade de vezes 

que pesca por semana; 2) Se tem embarcação própria e se a mesma é motorizada; 

3) Qual o material da embarcação e sua metragem; 4) Com quem aprendeu a 

pescar; 5) Que apetrechos utiliza para pescar; 6) Qual  o tempo de duração da 
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pesca; 7, 8 e 9) Qual a percepção sobre a situação - atual, a anterior28 e a futura29 - 

quantidade de peixes na Ria de Aveiro; 10) Se há dificuldade em comercializar o 

pescado no Município de Aveiro; 11) Como é feita a comercialização; 12) Como 

avalia o processo de comercialização; 13) Se pudesse mudaria de profissão; 14) 

Como acredita que será o futuro da profissão no Município de Aveiro. As 

informações sobre estas questões estão organizadas a seguir. 

 

3.5.6.1. Duração do tempo de pesca 

 

Os pescadores informaram que pescam no mínimo 03 dias na semana e no 

máximo 07 dias.  Que 18 pescadores trabalham entre 05 e 07 dias, apenas 08 dos 

informantes trabalham 06 dias por semana.  Quanto às horas de trabalho durante a 

pesca, 06 disseram que a pesca dura 10h, para os outros 22 pescadores o tempo de 

exercício da pescaria pode durar de 04 a 09 horas. 

  

3.5.6.2. Quantidade de pescado na Ria de Aveiro 

 

A maioria dos pescadores considera que, na atualidade, a quantidade de 

peixes, na lagoa, é insuficiente, apresentam uma percepção de que há 10 anos, a 

quantidade era muito melhor e expressam uma perspectiva de que o futuro vai ser 

muito pior. 

 

3.5.6.3. Desejo de mudar de profissão 

 

Quando da análise do dados referentes à mudança de profissão: foi 

constatado que 09 pescadores gostariam de mudar de profissão se tivessem 

oportunidade. Este dado dialoga com o desejo dos filhos não permaneceram nesta 

profissão. Alguns expressaram o motivo pelo qual desejam mudar de profissão: 

―Porque não querem estar dependentes de rendimento incerto‖, ―Há meses 

demasiado fracos e é difícil viver nessa altura‖, ―Mudava para uma profissão com 

mais rendimento‖, ―O marisco está a atingir preços demasiado baixos e começa a 

não compensar‖, ―Rendimento muito irregular e baixo‖  

                                                 
28

 10 anos antes. 
29

 10 anos depois. 
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3.5.6.4. Percepção ambiental 

 

Com relação à percepção ambiental dos pescadores realizamos as seguintes 

indagações: 1) Como avalia a situação atual da Ria de Aveiro em relação à 

conservação; 2) Quais ações poderiam melhorar a pesca no Município de Aveiro; 3) 

Em sua opinião o que e quem é responsável pela situação atual da pesca na Ria de 

Aveiro; 4) Quem é responsável pela proteção ambiental na Ria de Aveiro; 5) Quais 

as ações que o pescador faz para diminuir a poluição na Ria de Aveiro; 6) Se o 

pescador conhece alguma área de proteção ambiental.  

Referente às respostas sobre a conservação da Ria: 20 pescadores afirmam 

ser insuficiente, 07 responderam ser regular e apenas 01 respondeu boa. Quanto à 

responsabilidade pela proteção da Laguna, 18 responderam ser do Estado, 08 

afirmaram ser do Estado e dos pescadores, perguntados se conheciam alguma área 

de proteção apenas 01 afirmou conhecer as Dunas de São Jacinto. 

Analisando os dados coletados nesses questionários aplicados aos 

pescadores artesanais da Ria de Aveiro, conhecemos melhor o perfil desses 

trabalhadores, bem como as suas ferramentas de trabalho, a sua condição 

financeira e de habitação, a sua percepção ambiental e o seu modo de vida. 

 Esses levantamentos vão ser comparados com os dados extraídos dos 

questionários aplicados com aos pescadores da lagoa Manguaba, e serão 

apresentados no capítulo sobre a discussão dos resultados, com análise das 

identificações interculturais entre as regiões do objeto de pesquisa.  
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CAPÍTULO IV 

A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA PESCA ARTESANAL NA LAGUNA 

MANGUABA EM MARECHAL DEODORO 

 

 Os objetivos desse capítulo são conceituar pesca artesanal e caracterizar a 

atividade pesqueira na laguna Manguaba, localizada no município alagoano de 

Marechal Deodoro, desde o período colonial, a partir de documentos referentes às 

legislações em seus diferentes aspectos relacionados ao cotidiano dos pescadores. 

Os dados coletados põem em relevo a importância da pesca no município.  

 

4.1. Conceito de pesca artesanal 

 

          A atividade de pesca remonta ao surgimento da humanidade, quando os 

homens pré-históricos, em ambientes ribeirinhos e lagunares, já a praticavam, em 

conjunto com a caça e a coleta, como fontes de alimentação. Ao longo da história 

dos povos, a pesca passou a ter motivações sociais e econômicas, passando a 

constituir uma atividade com cultura própria em várias comunidades.  

 A pesca artesanal são pescarias tipicamente tradicionais que envolvem 

grupos familiares ou de amigos, em pequena escala, que usam suas próprias casas 

como entreposto de armazenamento (em oposição às empresas comerciais) utiliza 

pequeno capital, embarcações relativamente pequenas, realizando viagens perto da 

costa, sem o emprego de tecnologias. Na prática, a definição varia entre os países 

podendo ser a pesca de subsistência ou comercial, tanto para consumo ou 

exportação local (FAO). 

 No Brasil a definição prevista está na Lei n. 11.959, de 29 de junho de 2009, 

que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura 

e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, em substituição ao Código de Pesca 

de 1967. A pesca artesanal é definida atualmente como modalidade de pesca 

comercial, realizada diretamente pelo pescador, autonomamente ou com auxílio do 

grupo familiar, em embarcações de pequeno porte. Assim, a pesca artesanal passou 

a ser definida somente em 2009, através da referenciada lei, nos seguintes termos: 

Art. 8º. Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como: I – comercial: a) 

artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma 

autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou 
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mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de 

pequeno porte. 

Sua intensidade tem provocado alterações no equilíbrio ecossistêmico das 

regiões, de modo que aspectos sociais e econômicos das populações humanas, 

particularmente daquelas que habitam os litorais marinhos e estuarinos, bem como 

de todas aquelas que usam e se apropriam dos recursos e serviços naturais do 

ecossistema marinho, devem ser levados em consideração para entender melhor o 

funcionamento e a sustentabilidade do sistema pesqueiro (PEREZ, et al, CASTELLO 

e KRUG, 2015). 

A pesca extrativa é responsável pela captura animal de cerca de 90 milhões 

de toneladas/ano de peixes e invertebrados em todo mundo. Essa atividade atende 

de modo direto ou indireto a aproximadamente 10% da humanidade (520 milhões de 

pessoas no mundo), alcançando até 20% da demanda proteica per capta de 1,5 

bilhões de pessoas ao redor do mundo. Do ponto de vista da atividade comercial, 

registra-se a geração de uma receita mundial em torno de US$220 a US$235 

bilhões anualmente (PEREZ, et al., 2015; ISAAC et al., 2006; SUMAILA et al., 2011). 

A atividade pesqueira no Brasil, em sua origem, está associada a 

comunidades indígenas, bem como, recebeu a influência dos colonizadores 

portugueses e dos escravos africanos, os quais praticavam uma pesca de 

subsistência, atendendo às necessidades alimentícias dos engenhos e das 

populações dos núcleos habitacionais. (DIEGUES, 1999). 

A pesca artesanal, em particular, é aquela direcionada para o consumo 

humano, em que estão envolvidos principalmente valores culturais específicos, 

associados aos diversos saberes locais, os quais atuam de forma integrada. Assim, 

para salvaguardar estes valores culturais intrínsecos das comunidades pesqueiras, 

os modelos de desenvolvimento aplicados à pequena pesca não podem ficar 

restritos a componentes econômicos, uma vez que estes valores são 

incomensuráveis e merecem ser preservados (VIEGAS, 2010), 

A maioria dos pesquisadores define a pesca artesanal como sendo um 

sistema complexo amplamente reconhecido na atualidade por algumas de suas 

características mais comuns, capazes de atuar de forma integrada e 

interdependente com fatores ecológicos, sociais e econômicos, em consonância 

com o conhecimento empírico, com o saber tradicional, local e cotidiano.   
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O manejo comunitário dos recursos pesqueiros ocorre com base em 

conhecimentos tradicionais dos ecossistemas marinhos e costeiros, do 

comportamento das espécies e do clima, da captura multiespecífica de espécies-

alvo (peixes, crustáceos, moluscos, algas) em águas rasas (praias, baías, lagunas, 

lagoas, estuários, ilhas), com baixa autonomia de navegação, produção econômica 

de subsistência, com artes de pescas diversificadas, ou seja, ocorre com base em 

―conhecimentos ecológicos tradicionais‖ (CET), compartilhados entre gerações 

através de séculos, gerados nas interações de pescadores com as pescarias 

(DIEGUES, 2000; PANAYOTOU, 1982; BERKES et al., 2001; CARNEIRO, 2013).  

Os pescadores artesanais, particularmente nos países em desenvolvimento, 

podem ser definidos como aqueles que, na captura e desembarque de toda classe 

de espécies aquáticas, trabalham sozinhos e/ou utilizam mão-de-obra familiar ou 

não assalariada, praticam uma atividade de subsistência e exploram ambientes 

localizados próximos à zona costeira, empregando grande variedade de apetrechos, 

algumas vezes, confeccionados pelo próprio pescador. Ainda assim, estão entre os 

grupos socioeconômicos mais carentes, ente outros motivos, porque a pesca 

artesanal é realizada por meio de técnicas de reduzido rendimento, apesar de sua 

produção ser total ou parcialmente destinada ao mercado. (PANAYOTOU, 1982; 

POSEY, 1987; HILBORN e WALTERS, 1992).  

 A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE, 2000/2002), 

considera a atividade pesqueira muito perigosa, atingindo o grau de risco 3, por 

expor os trabalhadores a muitos riscos de acidentes. 

 Além da periculosidade, foi constatado em estudos sobre a saúde dos 

pescadores artesanais que essa categoria de trabalhador tem a saúde debilitada, 

em consequência das suas condições de trabalho em locais inóspitos e cheios de 

riscos, os quais provocam uma série de moléstias, que agravam sua vida laboral, 

entre elas: doenças de origem neuromusculares e articulares, como dores na coluna 

e costas, problemas de origem respiratória, como sinusites e rinites, doenças do 

sistema digestivo como gastrites, colites, doenças de pele, perda de audição, uso 

abusivo do álcool, doenças de veiculação hídrica, transtornos mentais e 

circulatórios, envelhecimento precoce, entre outros (ROSA, 2008) 

Estudos desenvolvidos pela FAO sobre os trabalhadores da pesca artesanal 

mundial demonstram que esse setor emprega mais de 90% do total estimado em 53 

milhões pescadores e aquicultores no mundo e é de grande importância 
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socioeconômica para o sustento e a segurança alimentar de cerca de 357 milhões 

de pessoas. Além disso, ela é responsável por aproximadamente 50% do total de 

154 milhões de toneladas da produção mundial de pescado, ao lado da pesca 

industrial e da aquicultura (FAO, 2012). 

 Nesse sentido, a pesca assume um papel relevante no cenário mundial, 

principalmente na sobrevivência das comunidades de regiões costeiras e estuarinas. 

Apesar das condições de baixa rentabilidade do setor, verificar-se que representa 

um meio de sobrevivência quase único e altamente dependente das condições 

ecossistêmicas locais, fato que vincula aspectos culturais tradicionais das 

comunidades aos condicionantes ambientais.    

 

 

4.2. Historiando Marechal Deodoro 

 

 O litoral do estado de Alagoas tem 230 km de extensão, o que representa 

2,9% do litoral brasileiro. Ao longo da costa são encontrados importantes estuários e 

lagoas, onde se desenvolve intensamente a pesca artesanal. Na foz do Rio 

Persinunga, fronteira com o estado de Pernambuco, até a foz do rio São Francisco, 

ao sul, limite com o Estado de Sergipe, são encontrados 17 municípios e 57 

comunidades pesqueiras, sendo as mais importantes: Maceió, Piaçabuçu, Coruripe, 

Jequiá, Maragogi, Marechal Deodoro, Roteiro e Barra de Camaragibe.  

Uma descrição do território de Alagoas foi relatada pelo padre português, 

historiador e geógrafo Manuel Aires de Casal (1796), descrevendo minuciosamente 

a região, seus rios, suas lagoas, suas jangadas e sua economia que era baseada no 

tabaco, açúcar e pescado.  

 

Na Comarca das Alagoas He onde há mais formozas arvores, de melhor 

madeira, e com maior abundancia: ali se fazem canoas, em que se navega 

no rio São Francisco. A Jangada He arvore particular, é uma das mais úteis 

desta província, He extremamente posozo, são furadas em quatro partes, 

com varas de bom pau enfiadas pelos orifícios, Sam as únicas 

embarcações menores do paiz, seguras e velocíssimas: a sua vela 

triangular, os pescadores vam nellas a perder vista de terra: e passageiros 

transportam-se com sua movilia d‘um para outro porto: mas He precizo 

puxallas para secco no fim de cada viagem, para não apodrecerem com 
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tanta brevidade. Notam-se ainda o Cururipe, que sahe oito léguas ao 

nordeste do rio São Francisco; o de São Miguel o bra de sete léguas mais 

adiante; o das Alagoas, assim chamado por ser desaguadoiro de dois 

grandes lagos.  

Os portos de Jaraguá e Pajussára, separados por uma ponta, que dão 

nome ao primeiro, estam duas ao nordeste do mencionado rio das Alagôas. 

As lagoas consideráveis sam a de Jiquibá, com obra de cinco léguas de 

comprido, uma de largo, salobre, piscoza; e cujo desaguadoiro fica doze 

milhas ao nordeste de Cururipe: a de Manguaba, com dez léguas de 

comprimento, e uma na largura, salgada, piscoza, e repartida por um 

estreito em duas porções designadas uma com o nome de lagoa do Norte, 

outra com o de lagoa do Sul, que He a maior. As suas margens sam 

cultivadas em parte, noutras cobertas de mangues, nos seus contornos há 

vários Engenhos D‘assucar, que He transportado com algodão, e outras 

mercadorias em grandes canoas a um porto da lagoa septentrional‖. 

―Alagôas: assim chamada do seu assento sobre a porção meridional da 

lagoa Manguaba, erecta com o nome de Villa da Magdalena marca do seu 

nome, rezidencia ordinária do ouvidor, que He também Inspector das 

madeiras da Marinha Real, ornada com uma Igreja paroquial de Nossa 

senhora da Conceição, um Convento de Franciscanos, outro de Carmelitas 

Calçados, duas ordens terceiras, e três Capellas mais com as Invocações 

do Amparo, Rozario e Bom Fim. Tem cadeira Regia de Latim. Em todo o 

tempo He abastada de pescados, as jacas, e laranjeiras saem em 

abubdancia. 

Nos princípios do século passado sahiam do disctrito desta Villa dois mil e 

quinhentos rolos de tabaco, um anno por outro, d‘oito arrobas cada um, e de 

tão boa qualidade, que se comprava quazi cincoenta por cento mais caro 

que o da Bahia. Assucar He hoje a riqueza de seus habitantes. Os peixes 

são: surubins, mandins, piras, camurins, camurupins, crumatans, doirados, 

piranhas, piaus, martrinchans (CASAL, 1946, p. 179). 

 

Esse território é cercado por mais de 80 lagoas e pelo Complexo Estuarino 

Lagunar Mundaú-Manguaba (Figura 17) onde está situada a cidade de Marechal 

Deodoro, que antes de ser batizada com esse nome recebeu várias outras 

denominações, sendo que a mais antiga referência sobre essa povoação foi feita por 

Diogo de Campos Moreno, Sargento Mor a serviço do Governador Geral, Diogo de 

Sá e Menezes, entre os anos de 1608 e 1612.  
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Figura 17 - Recorte do mapa com o Complexo Estuarino Lagunar 

Mundaú/Manguaba de 1647 desenhado por Jeorge Marcgrave de Liebstad 

Fonte: (BARLÉU, 1940, p. 14). 

 

Nesse momento, os interesses econômicos estavam voltados à pesca e à 

caça, provavelmente destinada ao comércio com Olinda (PE) e às outras 

povoações, já que esses animais seriam ―chacinados‖, isto é, salgados em postas 

para fins de conserva. ―Assim nas pescarias como nas caças que aqui se fazem, 

porque em breve tempo se carregam navios de chacina de porcos monteses e 

veados e outras caças do mato e tão notável marisco que fazem dele e de sua 

grandeza história, os que andam por aquelas partes‖ (CURVELO, 2014, p. 214). 

A povoação de Marechal Deodoro teve início quando Duarte Coelho enviou 

colonos para o local, logo após ter tomado posse da Capitania de Pernambuco, o 

que se deu em 9 de março de 1535. Altavila (1978) descreve que em 1591 já existia, 

à margem da lagoa do Sul, um núcleo tendo sido conquistado dos Caetés e mais 

tarde, em 12 de abril de 1636. Este núcleo foi transformado em vila pelo 4º Donatário 

da Capitania de Pernambuco, Duarte de Albuquerque Coelho, que doou à terra ao 

Sesmeiro30 Manuel Antônio Duro, por volta do ano de 1570 com a denominação de 

Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul.  

                                                 
30

 Sesmaria: derivou-se do termo sesma, e significa 1/6 do valor estipulado para a terreno. Sesmo ou 

sesma também procedia do verbo sesmar (avaliar, estimar, calcular) ou ainda, poderia significar um 
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Diegues (1980) descreve a demarcação da seguinte forma: 

  

...essa doação abrangia uma data de cinco léguas de terras ao longo da 
costa e sete para o sertão. O ponto de referência era a boca da lagoa 
Manguaba, daí três léguas da costa para o sul, e duas léguas para o norte. 
Diogo Soares pedira estas terras para nelas criar vila, adiantando logo que 
seu nome seria Madalena (DIÉGUES JÚNIOR, 1980, p.57). 

 
 

Foi batizada pelos nomes de Santa Maria Magdalena do Sul, conhecida 

também como: Magdalena, Madalena de Subaúma, Santa Maria Madalena da 

Lagoa do Sul, Alagoas do Sul, Alagoas e atualmente Marechal Deodoro (ALTAVILA, 

1978). O território nesse momento era formado pelos atuais municípios de Marechal 

Deodoro, Pilar, Maceió, Rio Largo, Murici, União dos Palmares, São José da Laje, 

Atalaia, Capela, Viçosa, Palmeira dos Índios, Quebrangulo, São Miguel dos Campos, 

Coruripe e parte dos municípios de São Luís do Quitunde, Anadia e Limoeiro de 

Anadia.  

Em 1611, foi elevada à categoria de Vila, sede na povoação de Madalena, 

que nesse momento já contava com um juiz de vintena, responsável por levar as 

determinações das câmaras e dos oficiais régios às freguesias distantes; fiscalizar 

certas atividades econômicas como a pesca, o corte, o abatimento e o transporte de 

gado; fiscalizar a manutenção de estradas e pontes; aplicar multas; fazer 

inventários, penhoras e até mesmo testamentos. (CURVELO, 2014) 

 Em 1706, tornou-se Comarca; dois séculos depois em 1817, foi 

desmembrada da capitania de Pernambuco, através do Ato Régio de Dom João VI, 

tornando a capital da Capitania das Alagoas, época em que teve grande 

desenvolvimento.  

Com a independência do Brasil, em 1822, foi elevada à categoria de cidade 

pela Carta Imperial de 8 de março de 182331. Pelo Decreto Federal nº 1.68632, de 17 

de outubro de 1939, muda de nome para Marechal Deodoro em homenagem ao seu 

filho ilustre e primeiro presidente do Brasil, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca.  

                                                                                                                                                         
território que era repartido em seis lotes, nos quais, durante seis dias da semana, exceto no domingo, 
trabalhariam seis sesmeiros (MEDEIROS, 2010). 
31

Coleção de Leis do Império do Brasil - 8/3/1823, Página 43 Vol. 1. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carimp/anterioresa1824/cartaimperial-41104-8-marco-1823-
574978-publicacaooriginal-98063-pe.html. Acesso em: 21/01/2014. 
32

 Publicação original disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-
1686-17-outubro-1939-411520-norma-pe.html. Acesso em: 21/01/2014. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carimp/anterioresa1824/cartaimperial-41104-8-marco-1823-574978-publicacaooriginal-98063-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carimp/anterioresa1824/cartaimperial-41104-8-marco-1823-574978-publicacaooriginal-98063-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1686-17-outubro-1939-411520-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1686-17-outubro-1939-411520-norma-pe.html
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O município de Marechal Deodoro está localizado a 32 km da capital Maceió, 

com Latitude (S) 9º42'34.44", Longitude (W) 35º53'47.30", com temperatura mínima 

de 22ºC e máxima de 29ºC, com altitude de 31 m, com clima tropical chuvoso, com 

verão seco e com estação chuvosa no outono e inverno33. 

Sua área municipal atual ocupa 331,682 km2, estando inserida na 

mesorregião do leste alagoano e na microrregião de Maceió, fazendo parte da 

região metropolitana, limitando-se ao norte com os municípios de Santa Luzia do 

Norte e Coqueiro Seco, ao sul com São Miguel dos Campos e Barra de São Miguel, 

a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o município de Pilar.  O núcleo urbano 

localiza-se na margem direita da Laguna Manguaba, a qual deságua o rio Sumaúma 

Grande que em conjunto com o Rio dos Remédios e o Rio Niquim são os principais 

rios do município. Suas principais vias de acesso são as rodovias BR 101, AL 101 

Sul e AL 215 (ARAÚJO, 2011). 

A população do município de Marechal Deodoro, segundo o censo do IBGE 

(2010) é de 45.977 habitantes, com uma densidade demográfica de 138,62 hab/km², 

onde a população urbana é de 43.392 habitantes, enquanto a rural é de 2.585 

habitantes.  

Em termos econômicos, desde o século XVII ocorre a diversificação das 

atividades, com destaque para o tabaco, algodão, cana de açúcar e pesca artesanal. 

Atualmente, além do açúcar e pescado, existem também atividades ligadas à 

subsistência, como por exemplo, a agricultura familiar, a exploração da indústria 

química onde o elemento mais importante é a unidade de PVC da empresa 

Braskem, conjugada a outras indústrias químicas, formando o Polo cloro químico.  

Existe também o polo Multifabril, a Usina e a Destilaria Sumaúma, a 

exploração petrolífera e a presença da indústria do turismo de lazer, que tem como 

atrativos o polo gastronômico da Massagueira localizado a 15 km do centro de 

Marechal Deodoro, a Praia do Francês e no turismo cultural a parte histórica da 

cidade com seus casarios, igrejas e os museus do Convento dos Franciscanos e a 

Casa de Marechal Deodoro. São importantes fontes de renda ainda os pagamentos 

oriundos da Previdência Social, do Programa Bolsa Família e do funcionalismo 

público.  

                                                 
33

 Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH. Acesso em: 
06/06/2014. 
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O Produto Interno Bruto em 2013 (PIB)34 do município é o terceiro maior do 

estado de Alagoas, cerca de R$1.371.191,00, perdendo apenas para Maceió R$ 

16.385,771,00 e Arapiraca R$ 2.955.858,00. 

O município é banhado pelo Complexo Estuarino35 Lagunar 

Mundaú/Manguaba (CELMM) (Figura 18), localizado ao sul da cidade de Maceió, 

entre as coordenadas geográficas de 9º35‘00‖ a 9º45‘00‖ S e de 35º42‘30‖ a 

35º57‘30‖ W, reunindo os municípios de Maceió, Santa Luzia do Norte, Coqueiro 

Seco, Pilar e Marechal Deodoro. A laguna Mundaú (ou do Norte) apresenta uma 

área de 23.122 Km2, situada entre os municípios de Coqueiro Seco e Maceió. A 

laguna Manguaba (ou do Sul) é a maior do Estado, e está situada ao sul da Mundaú, 

principalmente no município de Marechal Deodoro e Pilar., que é um dos mais 

importantes ecossistemas do Estado de Alagoas, no nordeste do Brasil. 

 

Figura 18 - Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba (CELMM) 

 

Fonte: http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br/al/htm1/al06_12.htm.  Acesso em: 10/03/2014. 
 

 O complexo é formado pelos rios Mundaú, que deságua na laguna de mesmo 

nome, Paraíba do Meio que deságua na laguna Manguaba e os rios Sumaúma e 

                                                 
34

 Deepask, 2012, disponível em: http://www.deepask.com/.  Acesso em: 15/04/2014. 
35

 Vários autores definem estuário como sendo corpos de água semifechadas, com uma ou mais 
conexões livres com o oceano, onde a intrusão de água salina pode se estender além do limite da 
influência da maré e ser diluída pela água doce da drenagem continental, sustentando comunidades 
eurialinas (suportam variação de salinidade). Além da relevância para a navegação e urbanismo, os 
estuários são também importantes do ponto de vista econômico, uma vez que são áreas de criação 
para inúmeras espécies de interesse para a pesca (VALENTIM e MUELBERT, 2015) 
 

http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br/al/htm1/al06_12.htm
http://www.deepask.com/


58 
 

Remédios. Essa região destaca-se por diversos fatores socioambientais, tais como, 

extensão de suas lagunas, canais fluviais, restinga, o número de pessoas envolvidas 

em atividades de pesca e na cata de caranguejo e mariscos, a ocupação imobiliária 

desordenada, além de reunir em sua área uma diversidade de ecossistemas 

costeiros, como estuários e manguezais, Além desses aspectos, tem destacada 

importância histórica, cultural, turística, biológica e pesqueira, pois desde o período 

colonial foi a responsável pelo abastecimento de pescado para a população local, 

também contribuindo para abastecer as vilas de Olinda e Recife, no vizinho Estado 

de Pernambuco (SALLES, 1995; SILVA et al. 2002).                                                    

A laguna Manguaba, por sua vez, tem aproximadamente 42 km², com uma 

profundidade entre 2 a 3 m, no canal do Calunga atinge de 5 a 8 m de profundidade, 

com temperatura média máxima de 31ºC e mínima de 25ºC, o pH é alcalino, no 

período da seca, atingindo o máximo de 9,2 e ácido no período chuvoso, com a 

mínima de 6,4. A variação de salinidade está compreendida entre 0,16 a 25, a 

transparência da água varia entre 0,05 a 2,20 m. A zona dos canais tem cerca de 15 

km² e interliga as lagunas entre si e o Oceano Atlântico (Figura 19); é devido a esta 

ligação que as ―lagoas‖ Mundaú e Manguaba recebem o nome de lagunas 

(CALADO, 2002).  

 

Figura 19 - Entrada da Barra da Restinga/Detran que abastece o Complexo Lagunar 
Estuarino Mundaú/Manguaba 

 
Fonte: @helderglima. Acesso em: 22/11/2016. 
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4.3. A Pesca em Marechal Deodoro no período colonial 

 

Após a posse do novo território descoberto, a Coroa portuguesa dividiu o 

território brasileiro em 14 Capitanias Hereditárias em 1534, sendo que o território de 

Alagoas pertencia à Capitania de Pernambuco. Em seguida o governo português 

publicou a Carta de Doação e a Carta Foral, que foram os primeiros documentos 

oficiais para a nova terra recém ocupada e nesses documentos constavam o termo 

de posse, os impostos devidos ao Rei e em ambas já tinham artigos que versavam 

sobre as pescas em território brasileiro. 

1534 

Foral de 1534 da Capitania de Pernambuco doada a Duarte Coelho foi 
registrado as folhas 143, do Livro Dourado da Região da Bahia. Manoel da 
Costa o fez em Évora aos 24 dias do mês de setembro ano do nascimento 
do nosso senhor Jesus Cristo de 1534, a qual carta de Foral é assinada por 
sua Alteza Dom João III do sinal que costuma fazer nas tais previsões e 
passadas pela chancelaria a 27 de setembro do dito ano de 1534, e na 
Carta de Doação de 25 de setembro de 1534 da primeira capitania do Brasil 
passada pela chancelaria a 27 de setembro do dito ano de 1534, são os 
primeiros documentos legislativos emitidos para o Brasil colonial, no qual já 
definia a tributação para o pescado. 
(...) Foral de 1534: 4º Item de todo pescado que se na dita Capitania pescar, 
não sendo à cana, se pagará dízima à Ordem, que é de dez peixes um, e 
além da dita dízima, hei por bem que se pague mais meia dizima, que é de 
vinte peixes um, a qual meia dízima o Capitão da dita Capitania haverá e 
arrecadará para si, porquanto lhe tenho dela feito mercê, como se contém 
em sua doação. (MENDONÇA, 1972, p.125) 
(...) Carta de Doação de 1534: Outrossim lhe faço doação e mercê de juro e 
herdade da metade da dízima do pescado da dita Capitania, que a mim 
pertencer, porque a outra metade se há-de-arrecadar para mim, segundo no 
foral é declarado, a qual metade da dita dízima se estenderá do pescado 
(MENDONÇA, 1972, p.1131). 
 

 
A atividade pesqueira no Brasil durante a colonização portuguesa sempre foi 

alvo da fiscalização governamental, devido a sua importância comercial, como fonte 

de alimentação e politicamente delimitava o poder em certas regiões. Algumas 

legislações foram citadas por Giulietti e Assumpção (1995):  

 

  20 de novembro de 1772 - Regulamentação da exportação de sal para o 
Brasil, para conservar o pescado aqui capturado;  
 12 de fevereiro de 1765 - Regulamentação respeitante às pescarias de 
baleia na costa brasileira;  
 18 de maio de 1798 - Alvará dando liberdade de construir e armar navios 
para a pesca e transformação de peixe em toda a costa;  
 3 de maio de 1802 - Alvará concedendo privilégios e prêmios aos que se 
dedicassem à pesca, e que estabelecia regras para a construção de 
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embarcações e proibia o uso de aparelhos, então considerados nocivos à 
preservação dos peixes;  
 19 de maio de 1846 - Decreto nº 447 – Que obrigava à matrícula dos 
pescadores e embarcações de pesca nas Capitanias dos Portos divide os 
pescadores em ―Distritos de Pesca‖, atribui à Marinha a responsabilidade 
administrativa do setor e previa a utilização dos pescadores como 
instrumentos na defesa do País; 
  Lei de 10 de setembro de 1856, regulamentada em 1881, - primeiros 
passos para nacionalização da pesca no Brasil e efetivação de estudos 
oceanográficos da costa e também não permitia a utilização de escravos e 
estrangeiros, para qualquer serviço, nas embarcações em número superior 
à quinta parte da tripulação;  
  Lei nº1 478, de 9 de dezembro de 1897 - Nacionalizou todas as atividades 
marítimas no Brasil (GIULIETTI e ASSUMPÇÃO,1995, p. 96). 
 

A pesca, em Marechal Deodoro, era, desde o período colonial, uma das 

principais atividades econômicas da região, com o estabelecimento de currais de 

pesca, da pesca de arrasto, da secagem e a salga. Walbeeck e Moucheron (1643)36, 

Assessores (Escoltetos)37 e observadores holandeses que foram enviados pelo 

Conde Maurício de Nassau às possessões holandesas no nordeste brasileiro, 

especificamente à Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, vão elaborar relatórios 

descrevendo detalhadamente essas regiões. Em Alagoas (Vila de Madalena) 

descrevem a pesca nas lagoas do Norte e do Sul, atividade essa da qual os 

moradores tiravam parte do seu sustento. 

 

faz-se nos meses de verão, que é quando a água das lagoas se torna 
salobra e menos profunda; na estação chuvosa pouco ou nenhum peixe 
apanha-se, porque as chuvas fazem a água fresca, e os peixes fogem para 
o mar. Os que pescam ali são curimãs, carapebas, porém principalmente 
curimãs; este é um peixe de pé a pé e meio de comprimento, e nos meses 
de novembro, dezembro e janeiro engordam tanto que se servem da pele 
dele como óleo para arder nas lâmpadas. De uma curimã fresca podem três 
pessoas fazer sua refeição; vendem-se por seis stuivers, e a carapeba por 
um; a curimã seca vale oito stuivers. Pesca-se à noite com redes de 60 até 
70 vademen de comprimento; deitam-nas no lugar onde percebem o peixe e 
impelem-no para elas, batendo com os remos [n‘água]; de dia, porém, ou 
em noites de luar claro, quando as redes podem ser vistas, é infrutuosa a 
pesca, e por isso, no plenilúnio deve cessar durante uns oito dias. 
No verão as lagoas têm constantemente sete a oito pés de profundeza, e a 
água é um pouco salobra; mas no inverno, quando os rios transbordam, 
eleva-se mais seis a sete pés e torna-se então de todo doce, mas não é 
clara. Anteriormente havia de ordinário na lagoa do sul dezessete e dezoito 
pesqueiros, mas atualmente só existem quatro (MELLO, 2004, p.127). 
 

                                                 
36

, Johannes Van Walbeek e Hendrick Moucheron: Relatório sobre a situação das Alagoas em 
outubro de 1643; apresentado pelos assessores Johannes van Walbeeck e por Hendrick de 
Moucheron, Diretor do mesmo Distrito e dos Distritos vizinhos, em desempenho do encargo que lhes 
foi dado por Sua Excia. e pelos nobres membros do Alto Conselho (MELLO, 1985, p.113-139) 
37

 Maurício de Nassau ao chegar em Pernambuco instituiu uma nova autoridade para procurador da 
companhia, espécie de burgomestre ou promotor público, denominado Escolteto. Disponível em: 
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JohaMaur.html. Acesso em: 02/01/2017. 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JohaMaur.html
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Johan Maurits Van Nassau-Siegen, que chegou ao Brasil em 1637, nomeado 

pela Companhia das Índias Ocidentais para assumir o posto de governador do Brasil 

Holandês com sede em Recife, fundou a cidade de Maurítia ou Mauriciópolis ou, 

Mauritsstad,  entre os integrantes de sua ―Missão Cultural Científica ―destacando-se 

o naturalista George Marcgrave e Frans Post, cujas gravuras compõem o livro de 

Gaspar Barléus.  

Barléus (1974) relata os feitos de Nassau enquanto governador da Nova 

Holanda: 

Nassau construiu pontes e palácios para utilidade e beleza. Erigiu, em parte 
por sua munificência, um templo para a piedade e para o serviço divino. 
Teve consigo e favorecer, na paz e na guerra, os mais eminentes artistas: 
arquitetos, geógrafos, pintores, escultores para que eles mostrassem, 
vencidos, aos holandeses de além-mar os lugares, as terras e as cidades 
que ele próprio vencesse. Julgava legítimo que o cultivo do engenho deveria 
acompanhar o império aonde ele fosse. Mandou desenhar cartas 
geográficas com grande cuidado e a suas custas, nas quais se 
representavam as cidades, vilas, povoações, fortalezas, currais, lagoas, 
fontes, cabos, estâncias navais, portos, rios, escolhos, engenhos, igrejas, 
conventos, plantações, posição das regiões, suas longitudes e latitudes e 
outras cousas, sendo autor delas Jorge Marcgrav, exímio geógrafo 
astrônomo, o qual incumbido de fazer o mesmo na África, lá morreu 
(BARLÉUS, 1974, p.346-347). 
 

Marcgrave (1647) médico e naturalista alemão que estudou a flora, fauna, as 

terras e as estrelas, é autor da obra: ―Historia Rerum Naturalum Brasiliae‖, publicada 

em 1648, onde desenha peixes e crustáceos. Em um de seus desenhos refere-se à 

curimã com a designação de ―curema‖ e dela diz:  

 

Este peixe é muito pingue e pode ser comido assado ou cozido, sem azeite 
ou manteiga. Conserva-se grande quantidade dele salgado e seco ao calor 
do sol‖. Diz que o parati (em português tainha, em holandês harder) é muito 
parecido com a curema, a ―qual se assemelha em tudo, menos no 
comprimento. Grande cópia dele é salgada; seca ao calor do sol é 
conservado. Sua carne é um pouco seca e derrama uma banha amarela, 
quando submetido à ação do fogo. Costuma ser apanhado em redes, como 
a curema (MELLO, 2004, p.138).  
 
 

Além de retratar as plantas, animais e peixes, Marcgrave vai também elaborar 

alguns mapas que se tornaram referências para determinar algumas atividades 

econômicas já exploradas na Capitania de Pernambuco, entre elas a pesca em 

Marechal Deodoro. 

Frans Jansz Post (1640), paisagista holandês, amigo de Marcgrave, que 

chegou em Pernambuco no ano 1637 como um dos membros da comitiva de artistas 
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e cientistas trazidos pelo Conde Mauricio de Nassau Siegen para documentar o 

Novo Mundo durante seu governo no Brasil. Ao chegar na costa brasileira como 

pintor oficial, ficou responsável por retratar em desenhos e telas as paisagens, os 

feitos militares, a arquitetura do Brasil holandês. 

 A estampa pintada por volta de 1640 (Figura 20) retrata a Vila de Santa Maria 

Madalena da Alagoa do Sul, atual cidade de Marechal Deodoro, contendo uma 

legenda que nos permite identificar na parte central a igreja na área fortificada, 

protegida com uma cerca de madeira e, nas proximidades, algumas casas. Sob a 

cerca de madeira, é possível constatar a existência de um muro, uma espécie de 

cerca de faxina, isto é, construída com feixes de paus amarrados e terra socada. Na 

direção da igreja, podemos observar a existência do que poderia ser uma porta de 

entrada para a área fortificada, destacando também a lagoa com algumas casas de 

pescador, detalhe esse que comprova a atividade pesqueira na região. 

 

Figura 20 - Pagus Alagoae Australis.  Frans Jansz Post, 1612-1680, com inscrições 

indicando os principais elementos conformadores do núcleo urbano de Alagoas do 

Sul 

 

Fonte: (MUNIZ e MACHADO, 2011, p.9). 

https://bdlb.bn.gov.br/acervo/browse?value=Post,%20Frans%20Jansz,%201612-1680&type=author
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No período Nassoviano (1637-1644), Alagoas vai ser foco do Edital de 26 de 

março de 1642, publicado pelo Alto Conselho liderado pelo Conde Maurício de 

Nassau, que retoma o povoamento de Alagoas, concedendo isenção fiscal por 

quatro anos aos moradores da vila, com exceção a produção pesqueira e 

açucareira. Isso demonstra a importância desses dois produtos na economia da 

Capitania de Pernambuco e dentro da Companhia das Índias ocidentais (WIC). A 

produção pesqueira era tão importante economicamente que Maurício de Nassau, 

no século XVII, vai mandar construir em Recife vários viveiros com Robalos 

(Centropomus), Tainhas (Mugil) e Carapebas (Eugerrese com Diapterus) que eram 

cultivados extensivamente em viveiros de maré (CAVALI e SANTIAGO, 2009). 

Curvelo (2014) em levantamento nos arquivos do Instituto Histórico e 

Geográfico de Alagoas (IHGAL), transcreve documentos da Câmara de Vereação da 

Vila de Alagoas que comprovam a atividade de pesca e aquicultura, em Marechal 

Deodoro, nos tempos coloniais onde a povoação da Madalena já contava com um 

juiz de vintena, que era responsável por levar as determinações das câmaras e dos 

oficiais régios às freguesias distantes; fiscalizar certas atividades econômicas como 

a pesca, o corte, o abatimento e o transporte de gado; fiscalizar a manutenção de 

estradas e pontes; aplicar multas; fazer inventários, penhoras e até mesmo 

testamentos. 

Nesses livros da Câmara de Vereação da Vila de Alagoas, após o período 

nassoviano, foram encontrados documentos que relatam o fornecimento de 

alimentos, entre eles, peixe38, para abastecer as tropas que estavam lutando na 

Guerra dos Palmares (1644/1695): conflito esse envolvendo os negros foragidos 

para os quilombos, que enfrentaram num primeiro momento as tropas portuguesas, 

num segundo momento as tropas holandesas e na quarta batalha final as tropas 

comandadas pelo bandeirante Domingos Jorge Velho que estava sob as ordens da 

Coroa portuguesa após a Restauração. O quilombo dos Palmares era localizado na 

serra da barriga em Pernambuco (hoje parte do território alagoano), conflito que 

terminou após o final da União Ibérica (1580/1640) com a Restauração Portuguesa. 

                                                 
38

 Em 1674, Dom Pedro da Almeida, enviou um bando aos oficiais da Câmara de Alagoas do Sul, 
ordenando que se entregasse aos mesmo ―trezentos alqueires de farinha mais todo o peixe que se 
pudesse fazer‖, para a ―entrada que intenta fazer sobre a guerra dos negros de palmares‖ 
(CURVELO, 2014, p.209). Em 1678 Na primeira vereação de março de 1678, o procurador da 
Câmara requeria ao juiz ordinário que ―desse execução a todas as pessoas que foram notificadas 
para darem negros e carne e peixe para o comboio dos Palmares‖ aplicando as ―penas que referidas 
foram nos mandados‖ (CURVELO, 2014, p.212). 
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Esse fornecimento de alimentos vai sobrecarregar a população da Vila de 

Alagoas, provocando inclusive a excassez39 do pescado para seus habitantes. 

A tradição pesqueira da região de Marechal Deodoro pode ser confirmada 

também através da gravura de autoria do holandês Jacob Van Meurs 1671, um dos 

mais renomados editores e gravador europeu do século XVII, que já tinha retratado 

nas suas gravuras a China, Japão, África e Estados Unidos e que também vai 

retratar o cotidiano do povoado de Alagoas do Sul, cercado por uma fortaleza, com 

sua igreja, a população nos trajes típicos da época e uma pescaria de arrasto 

executada por um grupo de pescadores escravos negros, que eram observados por 

algumas pessoas nas margens da lagoa Manguaba (Figura 21). 

Figura 21 - Vista de Alagoa 64 el Sul. – ad Alagoa Austrum, Legenda:  A. Templum 
aggere castren sicinctum. / B. Alagoa. / C. Casa e Piscatorae 

 

Fonte: Jacob Van Meurs 1671. Disponível em: 
http://www.atlasofmutualheritage.nl/en/object/?id=7502. Acesso em 08/10/2014. 

                                                 
39

 Em 1676, O povo da Vila de Alagoas apresenta uma queixa dessa vez a respeito da falta de peixe, 

já que ―os homens que pescam com redes nestas lagoas não queriam vender peixe ao povo só pelo 
mandarem ao Recife‖. Da mesma maneira, se registraram queixas contra o uso das redes de arrasto 
que, por serem lançadas nos canais em que entrava o peixe em época de reprodução, acabavam 
com ele. Esses casos mostram que o peixe e farinha eram gêneros que chegavam a escassear em 
alguns anos e, por conta disso, tinham um valor considerável para os habitantes locais. Essa 
escassez foram percebidas nos anos que foram lançadas as fintas, ou seja, 1674, 1675 e 1676 
(CURVELO, 2014, p.215). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
http://www.atlasofmutualheritage.nl/en/object/?id=7502
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Nos documentos abaixo, extraídos dos anais da Câmara de Vereação da Vila 

de Alagoas do Sul, a Coroa Portuguesa através dos seus fiscais vai fazer a 

cobrança dos impostos sobres os peixes pescados na Vila de Santa Maria 

Magdalena da lagoa do Sul, bem como determinava as penalidades e proibia a 

pesca em alguns meses do ano40, bem como a utilização de redes com malhas 

miúdas em alguns meses do ano. 

 

1670 
Posse de almotaceis e disposição acerca da venda do peixe 

E logo tem o dito dia mês e ano acordarão os senhores oficiais da Câmara 
por que era do povo que toda pesca de qualquer qualidade que seja quem 
vender peixe o não faça por mais do preço que nesta se declara e vem a 
ser sendo curimã por dois vintens e curimã de meia banha por trinta reis e 
curimã de banha inteira dois vintens e curimã tendo a na barriga muito meio 
tostão carapebas sendo grandes quatro a vintem e sendo pequenas a este 
respeito e as quatro sendo pequenas e de outro tamanho a tresvintens e 
camarins do tamanho de curimans a três por dois vintens sendo mais 
pequenos a dois a vintem e terá obrigação qualquer senhor de rede 
chegando qualquer pedido a sua casa vender o dito peixe pelos preços 
referidos com pena que o contrario fizer pagará cinco tostões pagos na 
cadeia pela primeira vez incorrendo na segunda pagará mil reis e pela 
terceira ficará a nossa disposição (IHGAL 00007 – Cx-01-Pac-02-a-Diversos 
– 2º Livro de Vereação da Câmara de Alagoas do Sul). 

 
1671 

Correição do Ouvidor José de Sepulveda e Mattos  
Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos e 
setenta e hum aos onze dias do mês de Fevereiro do dito ano nesta Vila de 
Santa Maria Magdalena da lagoa do sul, e proveio o dito Ouvidor geral 
sobre a pescaria que se fazia no Rio do Salgado que por ser braço desta 
lagoa publica deste povo pudesse todos pescar neles livremente sem que 
lhe fosse encontrado por pessoa alguma particular e que quem o impedisse 
poder-se pescar livremente incorresse em vinte mil reis para a Correição e 
que a mesma pena incorresse em quem impedisse na lagoa do Norte no 
Cârapato por todas as vezes que lhe fosse provado o impedimento nos 
ditos dois rios e porquanto para conservação da criação convém que se não 
pesque três meses no ano a saber julho agosto e setembro dentro nos 
quais meses não pescarão com rede de malhar exceto com rede de Rasto 
tarrafa e facho com pena de vinte mil reis aplicados em três partes para 
quem o acusar outra para a Câmara e outra para a Correição e nesta 
mesma forma da pena se guardará no Rio Salgado e no Rio do Norte e que 
esta proibição dos três meses se entenderá assim na lagoa do norte como 
na do sul o que assim foi acordado por todos os oficiais da Câmara e mais 
gente da governança (IHGAL folhas 76, 77V, 00007 – Cx-01-Pac-02-a-
Diversos – 2º Livro de Vereação da Câmara de Alagoas do Sul). 

 

1677 
Auto de Correição que faz o Ouvidor Doutor Lino Camello na Villa de Santa 
Maria Magdalena Lagoa do Sul. 

                                                 
40

 Ver documentos em Silva (1891), no qual se referia ao período de defeso nas pescas em território 
português. 
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... e por serem necessárias e logo pelos oficiais da câmara e mais pessoas 
do povo foi requerido a ele dito ouvidor geral que pelo dizimo que há da 
pescaria nesta Lagoa causado da malha miúda com que se pesca no mês 
de agosto setembro requeriam a ele ouvidor geral deixar provimento nesta 
audiência de correição que de hoje em diante nenhuma pessoa de qualquer 
qualidade que fosse por si nem por seus escravos pudesse pescar com 
rede miúda de menos marca que a da Câmara nos sobreditos meses nem 
em outros quaisquer e a pena de quem fazendo o contrário e sendo achado 
com as ditas redes serão queimadas e as canoas ou botes e os pescadores 
pagaria vinte mil reis para as despesas da câmara e daqui em diante que os 
juízes ordinários tivessem cuidado de dar cumprimento a este provimento 
com pena de se lhe dar em culpa nas devassas da correição constando que 
o deixarão de executar sabendo quem pescava com as ditas redes e outro 
sim requererão que de hoje em diante nas devassas gerais de quem 
pescasse com as ditas redes de menos de marca e o dito ouvidor sendo 
seu requerimento assim o mandou na forma de seu requerimento e que se 
pusessem editais para vir a notícia de todos e juntamente o mandassem 
apregoar pelas ruas desta villa e se fizesse vitola [sic] em câmera da malha 
da rede que a de ser que fosse de meia banha e por esta maneira ouve ele 
ouvidor geral está correição por acabada e feita por não haver digo e 
requererão a ele dito ouvidor geral que deixasse por provimento que eles 
estivessem em pose pasifiquadahi em diante no tocante as jurisdições desta 
vila e termo dela (IHGAL 00007 – Cx-01-Pac-02-a-Diversos – 2º Livro de 
Vereação da Câmara de Alagoas do Sul, p. 174v a 176). 
 
 

No estudo e análise da documentação catalogada neste capítulo, foi possível 

observar que desde o período colonial brasileiro (1530-1822), Alagoas teve 

participação destacada de forma econômica no fornecimento de pescado para seus 

habitantes e cidades circunvizinhas, com a formação de uma comunidade de 

pescadores artesanais que foram se fixando em torno da laguna Manguaba, 

permitindo a continuidade dessa atividade até os dias atuais.  

 
 
 

4.4. Aspectos atuais da pesca em Marechal Deodoro 
 

 
Atualmente, em Alagoas, existem 39 colônias de pescadores cadastradas na 

Federação dos Pescadores de Alagoas (FEPEAL), com 59 mil pescadores 

cadastrados, dentre os quais 29 mil em Maceió. No Complexo Estuarino Lagunar 

Mundaú/Manguaba existem 07 colônias de pescadores, com aproximadamente 

10.900 pessoas cadastradas, que exercem sua profissão nas duas lagoas. As 

colônias são: Colônia de Pescadores Z-02 ―Vieira Lima‖, no Pontal da Barra, 

Maceió/Al, Colônia de Pescadores Z-03 ―Frederico Vilar‖, em Coqueiro Seco/Al, 

Colônia de Pescadores Z-04 ―Santo Antônio‖, em Bebedouro, Maceió/Al, Colônia de 

Pescadores Z-06 ―São Pedro‖, em Marechal Deodoro/Al, Colônia de Pescadores Z-
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08 ―Miriam Lima‖, em Pilar/Al, Colônia de Pescadores Z-16 ―Mesquita Braga‖, no 

Trapiche da Barra, Maceió/Al e Colônia de Pescadores Z-17 ―Deocleciano Costa‖, 

em Santa Luzia do Norte/Al. 

Todas essas Colônias, Associações, Federações e Sindicatos, seguem a 

legislação vigente no país. Calheiros41, Senador da República do Brasil, publicou 

uma coletânea de leis, Portarias, Instruções, Ordens de Serviço e toda legislação 

pertinente que alcança a atividade pesqueira, os direitos e deveres dos pescadores, 

a captura, a indústria, a frigorificação, os financiamentos, embarcações, as 

organizações dos pescadores, cooperativas, os financiamentos, publicadas pelo 

Governo Federal no território brasileiro desde 1967, que passamos a destacar: 

 

 Decreto lei nº221, de 28 de outubro de 1967 (publicado no DOU de 
28/2/1967) que dispõe sobre a proteção à pesca, pesca comercial, 
embarcações pesqueiras e dá outras providencias;  
 Decreto Lei nº1.694, de 13 de novembro de 1995 (publicado no DOU 
de 14/11/1995) que cria o Sistema nacional de Informações da Pesca e 
Aquicultura – SINPESQ e da outras providências;  
 Decreto nº5.497, de 22 de junho de 2005 (publicado no DOU de 
23/3/2005) que regulamenta a Lei nº10.849, de 2 de março de 2004, que 
cria o Programa de Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota 
Pesqueira Nacional – Profrota Pesqueira, institui o Grupo Gestor do Profrota 
Pesqueira e dá outras providências;  
 Decreto nº5.818, de 26 de junho de 2006 (publicado no DOU de 
27/6/2006) dá nova redação ao art. 7º e ao inciso I do § 2º do art. Do 
Decreto nº5.474, de 22 de junho de 2005;  
 Decreto nº6.241, de 19 de outubro de 2007 (publicado no DOU de 
22/10/2007) que regulamenta os arts. 17, 18 e 19 da Lei nº11.524, de 24 de 
setembro de 2007, que trata da indenização aos proprietários de redes de 
espera do tipo caçoeira e compressores de ar utilizados para a pesca da 
lagosta e da assistência financeira mensal aos pescadores impedidos de 
exercerem a pesca de lagosta, e da outras providências;  
 Lei nº10.779, de 25 de novembro de 2003 (publicado no DOU de 
26/11/2003) dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, 
ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma 
artesanal; 
 Lei nº10.849, de 23 de março de 2004 (publicado no DU de 
24/03/2004) cria o Programa Nacional de Financiamento da Ampliação e 
Modernização da Frota Pesqueira Nacional – Profrota Pesqueira, e dá oura 
providências;  
 Lei nº11.699, de 13 de junho de 2008 (publicado no DOU de 
16/6/2008) dispõe sobre as Colônias, Federações e Confederação Nacional 
dos Pescadores, regulamentando o parágrafo único do art. 8º da 
Constituição Federal e revoga dispositivo do Decreto Lei nº221, de 28 de 
fevereiro de 1967;  
 Lei nº11.959, de 29 de junho de 2009, dispõe sobre a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, 
regula as atividades pesqueiras, revoga a lei nº7.679, de 23 de novembro 

                                                 
41

 Ver José Renan Vasconcelos Calheiros: Legislação da Pesca, Dispositivos Constitucionais 

Pertinentes, Normas e Regulamentos Federais. Brasília, Senado Federal da República (sem data). 



68 
 

de 1988, e dispositivos do Decreto Lei nº221, de 28 de fevereiro de 1967, e 
dá outras providências; 
  Lei nº11.958, de 26 de junho de 2009 (publicado no DOU de 
29/6/2009) que Altera as Leis nº7.853, de 24 de outubro de 1989, e 10.683, 
de 28 de maio de 2003; dispõe sobre a transformação da Secretaria 
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República em Ministério 
da Pesca e Aquicultura: cria cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS e Gratificações de Representação da 
Presidência da República; e dá outras providências;  
 Portaria nº547, de 11 de março de 2010 (publicada no DOU de 
12/3/210) que estabelece no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego o 
Cadastro Especial de Colônias de Pescadores – CECP; Instrução 
Normativa nº2, de 25 de janeiro de 2011 (publicada no DOU, de 26/11/2011) 
dispõe sobre os procedimentos administrativos para a inscrição de pessoas 
físicas no Registro Geral da Atividade Pesqueira nas categorias de 
Pescador profissional e de Aprendiz de Pesca no âmbito do MPA;  
 Ordem de Serviço nº1, de 25 de abril de 2011, que estabelece 
procedimentos administrativos para o registro de colônias, federações 
estaduais e confederações de pescadores no âmbito da Secretaria de 
Relações do trabalho. 
  

Dados do Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura42 divulgados no fim de 

setembro, pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), revelam que Alagoas 

ocupa a 21ª colocação no País na produção de pescado, com 17.636 toneladas, o 

equivalente a 1,2% de toda a produção nacional, correspondendo os peixes a 68,8% 

desse total, seguidos dos crustáceos, com 24,2% e dos moluscos com 7,0%.  

A frota pesqueira do estado de Alagoas é toda artesanal e atua no litoral, no 

Rio São Francisco e nas lagoas Mundaú, Manguaba, Roteiro e Jequiá. É constituída 

por embarcações de pequeno porte, como canoas, e por um pequeno número de 

embarcações motorizadas, com comprimento de 8 a 12 metros. Em 2005, essa frota 

totalizou 2.725 embarcações, destacando-se as canoas com 1.438 unidades 

(52,8%), as jangadas com 677 unidades (24,8%) e os barcos a motor, com 439 

unidades (16,1%) 

Na região lagunar são encontradas várias lagoas de grande importância 

socioeconômica para a população que ali habita, entre elas, Mundaú, Manguaba, 

Jequiá e Roteiro, onde são capturadas algumas espécies com nome popular: Bagre, 

Boca de cavalo, Camarão, Camurim, Carapeba, Carapicu, Lista de seda, Mandi, 

Morongo, Pampulho, Quidunde, Siri, Tainha, Tinga, Ubarana, os bivalves: Maçunim, 

Ostra, Sururu, Taioba, Unha de velho. A pesca é um dos pontos fortes na vida 

                                                 
42

 Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, 2011. Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/estatistica/est_2011_bol__bra.pdf
. Acesso em 30/11/2013. 
 
 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/estatistica/est_2011_bol__bra.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/estatistica/est_2011_bol__bra.pdf
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dessas populações, pois é através dela que grande parte dos moradores retira o seu 

sustento e de sua família.  

Nesse contexto, está localizada em Marechal Deodoro a Colônia de 

pescadores Z-6 de São Pedro, fundada em 02/10/1921, com 95 anos, situada na 

Rua Tavares Bastos nº 297; que possui aproximadamente 4.220 pessoas 

registradas, entre eles 1.568 marisqueiras e 2.652 pescadores. Desse total, 1380 

estão regularizados, isto é, com as mensalidades em dia. Esses pescadores, 

pescadoras e marisqueiras, na sua maioria analfabetos, trabalham de forma 

extrativista e utilizam técnicas repassadas de geração em geração (Figura 22). 

 

Figura 22 - Pescadores associados da colônia de Pescadores Z-6 de São Pedro 

 

Foto: Gilmar Furtado (2016). 

 

Na região lagunar de Marechal Deodoro, foram demarcados os pontos de 

desembarque do pescado (Figura 23), tais localizações foi repassada pelo 

presidente da Colônia de pescadores Z - 6 de São Pedro ao autor, que com ajuda de 

um pescador percorreu as localidades e fez as demarcações em GPS (Quadro 02). 
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Figura 23 - Demarcação dos pontos de desembarque do pescado no município de 

Marechal Deodoro 

 

Fonte: Google Earth, Editado em 12/11/2015 pelo autor. 

 

Quadro 2 - Locais de pesca e desembarque do pescado no município de Marechal 
Deodoro 

Pontos de pesca e desembarque Localização 

 
 
 

Boca da Caixa 

Latitude: 9º 41‘ 56,23‘‘ S 
Longitude: 35º 49‘ 11,06‘‘ W 
Localizado abaixo da ponte que dá acesso 
ao polo petroquímico do município de 
Marechal Deodoro, de barco fica distante 
a 5km do centro de Marechal Deodoro e 
por terra 15km passando pela rodovia AL 
101 sul, com pesca lagunar e fluvial; 

 
 
 

Barra Nova 

Latitude: 9º43‘53,47‘‘ S,  
Longitude: 35º49‘26,51‘‘ W,  
Está localizado na Ilha de Santa Rita, 
pode ser acessado de barco pela lagoa 
Manguaba ou pelo Oceano Atlântico ou 
pela AL 101 sul, ficando distante 10km do 
centro de Marechal Deodoro, com pesca 
lagunar e marítima (costeira); 

 
Barro Vermelho 

Latitude: 9º43‘20,36‘‘ S,  
Longitude: 35º53‘34,48‘‘ W,  
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É um bairro de Marechal Deodoro, 
distante a 1km do centro de Marechal 
Deodoro, com pesca lagunar; 

 
Centro 

Latitude: 9º43‘0,77‘‘ S,  
Longitude: 35º53‘32,89‘‘ W,  
Bairro central localizado na orla lagunar 
de Marechal Deodoro, com pesca lagunar; 

 
 
 

Ilha de Santa Rita 

Latitude: 9º42‘24,19‘‘ S,  
Longitude: 35º49‘7,01‘‘ W,  
É uma APA (Área de Proteção Ambiental) 
distante 10km do centro de Marechal 
Deodoro, pode ser acessado de barco 
pela lagoa Manguaba ou pelo canal que 
interliga as duas lagoas 
Mundaú/Manguaba ou pela AL 101 sul, 
com pesca lagunar; 

 
 

Ilha do Porto 

Latitude: 9º44‘19,51‘‘ S,  
Longitude: 35º51‘48,03‘‘ W 
É uma Ilha lagunar, distante 
aproximadamente a 3km do centro de 
Marechal Deodoro seu acesso é através 
de barco, com pesca lagunar; 

 
Manquinhos (Tuquanduba) 

Latitude: 9º41‘54,07‘‘ S, 
 Longitude: 35º54‘ 0,92‘‘ W,  
Bairro de Marechal Deodoro, distante a 
1km do centro de Marechal Deodoro, com 
pesca lagunar; 

 
 

Massagueira 

Latitude: 9º43‘55,37‘‘ S,  
Longitude: 35º50‘51,97‘‘ W,  
Povoado distante a 5km de barco do 
centro de Marechal Deodoro e a 10km 
pela rodovia AL 101 sul, é um polo 
turístico e gastronômico com pesca 
lagunar; 

 
Pedras 

Latitude: 9º 45‘ 4,81‘‘ S 
Longitude: 35º 52‘ 21,56‘‘ W 
Bairro de Marechal Deodoro, distante a 
1km do centro de Marechal Deodoro. 

 
Pedreiras 

Latitude: 9º42‘17,24‘‘ S,  
Longitude: 35º53‘41,49‘‘ W,  
Bairro de Marechal Deodoro, distante a 
2km do centro, com pesca lagunar; 

 
Poeira 

Latitude: 9º42‘39,11‘‘ S,  
Longitude: 35º53‘32,74‘‘ W, 
Bairro de Marechal Deodoro, distante a 
1km do centro com pesca lagunar; 

 
 
 

Riacho Velho 

Latitude: 9º43‘33,53‘‘ S, 
 Longitude: 35º51‘45,01‘‘ W,  
Povoado situado em um dos canais do 
outro lado da Lagoa Manguaba, de barco 
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fica distante 2km do centro de Marechal 
Deodoro, por terra aproximadamente 
20km através da AL 101 sul passando 
pelo Polo Petroquímico, com pesca 
lagunar; 

 
 

Taperaguá 

Latitude: 9º43‘49,69‘‘ S, 
Longitude: 35º53‘31,99‘‘ W,  
Bairro de Marechal Deodoro, ao lado do 
rio Sumaúma, distante a 1km do centro de 
Marechal Deodoro, com pesca fluvial e 
lagunar.  

Fonte: Gilmar Furtado (2015). 

 

Os pontos demarcados no mapa são aqueles em que ocorrem os maiores 

desembarques das espécies pescadas na laguna Manguaba, que são catalogadas, 

pesadas e anotadas em uma planilha por membros da Colônia de pescadores Z-6. 

Essas anotações são enviadas mensalmente (Quadros 3 e 4) para o escritório 

regional do Ministério da Industria e Comércio, sediado em Maceió/AL, que após 

tratar os dados enviados pelas colônias de pescadores do Estado de Alagoas vai 

publicar oficialmente a produção pesqueira mensal e anual dos municípios 

alagoanos. 

Segundo informações do presidente da Colônia Z-6, estas anotações estavam 

suspensas devido à troca constante dos membros do MPA na regional de Alagoas, e 

somente em agosto de 2014 até dezembro de 2015 foram reativadas, sendo que as 

cópias das planilhas originais foram cedidas pelo presidente da colônia e autorizada 

sua publicação no corpo desse trabalho acadêmico. 

 

Quadro 3 - Espécies capturadas por quilo na laguna Manguaba em 2014 

Nome popular Espécie43 Meses Total em 

quilo 

Bagre Tachysurus SP Ag/Dez 2014 25.857 

Camarão Água Doce Litopenaeus schimitti Ag/Dez 2014 1.300 

Camarão Barba Roxa Litopenaeus schmitti Ag/Dez 2014 17.589 

Camurim Centropomus spp Ag/Dez 2014 56.378 

Caranguejo Uça Ucides cordatus Linnaeus Ag/Dez 2014 334.685 

Carapeba Diapterus spp Ag/Dez 2014 53.414 

                                                 
43

 Disponível em: 
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/%EE%80%80REPESCA%EE%80%81/article/viewFile/100/100. 
Acesso em: 10/09/2015. 
 

http://ppg.revistas.uema.br/index.php/%EE%80%80REPESCA%EE%80%81/article/viewFile/100/100
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Siri (Filé de Siri) Callinects exasoeratus Ag/Dez 2014 228.576 

Mandi Pimelodus maculatus Ag/Dez 2014 176.284 

Manjuba Xenomelaniris brasiliensis Ag/Dez 2014 367.356 

Mororó Gymnothorax spp Ag/Dez 2014 44.933 

Tainha Mugil spp Ag/Dez 2014 90.390 

Tilapia Tilapia rendalli Ag/Dez 2014 27.014 

Tinga Diapterus brasilianus Ag/Dez 2014 119.136 

Ubarana Albula vulpes Ag/Dez 2014 99.498 

Total Geral 1.642.416 

Fonte: Colônia de pescadores Z6 - São Pedro de Marechal Deodoro (2014). 

 

Quadro 4 - Espécies capturadas por quilo na lagoa Manguaba em 2015 

 Nome popular Espécie44 Meses Total em 

Quilo 

Bagre Tachysurus SP Jan/Out 2015 118.649 

Camarão Água Doce Litopenaeus schimitti Jan/Out 2015 29.679 

Camarão Barba Roxa Litopenaeus schmitti Jan/Out 2015 7.304 

Camurim Centropomus spp Jan/Out 2015 147.342 

Caranguejo Uça Ucides cordatus Linnaeus Jan/Out 2015 712.477 

Carapeba Diapterus spp Jan/Out 2015 247.654 

Filé de Siri Callinects exasoeratus Jan/Out 2015 1.531,980 

Mandi Pimelodus maculatus Jan/Out 2015   492.795 

Manjuba Xenomelaniris brasiliensis Jan/Out 2015  2.367.115 

Mororó Gymnothorax spp Jan/Out 2015 690.480 

Tainha Mugil spp Jan/Out 2015  2.274,52 

Tilapia Tilapia rendalli Jan/Out 2015 11.265 

Tinga Diapterus brasilianus Jan/Out 2015   1.035,484 

Ubarana Albula vulpes Jan/Out 2015  488.041 

Total Geral 10.154,785  

Fonte: Colônia de pescadores Z-6 São Pedro de Marechal Deodoro (2015). 

 

Obs. 1: Existe uma quantidade considerável de pescado, particularmente chamado 

de ―Moqueca‖ (peixes pequenos de várias espécies), cujo valor comercial é muito 

baixo e que não entra nas estatísticas oficiais. 

Obs. 2: Para cada quilo de filé de Siri, são necessários de 40 a 50 unidades. 

 

 Segundo dados fornecidos pela colônia, as artes de pesca comumente 

utilizadas na região são: Ancinho (Figura 24), Anzol (Figura 25), Caiçara (Figura 26), 

                                                 
44

 Disponível em: 
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/%EE%80%80REPESCA%EE%80%81/article/viewFile/100/100. 
Acesso em: 10/09/2015. 
 

http://ppg.revistas.uema.br/index.php/%EE%80%80REPESCA%EE%80%81/article/viewFile/100/100
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Covos (Figura 27 e 28), Jererê (Figura 29), Rede de emalhar e Rede de espera 

(Figura 30), Redote (Figura 31), Tapagem (Figura 32), Tarrafas (Figura 33), e Tetéia 

(Figura 34). 

 

Figura 24 - Ancinho45: utilizado na pesca de bivalves na lagoa Manguaba 

 

Foto: Gilmar Furtado (2016). 

 

 Figura 25 - Anzol46: Utilizado de forma individual ou coletivo em linhas de pesca 

 

 

                                                 
45

 Ancinho: Artefato de metal, também chamado de rastelo, utilizado na jardinagem e na pescaria 

serve para revolver o fundo, separando o marisco da areia, que após esse processo são coletados e 
armazenados em um balde ou na própria canoa (Nota do autor). 
46

 Anzol: Artefato de metal, pontiagudo, de braços desiguais e seguro por uma linha, a que se prende 

uma isca para pescar (nota do autor). Gravura disponível em: 
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=foto+de+anzol. Acesso em: 26/12/2016. 

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=foto+de+anzol
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=foto+de+anzol
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Figura 26 - Caiçara47: armadilhas com paus e folhagem para capturar peixes 

 

Foto: Gilmar Furtado (2016). 

 

Figura 27 - Covos48: armadilhas para pescar crustáceos 

  

Foto: Gilmar Furtado (2016).  

                                                 
47

 Caiçara: Tipo de aparelho de pesca fixo, feito totalmente de madeira de mangue (laguncularia 
racemosa). É formado por estacas fixas (mourões), em número de 25 a 30 e distribuídos numa 
disposição retangular. Entre as estacas são colocados galhos de mangue com folhas para a 
formação de um abrigo. Após 30 dias faz-se a despesca utilizando a rede do redote (MELO, 1984, 
p.52). 
48

 Covos: Armadilha móvel cilíndrica e abaulada, no centro; apresenta dois orifícios nas extremidades 
que permitem a entrada do animal, mas não possibilita sua saída. Além disso existe uma portinhola 
na parte de cima por onde o pescador coloca a isca e retira o peixe ou crustáceo. As dimensões 
variam de acordo com a sua utilização e podem ser confeccionados de cipó e piaçava ou ferro e 
nylon. Existem dois tipos: o caixão utilizado para a pesca da lagosta e o de palheta para a pesca de 
peixes e crustáceos (MELO, 1984, p.61/62). 
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 Figura 28 - Covos de nylon e tela de metal para capturar crustáceos 

Foto: Gilmar Furtado (2016).  

 

Figura 29 - Jererê49: armadilha para pescar crustáceos 

Foto: Marechal Notícias.com.br (2016). Acesso em 17/05/2017. 

 

                                                 
49

 Jererê: Constituído de um cabo de madeira (peroba), na sua extremidade é atado também um arco 

de madeira ou metal, com abertura de cerca de 180º, onde se coloca um pano de uma rede funda de 
nylon em forma de ensacador (MELO, 1984, p.55). 
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Figura 30 - Rede de emalhar50 e Rede de espera51: Rede de nylon para a pesca 
para capturar peixes 

 

Foto: Gilmar Furtado (2016).  

 

Figura 31 - Redote52: rede de pesca mais grossa e larga para capturar peixes 

 

Foto: Gilmar Furtado (2016).  

                                                 
50

 Rede de emalhar: Consiste em um aparelho de pesca que funciona de forma passiva, pois a 
captura ocorre pela retenção dos peixes na malha da rede, também é denominada de rede de 
espera. A rede é de forma retangular, geralmente confeccionada de nylon que se estendem nos 
pontos de passagem de cardumes. Existem três tipos de rede de emalhar: de superfície, onde a rede 
não é fundeada e fica à deriva da embarcação, e de fundo ou de meia- água, onde a rede fica 
fundeada e sinalizada por boias durante a operação de pesca. Dependendo do tipo de pesca ocorre 
uma variação nos tamanhos do emalhe e na espessura do nylon. Acesso em: 08/01/2017. Disponível 
em: 
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/artes_de_pesca/industrial/emalhe/emalhe_sup_fundo
_meiaagua.pdf.  
51

 Rede de espera: É a mesma rede de emalhar. A diferença é que ela é armada e recolhida horas ou 

dias depois (nota do autor). 
52

 Redote: É também uma rede de emalhar e os pescadores a utilizam na pesca da caiçara e na 

despesca de currais. Os chumbos e as boias são colocados um em cada malha da rede, possuindo a 
mesma 25 braças de comprimento e 3 a 4 braças de altura (MELO, 1984, p.52). 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/artes_de_pesca/industrial/emalhe/emalhe_sup_fundo_meiaagua.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/artes_de_pesca/industrial/emalhe/emalhe_sup_fundo_meiaagua.pdf
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Figura 32 - Tapagem53: armadilha para cercar  e capturar peixes 

 

Foto disponível em: http://www.radioetvmaracu.com.br/file/2017/04/tapagem.jpg. Acesso em: 
12/12/2016. 
 

Figura 33 - Tarrafa54: armadilha de arremesso com as mãos para capturar peixes 

 

Foto: disponível em: http://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-
15/s480x480/e35/13651946_181320225612649_1847628537_n.jpg?ig_cache_key=MTMyMzYyMTM
5OTA5MjQ3MDk0OA%3D%3D.2. Acesso em: 12/12/2016. 

                                                 
53

 Tapagem ou Camboa: Armadilha fixa, utilizada na pescaria, para cercar os peixes na correnteza. É 
constituída por um estaqueamento e uma rede de emalhar de nylon. As dimensões da rede 
dependem do local onde vai ser fixada a armadilha (MELO, 1984, p.62). 
54

 Tarrafa: Rede destinada a pesca de arremesso dividida em duas partes: a porcalha e o armario, 

cujo tamanho de malha e tipo de nylon dependem da espécie a ser capturada. Ela usa três tipos de 
nylon de seda: 1 o nylon 25 que tece a parte do punho e do pano morto, 2 o nylon 35 que tece a parte 
de pegar a mão e; 3 o nylon 40 ou 45 que tece o saco e nas suas extremidades coloca-se o chumbo 
para dar peso (MELO, 1984, p.54). 

http://www.radioetvmaracu.com.br/file/2017/04/tapagem.jpg
http://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/13651946_181320225612649_1847628537_n.jpg?ig_cache_key=MTMyMzYyMTM5OTA5MjQ3MDk0OA%3D%3D.2
http://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/13651946_181320225612649_1847628537_n.jpg?ig_cache_key=MTMyMzYyMTM5OTA5MjQ3MDk0OA%3D%3D.2
http://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/13651946_181320225612649_1847628537_n.jpg?ig_cache_key=MTMyMzYyMTM5OTA5MjQ3MDk0OA%3D%3D.2
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Figura 34 - Tetéia55: armadilha usada para pescar camarão e siri 

 

Foto: Gilmar Furtado (2016).  
 
 

 Portanto a pesca artesanal nessa região vem ocorrendo desde o período 

colonial, com influência sobre o modo de vida da população, apesar de não ter 

superado as técnicas tradicionais na construção das embarcações, no uso dos 

apetrechos e nas condições de trabalho, bem como mantem-se como uma atividade 

de baixos padrões de renda e produtividade.  

                                                 
55Tetéia ou Puçá: Trata-se de um círculo, normalmente fabricado com vergalhões de ferro. A este 
círculo é adaptado o pano (rede). No meio do arco tem dois paus cruzados para colocar as iscas de 
peixe. Nesse cruzamento central é amarrada uma boia com uma corda de nylon (MELO, 1984, 
p.55/56). 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO DOS PESCADORES ARTESANAIS DA LAGUNA MANGUABA 
 
 
 

Este capítulo tem o objetivo de diagnosticar a situação atual dos pescadores 

artesanais da laguna Manguaba, a partir da coleta de dados obtida por meio da 

aplicação de questionários aos pescadores registrados na colônia de pescadores 

São Pedro Z-6. Que durante o estudo foi desenvolvido uma pesquisa metodológica 

que permitiu obter informação empírica no espaço estudado (laguna Manguaba) 

através de entrevistas, revisão de materiais e artigos científicos, contatos ocasionais 

com os principais atores da comunidade e a coleta minuciosa de material fotográfico, 

permitindo uma elaboração qualitativa do contexto social-pesqueiro estudado. 

A investigação permitiu compreender o comportamento humano imerso no 

lugar de onde este se desenvolve e atua. 

Uma grande preocupação desta etapa da tese foi determinar o tamanho de 

amostra apropriado, visando resultados estatisticamente significantes e desta forma, 

podermos generalizar à população alvo.  Para definir o numero de questionários a 

serem aplicados foi considerado que a amostragem é aleatória e foram utilizadas 

variáveis categóricas, em uma população finita. 

A referida colônia tem em seu quadro de associados 1380 pescadores 

pagantes, num total de aproximadamente 4500 pescadores que trabalham na lagoa 

Manguaba. No calculo do tamanho da amostra foi considerado um erro de 5%, um 

nível de confiança de 95% e um percentual máximo de 10%, resultando em um N 

igual a 126 questionários.  

No total foram aplicados questionários a 145 pescadores (>N) em duas 

etapas: na primeira etapa o questionário com 50 perguntas foi aplicado a 30 

pescadores, que tinha por finalidade levantar o perfil socioeconômico e o segundo 

questionário com 43 perguntas foi aplicado a 115 pescadores, formatado para 

identificação do perfil socioambiental, a partir de diferentes dimensões e teve o 

objetivo de verificar as interações entre a situação atual dos pescadores e as 

condições ambientais da região da laguna Manguaba, com vistas a fundamentar a 

análise das práticas pesqueiras artesanais. 

Tais dimensões foram selecionadas a partir dos estudos sobre 

sustentabilidade desenvolvidos por Sachs (2000), tendo sido objeto de adaptação 
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para construção de indicadores de sustentabilidade, a fim de aplicar em regiões cuja 

sobrevivência das comunidades depende do potencial de recursos naturais. 

 

Quadro 5 - Dimensões da sustentabilidade. 

Dimensões Comentários 

Social Redução das diferenças sociais com políticas de distribuição 
de renda e acesso a recursos públicos. 

Cultural Respeito à diversidade cultural com pluralidade de soluções 
particulares e participação na gestão. 

Ecológica Conservação da natureza e respeito aos limites de uso dos 
recursos energéticos e naturais. 

Espacial Planejamento e controle da ocupação territorial, com relação 
equilibrada entre cidade e campo. 

Econômica Crescimento econômico local, intersetorial e equilibrado, com 
geração de renda. 

Política Eficácia dos sistemas de prevenção, democratização, com 
nível razoável de coesão social. 

Fonte: Pinto (2005), adaptado de Sachs (2000). 

  

5.1. Perfil socioeconômico 

 

 
5.1.1. Faixa etária 
 

Marechal Deodoro, no censo do IBGE de 2010, contava com uma população 

de 45.977 habitantes, sendo que 22.709 são homens e 23.268 são mulheres, com 

uma concentração maior da população na faixa etária de 0 a 29 anos. 

Dos entrevistados, 112 pescadores são alagoanos, 03 de outros estados e 01 

não declarado, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Naturalidade dos pescadores entrevistados 

Naturalidade UF Quantidade 

Atalaia AL 02 

Barra de São Miguel AL 02 

Batalha AL 01 

Capela AL 01 

Igaci AL 01 

Jequiá AL 01 

Maceió AL 06 

Major Izidoro AL 01 

Marechal Deodoro AL 87 

Matriz do Camaragibe AL 01 
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Messias AL 01 

Pilar AL 01 

Quebrangulo AL 01 

São Miguel dos Campos AL 03 

Viçosa AL 02 

Água Preta PE 01 

Caruaru PE 01 

Souza PB 01 

Não declarado - 01 

TOTAL  115 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Dentre os entrevistados, encontramos uma concentração maior na faixa etária 

dos 51 aos 60 anos (Figura 35), que geralmente são filhos de pescadores, com 

escolarização não ultrapassando a 4ª série do ensino fundamental, mas que na 

maioria das vezes apenas assina o nome. Os dados mostram também que não 

existem pescadores abaixo dos 18 anos de idade, fato esse justificado pelos 

pescadores mais velhos, pois os filhos menores dificilmente vêm à pesca, porque 

acham o serviço pesado, muito exposto ao sol, com pouco rendimento e que não 

traz futuro para ninguém. 

Outro dado importante refere-se à quantidade de anos de trabalho na 

atividade pesqueira artesanal. Entre os pesquisados verificou-se que alcançam até 

54 anos de tempo na atividade de pesca e, mesmo aposentados, continuam a 

trabalhar, contrariando as leis que os proíbem de pescar após se aposentarem, 

entrando por diversas vezes em atrito com a fiscalização do IBAMA que, ao 

constatar que são aposentados, recolhem as redes de pesca. 

No tocante à transmissão cultural da atividade do trabalho, foi constatado que 

são poucos os pescadores pesquisados que afirmaram desejar que os seus filhos56 

exerçam esta profissão, alegando ente outros motivos, a baixa rentabilidade obtida 

com a pesca local. Segundo os próprios entrevistados, se continuar assim dessa 

maneira, sem nenhuma perspectiva de melhora que possa atrair os mais jovens, o 

                                                 
56

 Sobre o tema SILVA (2009, p. 11) afirma que ―nas comunidades pesqueiras, não há ninguém que 
pesque e tenha um filho, que queira que ele venha para o mar, é um desencanto geral‖. LEITÃO 
(2010, p 103 - 123) desenvolve um estudo na comunidade de Itapissuma na qual entrevistou pais e 
filhos de pescadores, pesquisa na qual os resultados apontam esta tendência de descontinuidade da 
transmissão cultural da pesca artesanal de geração a geração. BASÍLIO e GARCEZ (2014, p.11), 
também receberam resposta negativa dos pescadores sobre a continuidade dos filhos na profissão 
de pescadores. 
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setor da pesca artesanal em Marechal Deodoro vai desaparecer com a morte dos 

mesmos, visto que seus conhecimentos vão também morrer com eles.  

 

Figura 35 - Faixa Etária 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.1.2. Divisão por sexo 

 

Tratar de gênero e Pesca Artesanal é transitar em espaço delimitado e imerso 

em simbologias que colocam homens e mulheres em posições opostas. Onde, 

homens pescam em alto mar, lagoas ou rios e as mulheres nos mangues, pedras e 

recifes. Eles ficam ausentes por muitos dias ou horas no seu trabalho o que exige 

das mulheres dedicação integral de seu tempo aos interesses da família, educação, 

alimentação, saúde, lazer, beneficiamento do pescado, conservação das redes de 

pesca, comercialização etc. É espaço de uma heronormatividade (oposição de 

gênero) explícita; barcos, jogos e bares são para os homens e as mulheres também 

não gostam da presença masculina em casa interferindo em seu dia a dia; ―mesmo 

as mulheres que detém poder reconhecido na comunidade, têm em seus discursos, 

o reconhecimento da autoridade masculina‖ (SILVA, RIAL, 2006 p.153). 

A valorização e visibilidade das trabalhadoras da Pesca Artesanal não se 

diferenciam das trabalhadoras de outras categorias.  Essa questão da desproporção 

do tempo utilizado em atividades domésticas entre homens e mulheres foi alvo de 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) entre os 

anos de 2001-2005, informando que do total de declarantes que realizam tarefas 
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domésticas compreendem (65%) são mulheres e (34.6%) homens. Constatou-se 

que 90.6% da população feminina brasileira realizam tarefas domésticas contra, 

51.1% da população masculina. Encontrou-se no Nordeste a menor participação de 

homens, onde somente 46,7% dos nordestinos ajudam nas tarefas domésticas.  

Os homens nordestinos dedicam 10,3 horas por semana às tarefas 

domésticas, enquanto as mulheres 26,5 horas. Na região sul os homens gastam 9,2 

horas semanais e apresentam maior representação masculina da análise: 92%. E 

tem quem acredite que ―a máquina de lavar roupa talvez tenha feito mais pela 

liberação da mulher no século vinte que a pílula anticoncepcional‖.   

Em Marechal Deodoro, dos entrevistados, 42 são mulheres que se auto 

declararam pescadoras ou marisqueiras e 73 homens que se declararam 

pescadores (Figura 36).  

 

Figura 36 - Divisão por sexo 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A constatação atual desses trabalhadores da pesca artesanal que atuam na 

lagoa Manguaba não é diferente da pesquisa levantada pelo IBGE entre 2001 a 

2005, visto que os homens fazem o trabalho mais pesado na pesca de lançar suas 

redes (Figura 37), despescar, remar suas embarcações, ficar horas na espera para 

poder recolher suas armadilhas e levar sua produção para casa. 
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Figura 37 - Pescadores no seu dia de trabalho na laguna Manguaba 

 

Foto: Domínio público (2015). Acesso em: 17/16/2016. 

 

Neste contexto, as mulheres desempenham um papel determinante na 

atividade pesqueira, utilizam seu tempo em duas jornadas de trabalho: na primeira 

tomam conta da casa e dos filhos, cuidam dos afazeres domésticos, preparando as 

refeições diárias, limpando a casa, preparando os filhos para irem à escola, lavando 

roupa e quando os maridos chegam da pesca, fazem os trabalhos de pós-captura se 

encarregando do beneficiamento do pescado (Figura 38). (limpeza, salga, secagem 

e armazenamento), separando aquele destinado ao consumo e aquele para a venda 

(Figura 39); na segunda jornada como pescadoras elas podem ser encontradas 

dentro de casa e nos quintais concertando e confeccionando utensílios de pesca, 

que serão utilizados na pesca ou na mariscagem com técnicas e materiais diversos. 
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Figura 38 - Pescadora com a filha ―despinicando‖57 o siri pescado na laguna 
Manguaba 

 

Foto: Gilmar Furtado (2015). 

 

Figura 39 - Esposa de pescador vendendo a produção no mercado municipal de 
Marechal Deodoro 

 

Foto: Gilmar Furtado (2015). 

                                                 
57

 Despinicado: é o termo usado em Alagoas para a extração da carne do siri e caranguejo, que após 
estarem cozidos, são abertos com pequenas facas, a carne é separada da casca e colocada em um 
recipiente, esse processo não acontece com o siri mole (quando está trocando de casca), pois é 
consumido diretamente com casca e tudo. (Nota do Autor). 
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Observa-se que esta participação de gênero na atividade pesqueira, 

geralmente, foi herdada dos pais e algumas pescadoras herdaram dos seus próprios 

companheiros de moradia. 

 

5.1.3. Escolaridade 

   

 O problema da educação no Brasil é histórico, a sociedade brasileira pouco 

valorizou a escolaridade como fator determinante de superação do 

subdesenvolvimento. Consequências visíveis desse fato são as críticas condições 

do ensino, especialmente do ensino público, com a ineficácia de Políticas Públicas 

de formação profissional e do ensino fundamental. 

Somente com a chegada da família Real Portuguesa, em 1808, é que foi 

fundada a primeira escola médica cirúrgica e a escola superior de Agronomia no 

Brasil. Por volta de 1850, na era Mauá, sentiu-se a necessidade de se ter 

trabalhadores assalariados e qualificados para o setor produtivo, tornando 

importante tanto para atender ao estoque dos trabalhadores adultos quanto para 

preparar jovens educandos, futuros trabalhadores, cujas exigências seriam maiores 

e bem mais complexas. 

 A partir da Era Vargas (1930/1945), o ensino primário passou a ser obrigatório 

e gratuito, garantido pela Constituição de 1946, abrindo assim uma grande 

perspectiva para a massa populacional brasileira com a criação da campanha de 

Educação de adolescentes e adultos (CEAA). 

Nos governos seguintes, com medidas governamentais ou de instituições não 

públicas algumas medidas foram adotadas com a finalidade de se combater o 

analfabetismo principalmente com os trabalhadores do campo, com os pescadores 

artesanais e com os trabalhadores das cidades, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 7 - Ações realizadas pelos governos nos períodos de 1947 a 2005 

Data Campanha Órgão Observações 

1947 Campanha de Educação 
de Adolescentes e Adultos 
(CEAA). 

Ministério da 
Educação e Saúde. 

 

1952 Campanha Nacional de 
Educação Rural (CNER). 

Ministério da 
Educação e Saúde. 

Extinta em 1963. 

1958 Campanha Nacional de Governo Federal.  
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Erradicação do 
Analfabetismo. 

1960 MCP – Movimento de 
Cultura Popular. 

Administração 
municipal de Recife. 

 

1960 CPC - Centro de Cultura 
Popular.  

Órgão cultural da 
UNE. 

 

1960 Campanha de Pé no Chão 
Também se Aprende a 
Ler.  

 Natal – Rio Grande 
do Norte. 

1961 MEB - Movimento de 
Educação de Base. 
 

Criado pela CNBB 
Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. 

 

1966 Cruzada da Ação Básica 
Cristã. 

Entidade da Igreja 
Protestante. 

 

1974 Implantação do Ensino 
Supletivo. 

Governo Federal. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional – Lei nº. 
5692/71. 

1974 Criação do Movimento 
Brasileiro de Alfabetização 
– MOBRAL. 

Governo Federal. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional – Lei nº. 
5692/71. 

1988 Alfabetização funcional. Governo Federal, 
através da 
Constituição de 1988. 

Reconhecimento do 
direito à EJA, que 
ficou assegurada 
para todos, 
independentes da 
idade.  

1990 PNAC - Programa 
Nacional de Alfabetização 
e Cidadania. 

Governo Federal. Terminar com 70% 
do analfabetismo em 
quatro anos. 

1996 Ministério da Educação e 
Cultura 

Governo Federal, 
Emenda 
Constitucional. 

Ordenamento da 
educação básica 
com a edição da 
LDB (20/12/1996) e 
criação do Fundo de 
Manutenção e 
Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental 
e de Valorização do 
Magistério 
(FUNDEF).     

1997 Programa Alfabetização 
Solidária. 

ONG - Comunidade 
Solidária. 

O Programa atendia, 
prioritariamente, aos 
municípios com 
maiores índices de 
analfabetismo no 
Norte e Nordeste. 

2003 Programa Brasil 
Alfabetizado.  

Ministério da 
Educação. 

O Ministério da 
Educação voltou a 
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assumir as 
responsabilidades 
da União com a EJA.  

2005 Programa Pescando 
Letras. 

Ministério da 
Educação e 
Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca 
da Presidência da 
República (SEAP/PR). 

Pretendia alfabetizar 
400 mil pescadores 
artesanais. 

Fonte: Rede de Saberes: Alfabetização de Pescadores Artesanais (2004, p.16). 

 

Com o golpe militar de 1964 produziu - se uma ruptura política em função da 

qual os movimentos de educação e cultura populares foram reprimidos, seus 

dirigentes, perseguidos, seus ideais, censurados. O Programa Nacional de 

Alfabetização foi interrompido e desmantelado, seus dirigentes, presos e os 

materiais apreendidos. A Secretaria Municipal de Educação de Natal foi ocupada, os 

trabalhos da Campanha ―De Pé no Chão‖ foram interrompidos e suas principais 

lideranças foram presas (HADDAD e PIERRO, 2000, p.113). 

 Por outro lado, o governo militar, diante do alto índice de analfabetismo 

existente no Brasil, cria no governo do presidente Médici o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL (1967/1985), cuja meta principal era reduzir o 

analfabetismo em cinco anos, programa este estruturado dentro do plano econômico 

batizado de ―Milagre Econômico Brasileiro‖.  

 É nesse panorama político de forte repressão e atuação do Estado militar, 

que ocorre a criação da Comissão Pastoral dos Pescadores, no ano de 196858, que 

teve grande importância na história das lutas e das conquistas dos pescadores no 

Brasil. 

 A valorização da educação nas últimas décadas, no Brasil, reflete o modelo 

econômico brasileiro, inserido no modo de produção capitalista. A consolidação 

desse sistema é realizada por intermédio da educação, que exige uma política 

educacional consistente que facilite o seu funcionamento pleno em todas as 

instâncias da sociedade. 

  O chamado modelo neoliberal de educação estaria subordinando alvos 

político-sociais (equidade, cidadania, democracia) a intentos estritamente 
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 CALLOU, Angelo B. F. A Voz do Mar, Dissertação de Doutorado, São Paulo, 1994, p.04.  
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econômicos (desenvolvimento tecnológico e competitividade internacional), ou seja, 

à lógica do mercado. Na afirmação de Libâneo (1998): 

 

Em relação ao papel institucional as escolas precisam ampliar seus 
intercâmbios com a comunidade, com a cidade, com as empresas e outras 
instâncias profissionais; precisam do mesmo tempo, redescobrir sua 
identidade para diferenciar-se de outras instituições educativas como 
família, mídias, organizações culturais. A escola de hoje precisa propor 
respostas educativas e metodológicas em relação a novas exigências de 
formação postas pelas realidades contemporâneas como a capacitação 
tecnológica, a superinformação, o relativismo ético, a consciência ecológica 
(LIBÂNEO,1998, p.78). 

         

  Frigotto (2003) afirma que:  

A educação é, antes de mais nada, desenvolvimento de potencialidades e a 
apropriação de ―saber social‖(conjunto de conhecimentos e habilidades, 
atitudes e valores que são produzidos pelas classes, em uma situação 
histórica dada as relações para dar conta de seus interesses e 
necessidades). Trata-se de buscar, na educação, conhecimentos e 
habilidades que permitam uma melhor compreensão da realidade e envolva 
a capacidade de fazer valer os próprios interesses econômicos, políticos e 
culturais (FRIGOTTO, 2003, p.26, Apud GRYZYBOWSKI, 1986, p.41/42). 

 Nesse sentido, observa-se que uma parcela da população brasileira 

representada pelos trabalhadores da pesca artesanal tem sido preterida das 

políticas públicas do Estado. Tal situação chama a atenção do governo do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, que por volta do ano de 2003 assume 

efetivamente através do Ministério da Educação a responsabilidade sobre o 

Programa Brasil Alfabetizado, programa esse de âmbito nacional, baseado na 

celebração de convênios entre os governos federal, estadual e municipal, atendendo 

às comunidades em áreas rurais, e em periferias dos centros urbanos, o qual teve 

como objetivo principal alfabetizar jovens e adultos e articular-se com o sistema 

educacional público para possibilitar aos alfabetizandos a continuidade dos estudos.  

 A educação de Jovens e Adultos, dentro da diretriz do Programa Brasil 

Alfabetizado, que garante a inclusão de todos no acesso à educação, preconizado 

na Constituição Federal de 1988. 

 

No contexto atual em que a palavra inclusão foi aderida em todos os 
discursos governamentais e não governamentais que tratam de contextos 
populares. O acesso à educação é um dos principais temas destacados no 
processo de inclusão social. Neste novo contexto social se faz necessário 
repensar as práticas pedagógicas ampliando seu alcance aos diferentes 
segmentos sociais. Diante das novas necessidades educacionais percebe-
se a necessidade de contextualizar a educação em diferentes contextos 
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socioeconômicos visando à compreensão do ser humano em sua totalidade 
e diversidade, enquanto agente capaz de transformar sua realidade 
(LEITÃO, 2009, p.02). 
 

 

  Em agosto de 2005, foi lançado pelo governo federal o Programa Pescando 

Letras59, proposta Pedagógica para a Alfabetização de Pescadores e Pescadoras 

Profissionais e Aquicultores e Aquicultoras Familiares, encampada na época pela 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), depois Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), com recursos da Secretaria de Erradicação do Analfabetismo e 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que pretendia  

alfabetizar 400 mil pescadores artesanais. 

O Programa atenderia aos pescadores e as pescadoras artesanais e seus 

familiares, bem como os cidadãos que vivem direta ou indiretamente da pesca ou da 

aquicultura, e também aqueles que vivem na comunidade, com a finalidade de 

incluí-los no exercício da cidadania. Em sua proposta, o discurso indica que a 

finalidade não é só aprender a ler e escrever, é criar no íntimo de cada um a 

importância como pessoa, o reconhecimento perante a sociedade, aos órgãos 

públicos, sentindo-se participantes do processo ensino aprendizagem, vislumbrando 

uma melhoria de vida. 

          Através do Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, assinado pelo presidente 

da república brasileira, foi instituído no âmbito federal o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, Formação Inicial e Continuada/Ensino Fundamental 

– PROEJA60, que vai ser coordenado pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação. O programa objetivava atender às 

camadas da sociedade brasileira que não concluíram seus estudos no período 

proposto pela legislação vigente. A Educação de Jovens e Adultos está presente 

tanto na Constituição Federal, de 1988, quanto na LDB, de 1996.  

 

                                                 
59

 Programa Pescando Letras: Proposta Pedagógica para a Alfabetização de Pescadores e 
Pescadoras Profissionais e Aquicultores e Aquicultoras Familiares. SEAP/PR. Brasília, agosto/2005. 
Disponível em:  http://mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/secad_pescandoletras.pdf. Acesso em 
20/05/2015. 
60

 PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Formação Inicial e Continuada/Ensino Fundamental, 
Documento Base, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, 
Brasília, novembro de 2009. Acesso em 20/05/2015. Disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf 
 

http://mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/secad_pescandoletras.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf
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O artigo 205 da Constituição brasileira define que ―a educação, direito de 
todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  
Em seu artigo 227, define a profissionalização como um dos deveres da 
família, da sociedade e do estado a ser assegurado ―com absoluta 
prioridade (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 
 

          No bojo do Decreto nº5.840, ficou estipulado no artigo 1º, o seguinte: 

 

§ 5º Para os fins deste Decreto, a rede de instituições federais de educação 
profissional compreende a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, os 
Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, 
as Escolas Agrotécnicas Federais, as Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais e o Colégio Pedro II, sem prejuízo de outras 
instituições que venham a ser criadas. 
 
 

 O objetivo desse programa foi atender aos jovens e adultos que 

interromperam ou não concluíram a educação básica, na idade apropriada, entre 

eles homens e mulheres, brancos, negros, índios, pescadores e marisqueiras, 

quilombolas, trabalhadores empregados e desempregados, filhos, pais e mães, 

moradores dos centros urbanos e das áreas rurais, que por quaisquer motivos 

deixaram de concluir seus estudos. Tinha por finalidade ainda vislumbrar a melhoria 

das condições de inserção social, econômica, política e cultural dos jovens e adultos 

que não concluíram o ensino fundamental. 

Em 2011, já no governo da presidente Dilma Vana Rousseff, foi lançado o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC61, por 

meio da Lei nº 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a 

oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. O PRONATEC 

busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada 

aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. 

No ano de 2014, através do Ministério da Educação e da Pesca e Aquicultura, 

foi lançado o Plano Nacional de Educação na Pesca e Aquicultura. O trabalho, 

                                                 
61 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis n

o
 7.998, 

de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), n

o
 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, n
o
 10.260, de 12 de julho de 2001, que 

dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e n
o
 11.129, de 30 de 

junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras 
providências. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pronatec.  Acesso em: 20/05/2015. 
 

http://portal.mec.gov.br/pronatec
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desenvolvido em conjunto pelas secretarias do Ministério da Pesca e Aquicultura, 

previa um esforço para a alfabetização e melhoria do nível educacional 

especialmente dos pescadores, categoria que possui até 70% de trabalhadores com 

até a 4ª série do ensino fundamental e que possuem características específicas. 

Mesmo com programas voltados para erradicar o analfabetismo no Brasil, 

principalmente nas camadas mais humildes da população, a educação pública não 

tem capacidade de responder com maior rapidez às exigências do mercado de 

trabalho nos novos ramos de produção. 

 A política neoliberal praticada pelos dois últimos presidentes brasileiros, traz 

à tona o seguinte questionamento: ―Educar para a vida ou educar para o trabalho‖. 

Podemos notar que a cada dia, para atender as necessidades do mercado, a 

educação passou a ser executada através da Política Educacional Profissionalizante 

e não mais atendendo à necessidade social e antropológica do homem. ―As 

desigualdades sociais se transformam em desigualdades de cidadania impedindo o 

exercício de direitos básicos e deixando os cidadãos mais pobres como fácil presa 

ao clientelismo e paternalismo‖ (ROJAS, 2004, p. 32). 

É dessa maneira que a participação dos pescadores e pescadoras artesanais 

de Marechal Deodoro é de fundamental importância para o desenvolvimento local da 

região.  

Bordenave (1994) destaca que: 

 

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 
inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e 
o mundo. Sua pratica envolve a satisfação de outras necessidades não 
menos básicas tais como a interação com os demais homens, auto 
expressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e 
recriar coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo pelos outros 
(BORDENAVE, 1994, p.16). 

 

          Bordenave (1994) estabelece os graus de participação62 que podem contribuir 

significativamente para um processo de avaliação de um determinado grupo.  

 

Neste caso o menor grau de participação é o de informação, onde podemos 
encontrar poucos membros mais muitos dirigentes. A tendência de 
participação aumenta do primeiro grau (o de informação) até o sétimo grau 
(o de autogestão). Neste contexto não interessa somente a participação 

                                                 
62

 Informação/reação, Consulta facultativa, Consulta obrigatória, Elaboração/recomendação, Co-

gestão, Delegação e Autogestão (BORDENAVE, 1994: p. 20) 
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mais sim os níveis de decisão dos participantes, os quais são classificados 
do nível mais alto ao mais baixo (BORDENAVE, 1994, p.33/34). 
 
 

O processo educacional seja curricular ou profissional não pode preparar o 

cidadão somente para o emprego, ou melhor dizendo, para a laboralidade, mas 

também para o convívio social. Esse processo educativo tem que contribuir para o 

desenvolvimento integral do ser humano incentivando-o para a prática da 

participação individual e coletiva. 

 É nesse aspecto que Paulo Freire educador pernambucano, afirmava que: 

―neste país em que os analfabetos constituem a metade da população e são maioria 

dos pauperizados por um sistema social marcado pela desigualdade e pela 

opressão‖ que se torna possível resgatar a história educacional de uma camada de 

trabalhadores formada por pescadores artesanais que é de suma importância, pois 

são eles que alimentam suas famílias e grande parte da população brasileira. 

(FREIRE, 1991, p.40). 

          Vale ressaltar que as Políticas Públicas na área educacional de jovens e 

adultos, estão sendo desenvolvidas há bastante tempo pelos governos federal, 

estaduais, municipais e por outras entidades. 

 A situação atual escolar (Figura 40), dos pescadores artesanais de Marechal 

Deodoro continua ainda desprestigiada, mesmo existindo no município 19 escolas 

municipais de nível pré-escolar e de educação infantil, com 1.207 alunos 

matriculados e 02 escolas da rede privada com 64 alunos matriculados, 19 escolas 

municipais de ensino fundamental com 7.938 alunos matriculados e 02 escolas da 

rede privada com 259 alunos matriculados, 02 escolas estaduais de ensino médio 

com 1.072 alunos matriculados, 01 escola federal, com 341 alunos matriculados e 

01 escola da rede privada com 251 alunos matriculados, isso num universo de 

45.977 habitantes (IBGE-2010), que não atendem às especificidades da classe 

trabalhadora da pesca, que trabalha de acordo com o regime das marés, sem um 

horário fixo, dependendo exclusivamente do seu esforço para garantir o pão de cada 

dia, não permitindo que os mesmos frequentem às aulas, em horários determinados 

pela Secretaria de Educação, fato esse que provoca a não matrícula nas séries 

oferecidas de educação de jovens e adultos ou até  mesmo provocando um alto 

índice de evasão escolar. 
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Figura 40 - Escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

É possível que a variável escolaridade, em seus componentes ―Analfabetos 

(ANF)‖ e ―Ensino Fundamental Incompleto (EFI)‖, que totalizam juntas 83,62% dos 

pescadores brasileiros registrados, seja responsável pela baixa eficácia das políticas 

públicas aplicadas ao setor pesqueiro (ALENCAR, MAIA, 2011). 

 Por outro lado, esse fato pode estar relacionado à facilidade de aporte de 

pessoas que, por falta de opção, ingressam na atividade pesqueira, alimentando 

assim o paradigma da pesca e da pobreza. Nesse aspecto, o padrão nacional se 

repete em todas as regiões onde a maioria dos pescadores apresenta o Ensino 

Fundamental incompleto. Essa categoria de escolaridade atinge seu menor valor na 

região Sudeste (71,5% dos pescadores) e seu maior valor na região Nordeste 

(82,8%) (ALENCAR, MAIA, 2011). 

Tais fatores corroboram com Isaac-Nahum (2006), no sentido de que a falta 

de oportunidades para a educação formal e profissional, e ausência de 

conhecimentos sobre as regras básicas de gerenciamento de negócios fazem do 

pescador de pequena escala um trabalhador sem instrumentos culturais, sociais e 

econômicos para melhorar a sua condição de vida, provocando a existência de um 

grande número de pessoas analfabetas, incluindo adultos, jovens e crianças, que 

ainda permanecem ―invisíveis‖ aos olhos do setor público, não aparecendo há vários 

anos no anuário econômico municipal de Marechal Deodoro e estadual de Alagoas. 
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5.1.4. Registro geral da pesca 

 

Quando foram criados os Distritos de Pesca (transformados depois em 

Colônias de pescadores), no Brasil, através da Marinha do Brasil, em 1846, era mais 

do que uma necessidade de uma categoria que sempre atuou na pesca artesanal 

brasileira e que por séculos não tinha uma legislação própria. Esta providência foi 

um instrumento do poder público, que visava no primeiro momento, recrutar braços 

para fazer a proteção da costa brasileira, das enseadas dos rios e lagoas.  

Nesse período, como responsável por cada área em que se situavam as 

colônias, emergiu a figura do capataz, vinculado à Capitania dos Portos, que tinha o 

papel de cobrar dos pescadores taxas relativas às suas embarcações (canoas, 

jangadas, etc.) e exigir deles a obrigatoriedade de associarem-se (a função de 

capataz era algo que datava do Brasil Imperial, a partir do Decreto nº 446, de 19 de 

maio de 1846, que criou também às Capitanias dos Portos), disciplinando e 

ordenando o trabalho dos pescadores (RAMALHO, 2014). 

 Para Villar (1945) o poder público vai transformar o pescador artesanal em 

personagem estratégico, submetido, como reserva militar, ao controle da Marinha, 

que contava com escassos braços e enfrentava a falta de quadros a serem 

recrutados por ela. 

 

Cada Colônia, formada pelos agrupamentos de pescadores no litoral, ilhas, 
rios e lagoas, seria um ponto de apoio para a ação social, administrativa e 
militar do Governo e da República. Seria um centro de orientação técnica e 
profissional. Um núcleo de vigilância da costa e de defesa nacional, 
facilmente mobilizável; de instrução e de educação cívica. Um posto de 
fiscalização da Pesca – defesa da fauna e da flora aquática e dos processos 
de trabalho em nossas águas (VILLAR, 1945 p. 24). 
 

A postura de órgãos públicos das três esferas diante do setor pesqueiro 

artesanal é historicamente pautada por uma mescla de autoritarismo e 

assistencialismo, em que a edição de instrumentos legais, a abertura de linhas de 

crédito, o apoio técnico às etapas produtivas e comerciais e o fomento à 

organização da produção não consideram os reais interesses e demandas dos 

pescadores artesanais, convertidos quando muito, em meros coadjuvantes do 

projeto de desenvolvimento nacional e dos processos que os envolvem e afetam 

seus interesses (VASCONCELLOS, DIEGUES e SALES, 2007, p.63). 
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A partir do ano de 1846, o governo federal criou vários órgãos e programas 

visando atender aos pescadores artesanais, como é demonstrado no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 8 - Linha do tempo das instituições e ações criadas para o desenvolvimento 
da atividade pesqueira no Brasil 

Ano Instituição e ação criada para a atividade pesqueira e seu respectivo 
objetivo 

1846 Os pescadores foram organizados em Distritos de Pesca, sob a 
responsabilidade da Marinha do Brasil, determinando a obrigatoriedade 
da matrícula (registro público) para os pescadores profissionais. 

1910 A Inspetoria de pesca realizou levantamento das espécies marinhas e 
determinou a criação de Colônias de Pescadores (pontos de fiscalização, 
vigilância da costa e defesa nacional de fácil mobilização). Foi extinta em 
1918. 

1915 Criação da Estação de Biologia Marinha, ligada ao Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade de proteger no futuro 
as espécies marinhas de interesses comerciais ou de possíveis utilidades 
mercantis que deveriam ser protegidas em benefício da indústria 
nacional. 

1923 Foi ciado o Serviço de Pesca e Saneamento do Litoral, fundamental para 
a organização e defesa da pesca artesanal. 

1930 O Serviço de Pesca e Saneamento do Litoral foi substituído pela Divisão 
de Pesca Artesanal, sendo marco da ―tecnificação do setor pesqueiro‖. 

1933 A pesca passa às mãos do Ministério da Agricultura, através da Divisão 
de Caça e Pesca (DCP). 

1934 Foi elaborado o Código de Caça e Pesca – Decreto nº 23.672, de 02 de 
janeiro de 1934, primeira lei mais acabada sobre o setor pesqueiro, que 
previu, em um de seus pontos, a entrega de balancetes e de relatórios 
mensais pelas diretorias das colônias à DCP. 

1938 A DCP elaborou a segunda lei referente à pesca no Brasil, denominada 
Código da Pesca (Decreto-lei nº 794, de 19 de outubro de 1938), com 
características assistencialistas e que manteve a ideia de preservação da 
natureza voltada para o interesse de ―defesa da fauna e flora aquícolas e 
desenvolvimento de suas indústrias‖ 

1942 As Colônias de Pescadores passam a serem subordinadas aos 
Comandos Navais e às Capitanias dos Portos, para a vigilância e defesa 
das águas territoriais.  

1961 Foi criado o Conselho de Desenvolvimento da Pesca – CODEPE, que 
visava conferir uma orientação única à política de desenvolvimento 
pesqueiro. 

1962 Com a extinção da Divisão de Caça e Pesca, da Caixa de Crédito da 
Pesca e do CODEPE, foi criada a Superintendência do Desenvolvimento 
da Pesca – SUDEPE, que centralizou todas as funções políticas e 
econômicas desse organismo, com o objetivo do crescimento da 
produção pesqueira. 

1967 Publicação do Decreto nº 221/67 que previa incentivos fiscais ao setor 
pesqueiro. 
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1968 Instruída a Política Nacional de Extensão Pesqueira. 

1974 Em convênio com o Ministério da Agricultura, Instituto Nacional de 
Colonização de Reforma Agrária – INCRA, Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo – BNCC e SUDEPE foi criado o Plano de Assistência à 
Pesca Artesanal – PERCART, visando à assistência técnica aos 
pescadores e suas organizações. 

1980 Criou-se o Instituto de Pesca e Desenvolvimento Pesqueiro, com o 
objetivo entre outros, de prestar assistência técnica aos pescadores 
artesanais. O serviço até então prestado pelo PESCART passa a ser 
realizado por esse instituto. 

1989 Com a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais e Renováveis – IBAMA, a gestão da pesca e da agricultura, 
antes realizada pela SUDEPE e com evidente foco produtivista, passa a 
ser atribuição do IBAMA, que passa a enfatizar a dimensão ambiental dos 
processos de atividades pesqueiras. Extinção do PESCART e da 
SUDEPE, momento em que os pescadores ficaram sem nenhuma 
instituição de assistência técnica e extensão para atender as suas 
demandas. 

1998 Responsabilidade e competência de apoio da produção e fomento à 
atividade pesqueira foram transferida para o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA, que passou a executá-las por 
intermédio de seu Departamento de Pesca e Agricultura – DPA, 
permanecendo as responsabilidades com a política de preservação, 
conservação e uso sustentáveis dos recursos naturais com o Ministério 
do Meio Ambiente – MMA/IBAMA. 

2003 Criada a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca – SEAP, na 
perspectiva de fomentar e desenvolver a atividade pesqueira, nos marcos 
de uma nova política de gestão e ordenamento, mantendo a dimensão da 
sustentabilidade ambiental. 

2008 Lançamento do Plano Nacional de Extensão Pesqueira e Aquícola que 
contém os princípios, objetivos e diretrizes para a prestação de serviços 
de ATEPA 

2009 A Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura passa a ser o Ministério da 
Pesca e Aquicultura – MPA a partir da Lei nº 11958/2009. É também 
criada a Lei sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 
Pesca. Inicia a execução do serviço de ATEPA. 

2012 Foi criado o Plano Safra da Pesca e Aquicultura – 2012 a 2014, que 
objetiva ―[...] implantar novos parques aquícolas em lagos e represas de 
várias regiões do Brasil‖. 

Fonte: SOUSA (2014), RAMALHO (2014). 

 

A partir de 1967, o governo federal através do Decreto-Lei nº 221, de 28 de 

fevereiro de 1967, passa a exigir do pescador artesanal o Registro Geral da 

Atividade Pesqueira (RGP), documento esse que constam os dados básicos de 

todos aqueles que, de forma autorizada ou permissionada, exercem atividades 

relacionadas com a aquicultura e a pesca no Brasil. Esse cadastro vai incorporar 
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sete categorias distintas e complementares desse registro: 1) aprendiz de pesca; 2) 

pescador profissional; 3) armador de pesca; 4) embarcação pesqueira; 5) indústria 

pesqueira; 6) aquicultor e 7) empresa que comercializa organismos aquáticos vivos. 

A fiscalização, organização e manutenção do RGP estão sob a administração do 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), cuja competência está instituída pela Lei 

no 11.958, de 29 de junho de 2009 (ALENCAR, MAIA, 2011). 

Um levantamento realizado no Sistema do Registro Geral da Pesca (RGP), no 

site do Ministério da Pesca revela que a região do Nordeste brasileiro possuía, em 

2009, o total de 319.699 pescadores cadastrados, sendo que desse total 61,03% 

(195.116) eram homens e 38,97% (124.583) eram mulheres. Observou-se, nesses 

dados, que o Nordeste tem a maior representatividade de mulheres pescadoras do 

país. Aparentemente, esses números relativamente altos de mulheres na pesca, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste, podem estar relacionados ao tipo de 

atividade pesqueira dessas regiões, onde predomina fortemente a pesca artesanal e 

especificamente a atividade de mariscagem, muito exercida pelas pescadoras 

(ALENCAR, MAIA, 2011). 

Na cidade de Marechal Deodoro, 93% dos entrevistados têm carteira de 

pescador (Figura 41), com registros que vão desde a SUDEPE, IBAMA, SEAP e 

MPA e que num universo de aproximadamente 4500 pescadores que atuam na 

lagoa Manguaba, somente 1360 eram cadastradas na Colônia Z-6 São Pedro até 

meados de novembro de 2016, quando foram realizadas as entrevistas com 

aplicação dos questionários.  

 

Figura 41 - Registro Geral da Pesca 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Observou-se, nesse trabalho de campo, que os pescadores ainda não são 

esclarecidos sobre os seus direitos sociais que podem adquirir com o cadastramento 

do Registro Geral da Pesca, devido à falta de informação dos órgãos públicos e da 

própria colônia, que conta com um pequeno número de funcionários, o que dificulta 

a mobilização dos pescadores. 

 Foi também constatado que a procura dos pescadores em relação à colônia 

de pescadores Z-6 ocorre todo ano na época do defeso63, fato esse que provoca 

uma correria para efetuar o cadastramento do pescador/pescadora/marisqueira, 

demonstrando que ainda permanece arraigada na cabeça dos pescadores a visão 

paternalista do governo, pois o próprio conjunto de leis, códigos, planos e programas 

―públicos‖ para a pesca destinaram-se (e ainda se destinam) a formar um mercado 

de trabalho, destituindo os pescadores de sua condição autônoma, e ―[...] constituem 

condições do processo histórico de dissolução e são os criadores das condições de 

existência do capital‖ (MARX, 1991, p. 104). 

 

5.1.5. Renda 

 

 A importância da pesca artesanal no mundo capitalista como fonte de renda é 

reconhecida direta e indiretamente e está associada a um modo de vida imaterial 

que se sustenta num modo de reprodução socioeconômica, devido ao impacto 

positivo da política pública na geração de trabalho e de renda para uma parcela 

considerável da população de pescadores excluída e de baixa renda, além de 

atividade garantir a segurança alimentar das famílias dos pescadores (COSTA, 

MILAGRES, SOUSA, 2014). 

Na pesca artesanal, a relação com a natureza pouco transformada é intensa, 

existindo dificuldades para estabelecer o controle antrópico sobre os recursos, dada 

a fluidez dos recursos pesqueiros. Essas contingências naturais exigem adaptações 

dos pescadores às distintas condições do meio, explicando parcialmente as 

                                                 
63

 Defeso: período em que as atividades de caça, coleta e pesca esportiva e comerciais ficam vetadas 
ou controladas em diversos locais do território nacional. Este período é estabelecido pelo Ibama de 
acordo com o de tempo em que os crustáceos e os peixes se reproduzem na natureza. Visa a 
preservação das espécies e a fruição sustentável dos recursos naturais. Os pescadores artesanais 
recebem do governo proventos em dinheiro durante a época em que não podem obter renda da 
pesca por impedimento legal. Disponível em:  http://www.ibama.gov.br/licenciamento/. Acesso em: 
10/06/2010. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
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diferenças técnicas e socioculturais entre as diversas comunidades pesqueiras 

(DIEGUES, 1999). 

As comunidades pesqueiras estão passando por transformações 

desencadeadas pelos aportes tecnológicos e estruturais ao setor. A incorporação de 

motores nas embarcações, o uso de redes de material sintético (nylon) e a venda da 

produção fresca diretamente ao consumidor ou atravessador, tem facilitado o 

comércio da produção devido aos instrumentos de captura. É essa nova pesca 

artesanal que sofre as adversidades do excessivo esforço de captura e as 

externalidades ambientais negativas de outros setores econômicos, os quais 

ameaçam sua reprodução social (CAPELLESSO, 2010). 

O pescador avalia a pesca não só pelo rendimento monetário que gera, mas 

pelo sentido que confere à sua vida. Logo, a obtenção desses objetivos também 

pode se dar sem a mediação e circulação do dinheiro, como ocorre em várias 

situações de sua vida financeira (partilha, financiamento com atravessador, 

autoconsumo de pescado) (CAPELLESSO, CAZELLA, 2011). 

Os pescadores entrevistados, da região de Marechal Deodoro, afirmam haver 

uma pequena variação de renda ao longo do ano por consequência da 

disponibilidade dos programas sociais advindos do governo federal, como por 

exemplo, o Bolsa família e o Seguro Defeso. 

Na região Nordeste do Brasil, onde estão situados os pescadores da lagoa 

Manguaba essa camada de trabalhadores apresenta uma produção de 222.671 t, 

sendo 0,70 t/pescador/ano respectivamente. A renda média anual para o pescador 

dessa região foi de R$ 2.849,21 (ALENCAR, MAIA, 2011). 

Em cada embarcação de pesca atuam, em média, duas pessoas, que ao final 

do dia dividem a produção, descontando-se o combustível para o proprietário da 

canoa. A maior parcela dos pescadores em atividade na área pesquisada, nasceu 

no próprio município onde reside, constatando-se que, apenas 3% vieram de outros 

Estados. A maior proporção (97%) reside nas mesmas comunidades há mais de 20 

anos, evidenciando uma baixa mobilidade no tempo e espaço, característica peculiar 

dessa categoria de trabalhadores, fato que pode ser atribuída às poucas 

oportunidades de trabalho na região que, de modo geral, se restringem à agricultura 

nas usinas de cana de açúcar e à própria pesca artesanal. 

Os custos de produção na pesca artesanal podem ser classificados em fixos e 

variáveis. Custos fixos são aqueles que permanecem inalterados, 
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independentemente do grau de utilização da capacidade da embarcação. Entre 

estes se destacam a depreciação dos meios de produção, as taxas anuais para 

licença de operação das embarcações e taxas para entidades representativas de 

classe. 

Os custos variáveis, ou operacionais, envolvem os desembolsos efetuados 

somente durante o esforço de pesca e englobam a aquisição do gelo para a 

conservação do pescado, combustíveis, custos de manutenção com a embarcação e 

equipamentos de suporte à pesca, manutenções dos aparelhos de captura e outros 

custos não previstos que ocorrem durante as pescarias, assim como, a alimentação, 

comumente chamada de rancho. (SANTOS, 2005) 

Os dados sobre a renda (Figura 42) individual e familiar dos pescadores 

entrevistados foram atualizados ao valor do salário mínimo vigente em 2016, de 

R$880,00 reais, registrando entre os 115 pesquisados uma variação de renda 

mensal entre 0,4 e 2 salários mínimo, com renda familiar média de R$396,00 (45% 

do salário mínimo). 

Constatou-se que o pescado, além da comercialização, tem também o valor 

agregado de aportar benefícios ao ser utilizado na subsistência; inclusive 3 

entrevistados revelaram pescar apenas para subsistência. Sobre o custo mensal 

utilizado para comprar reparo e reposição do equipamento informaram que o gasto 

mínimo consiste em R$20,00 e o máximo R$500,00. 

 

Figura 42 - Renda mensal 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Dos entrevistados, 90% afirmaram possuir embarcação motorizada, todas 

fabricadas na própria região, em madeira de jaqueira (árvore frutífera abundante na 

região), com tamanhos variando entre 4,5 m e 10 m. 

Os pescadores informaram também que pescam no mínimo 02 dias na 

semana e no máximo 07 dias. Quanto à rotina laboral, 90% dos pescadores 

trabalham entre 04 e 07 dias e apenas 06 deles informaram trabalhar entre 02 ou 03 

dias por semana. Quanto às horas de trabalho durante a pesca, apenas 02 disseram 

que a pesca dura 20h, outros afirmaram pescar por 12h, e a grande maioria 

informou que o tempo de exercício da pescaria pode durar de 01 a 08 horas, 

dependendo da maré e da captura.  

Na comunidade pesquisada não há salário fixo, uma vez que a receita dos 

pescadores varia de acordo com a produção da pescaria e existem diversos 

problemas estruturais e socioeconômicos, tais como a redução dos estoques 

pesqueiros devido às variadas fontes de poluição ambiental, que está concorrendo 

para a queda na captura de pescado e consequente fragilidade econômica.  

Os pescadores dependem da produção e comercialização dos produtos da 

pesca artesanal, como meio fundamental de renda e alimentação. Estão submetidos 

às situações de pobreza, riscos sociais e ambientais, os quais tendem, a longo 

prazo, comprometer o desempenho integral da cadeia produtiva. Nesse contexto, é 

fundamental que os instrumentos de política e ações públicas e privadas sejam 

formulados e implementados a partir de uma compreensão ampla das realidades 

que permeiam a cadeia (SANTOS, 2005). 

Nota-se, também, que estão surgindo entre as comunidades pesqueiras 

outros problemas sociais, tais como: o consumo e a venda de bebidas alcoólicas, de 

drogas, a violência doméstica e o desinteresse por parte dos filhos nas práticas 

tradicionais de pesca, refletindo na componente da renda desses trabalhadores. 

 

 

5.1.6. Na sua residência 

 

 Foi perguntado que bens os entrevistados possuíam na sua residência 

(Figura 43), com a finalidade de fazer um diagnóstico do padrão de consumo.  
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Figura 43 - Na sua residência tem 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O produto que mais apareceu foi a televisão, verificando-se que apenas um 

entrevistado informou não ter esse aparelho em casa. 

Um segundo produto adquirido pelos entrevistados foi a geladeira, 

eletrodoméstico produzido no Brasil, a partir dos anos 50, de fundamental 

importância e serventia na vida de qualquer brasileiro, pois tem a finalidade de 

conservar os alimentos por vários dias ou meses, evitando assim o desperdício.  

O terceiro produto mais frequente na pesquisa foi o telefone celular, que no 

contexto da sociedade de consumo globalizada consolida-se como um dos artefatos 

capaz de interferir nas relações entre cultura e consumo, atuando claramente como 

mecanismo de diferenciação social, mesmo nas camadas mais humildes da 

população (SILVA, 2007).  

Os demais bens utilizados pelos pescadores entrevistados e seus familiares 

são o rádio, a bicicleta que é utilizada como meio de transporte e carga, em seguida 

o vídeo cassete ou DVD, que está sempre atrelado à televisão como momento de 

diversão, outro eletrodoméstico é a máquina de lavar roupa onde 40 entrevistados 

informaram possuir. 

Dos 115 entrevistados apenas 09 possuem computador, não para uso 

próprio, mas para uso dos filhos que estão em idade escolar. Quanto ao acesso à 

internet 12 entrevistados informaram fazer uso dessa tecnologia através do telefone 

celular e via linha fixa para o computador. 
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5.1.7. Comercialização do pescado 

 

A Lei Nº 11.959/200964, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (Brasil, 2009), regula as 

atividades pesqueiras. 

  Em seu artigo 1º diz que ela deve ser coordenada e executada com o objetivo 

de promover o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura como fonte 

de alimentação, emprego, renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos 

recursos pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos 

decorrentes, em harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente e 

da biodiversidade; o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade 

pesqueira; a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros 

e dos ecossistemas aquáticos; o desenvolvimento socioeconômico, cultural e 

profissional dos que exercem a atividade pesqueira, bem como de suas 

comunidades.  

Em seu Capítulo III, Da Sustentabilidade do Uso dos Recursos Pesqueiros e 

da Atividade da Pesca, na Seção I, artigo 3º diz que compete ao poder público a 

regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade 

Pesqueira, conciliando o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos 

pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando, 

autorizando ou estabelecendo, em cada caso as normas cabíveis e no item VI deste 

artigo cita o estabelecimento de tamanhos de captura, no item IX a capacidade de 

suporte dos ambientes, no X as necessárias ações de monitoramento, controle e 

fiscalização da atividade e XI a proteção de indivíduos em processo de reprodução 

ou recomposição de estoques. 

Estudos têm demonstrado que a ingestão regular de pescado (duas vezes por 

semana) pode exercer efeito favorável sobre os níveis de triglicerídeos, pressão 

sanguínea, mecanismo de coagulação e ritmo cardíaco; na prevenção do câncer 

(mama, próstata e cólon); redução da incidência de arteriosclerose e de acidentes 

vasculares cerebrais isquêmicos; declínio cognitivo; redução dos riscos de 

                                                 
64

 Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. Presidência da República Casa Civil, Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l11959.htm. Acesso em: 10/02/2017. 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.959-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11959.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11959.htm
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depressão, risco de Alzheimer, declínios dos níveis de colesterol, ansiedade, 

doenças inflamatórias; integridade das membranas celulares e tecidos nervosos 

(SOUZA et al., 2003). 

O pescado65 apresenta, também, um balanço proteico, de vitaminas, 

principalmente as do complexo B, vitamina A e D; minerais como sódio, ferro, 

potássio, magnésio, cobre, enxofre, fósforo e iodo; além de baixo valor calórico, que 

influenciam notadamente na saúde dos indivíduos (SOUZA et al., 2003). 

A atividade pesqueira artesanal, na região do município de Marechal 

Deodoro, bem como no Estado de Alagoas assume uma importância 

socioeconômica de destaque para o mercado interno municipal e cidades 

circunvizinhas. Entretanto, as relações de produção e comercialização do pescado 

oriundo das pescarias artesanais, mostram-se extremamente complexas e difusas 

devido à ausência de regulamentação e ações efetivas de fiscalização e 

cadastramento da atividade. 

  A pesca artesanal e a sua comercialização no município de Marechal 

Deodoro encontram-se na informalidade, visto que não existe uma fiscalização 

sanitária e tributária constante no desembarque do pescado às margens da lagoa 

Manguaba. 

Diante de tais circunstâncias, faz-se necessária uma avaliação mais criteriosa 

em relação à qualidade da água dos ambientes de origem do pescado bem como 

análises químicas e microbiológicas dos peixes comercializados no mercado 

municipal e nas feiras livres, uma vez que a falta de fiscalização e controle de 

qualidade prejudica uma melhor aceitação desse produto consumido pela população 

(PINTO et al, 2011). 

Existe a utilização de uma diversidade de artes de pesca, tipos de 

embarcações de recursos explorados que são citados por Isaac & Barthem (1995) 

como característicos da pesca artesanal. Neste grupo, observa-se uma 

complexidade da cadeia de produção. Partindo desde o fornecedor (pescador) até o 

consumidor, a cadeia inclui um número variável de intermediários denominados de 

                                                 
65

 De acordo com o Art. 438 da Regulamentação de Inspeção Industrial Sanitária de Produtos de 
Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 1952), ―pescado‖ compreende os peixes, crustáceos, moluscos, 
anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação humana. E no seu 
Art. 439 §1°, denomina-se peixe ―fresco‖ o pescado dado ao consumo sem ter sofrido qualquer 
processo de conservação, a não ser a ação do gelo, mantendo seus caracteres organolépticos 
essenciais. O peixe é um alimento de alto valor nutritivo pelo seu elevado conteúdo de proteínas, 
vitaminas, ácidos graxos essenciais e sais minerais, sendo de suma importância para a dieta da 
população. (PINTO et al, 2011, p.2) 
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pombeiros66, que à medida que se distanciam do produtor agregam maior valor ao 

produto comercializado. Evidentemente uma comercialização fragmentada não 

favorece a margem de lucro do pescador, que muitas vezes é submetido a um cartel 

do oligopólio dos pombeiros. 

Os pescadores artesanais de Marechal Deodoro utilizam artefatos de pesca 

que podem ser distinguidos em técnicas fixas através da tapagem, curral, caiçara ou 

covo e técnicas móveis tais como: rede de redote, tarrafa, teteia, linha de mão, 

malhadeira e utilizam uma frota de canoas de madeira a remo, velas e motor, com 

comprimento variando de 4 a 8 metros, com capacidade para até quatro tripulantes, 

sem casario, com quilha e que são construídas artesanalmente de madeira.  

A maior comercialização do pescado ocorre no ato do desembarque, nas 

margens da laguna Manguaba, devido à indisponibilidade de gelo, aliada à rápida 

perecibilidade do peixe, onde a produção geralmente é comprada pelo pombeiro, no 

mercado municipal e na feira livre semanal. A sobra, chamada de ―muqueca‖ 

(variedade de peixes sem valor comercial) é vendida em lotes ou salgados para 

posterior venda.  

Nítidas também são as influências socioeconômicas sobre a atividade da 

pesca artesanal, que acabam por ser direcionadas e mantidas também pelo 

aviamento feito pelos atravessadores de maior influência, que obriga o pescador a 

sujeitar-se aos pombeiros, que impõem o preço arbitrariamente, levando a uma 

transferência de renda do pescador para os setores de distribuição e 

comercialização do pescado.  

De acordo com Lima et al. (2010), grande parte da atividade da pesca 

artesanal ocorre na informalidade nos municípios brasileiros, envolvendo 

diretamente os pescadores, o atravessador e os feirantes - principais responsáveis 

pela comercialização do pescado – no entanto, desprovidos de instalações 

favoráveis, sem acompanhamento sanitário, desvalorizam o produto não alcançando 

bons resultados. Esta precariedade estimula o acréscimo dos preços em locais que 

disponibilizam melhores estruturas.  

Dessa forma, medidas mitigadoras devem ser adotadas com a participação 

dos atores envolvidos na cadeia produtiva do pescado com o objetivo de reverter 

                                                 
66

 Segundo o dicionário Aulete: Termo utilizado em algumas regiões do Brasil, principalmente no 
Nordeste e é definido historicamente como comerciante que atravessava os sertões do Brasil para 
negociar com os indígenas, vendendo pombos, peixes e galinhas. Disponível em: 
http://www.aulete.com.br/pombeiro. Acesso em: 25/02/2017. 

http://www.aulete.com.br/pombeiro
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este quadro, construindo desta forma ferramentas de controle e fortalecimento da 

pesca artesanal possibilitando que esta se torne uma atividade sustentável (PINTO 

et al, 2011). 

Na aplicação dos questionários sobre a comercialização dos pescados, foram 

realizadas as seguintes perguntas: 

 

 O que você acha do valor que você recebe pelo seu pescado?  

 43,4% dos entrevistados afirmaram que o valor recebido era regular. Analisando 

esses dados, podemos concluir que o valor de venda do pescado no município de 

Marechal Deodoro atende aos anseios dos pescadores, visto que esses valores 

suprem às suas necessidades básicas, cobrindo as suas despesas com a pesca e 

proporcionando a sua sobrevivência (Figura 44). 

 

Figura 44 - Valor recebido pelo pescado 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Em sua opinião, atualmente, a quantidade de peixes na Laguna Manguaba 

está:  

Nesse quesito, 53% dos pescadores alegaram ser insuficiente, pois a laguna 

Manguaba está passando por uma série de problemas ambientais, não conseguindo 

assim manter seu estoque pesqueiro (Figura 45). 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

22 50 39 3 1

Insuficiente Regular Bom Ótimo Desconheço

19% 

43% 

34% 

3% 
1% 

Insuficiente 22

Regular 50

Bom  39

Ótimo 3

Desconheço 1



109 
 

Figura 45 - Quantidade de peixe na lagoa 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como era há 10 anos?  

67,8% dos entrevistados sorriram e lembraram que antigamente a laguna era farta 

de pescado, que não precisavam ficar horas na pesca, que jogavam suas redes e ao 

puxarem vinham cheias de peixes, que a venda era bem melhor, pois os peixes 

também eram de melhor qualidade (Figura 46). 

 

Figura 46 - Situação da laguna há 10 anos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia a comercialização do pescado em Marechal Deodoro? 

 43,4% dos entrevistados afirmaram que é boa, mesmo tendo que vender para os 

atravessadores (pombeiros), alguns informaram que já tinham contratos com donos 

de restaurantes e que a sobra era negociada no Mercado da Produção localizado na 

capital Maceió (Figura 47).  
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Figura 47 - Comércio do pescado na cidade  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.2. Perfil socioambiental 

 

5.2.1. Percepção ambiental 
 
 

A questão ambiental é um assunto que vem sendo estudado por vários 

cientistas, que tentam explicar os acontecimentos ambientais desde os primórdios 

da humanidade. Nesse sentido a definição de meio ambiente reúne elementos 

antrópicos, biológicos e físico-químicos, ou seja, corresponde a um conjunto de 

relações entre natureza e sociedade. 

 A lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente define 

meio ambiente como ―o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas‖. Assim, o meio ambiente é um sistema formado por elementos naturais 

e artificiais relacionados entre si e que são modificados pela ação humana.  

A proteção do meio ambiente é necessária em razão das necessidades de 

sobrevivência das presentes e futuras gerações. Tal como foi estabelecido no 

conceito de desenvolvimento sustentável da ONU, nos anos 80, em que se 

compreende como desenvolvimento sustentável ―aquele que atende às 
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necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades‖ (CMMAD, 1988). 

Contudo, o desenvolvimento sustentável ainda é um conceito em construção, 

acompanhado de muita controvérsia, podendo assumir um caráter transformador, na 

medida em que sua pretensão de aumentar a qualidade de vida implique novas 

relações sociais (PINTO, 2006).  

A compreensão do discurso do desenvolvimento sustentável passa, 
portanto pela compreensão do espaço geográfico da produção capitalista 
atual e das relações sociais dela decorrentes, pois na história das relações 
sociedade-natureza o espaço geográfico sempre esteve presente, 
concebido como moradia do homem, isto é, espaço de natureza social, 
valorado segundo seus recursos naturais, e especialmente hoje, integrado 
aos mecanismos de mercado, tais como o valor de uso e de troca (PINTO, 
2012, p.50). 

 
Nesse sentido o autor verifica relações de interdependência entre as relações 

de produção e o uso dos espaços, concluindo que os mecanismos de mercado na 

sociedade capitalista determinam as condições de sobrevivência das comunidades. 

De acordo com Valle (2004): 

 

O histórico sobre o tema ambiental poderia começar em épocas muito 
remotas. Consta que há cerca de 65 milhões de anos um meteorito atingiu a 
Terra, alterando profundamente os ecossistemas existentes. Muitas 
espécies, entre elas os dinossauros, desapareceram em razão do grande 
impacto ambiental provocado pelo choque. Outros fenômenos naturais, 
como os terremotos e as erupções vulcânicas do mesmo modo causam 
impactos importantes sobre o meio ambiente ainda em nossos tempos, sem 
que as ações tomadas pelo homem possam se antecipar ou reparar os 
danos causados pela própria natureza (LIMA, SILVA, apud VALLE, 2004, p. 
18). 

 
 

 Alguns autores descrevem acontecimentos ocorridos em certos tempos da 

história da humanidade que afetaram e afetam o meio ambiente. A questão 

ambiental ou ecológica não é nova e, consequentemente, com o surgimento da 

ciência moderna tentam compreender as relações entre homem e natureza nas mais 

diversas sociedades que habitaram e ainda habitam o planeta terra, conforme 

observamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 9 - Histórico dos problemas ambientais ocorridos pelo mundo 

Período Local Ocorrências 

7000 a C. 
até 

Mesopotâmia/Sumérios 
Salinização e 

Na região atual do Iraque, a 
pluviosidade naturalmente baixa levou à 
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1800 a C. assoreamento dos 
agroecossistemas. 

irrigação. 

2600 a C. 
até 
hoje 

Líbano 
 Exploração e uso 
excessivo da floresta de 
cedro. 

A exploração do cedro pelos fenícios e 
egípcios durou séculos, pequenos 
bosques ainda existem. 

2500 a C. 
até 
900 

Império Maia 
Erosão do solo, perda da 
viabilidade dos 
agroecossistemas e 
assoreamento dos 
recursos hídricos. 

Partes do atual México, Guatemala, 
Belize e Honduras; a agricultura era 
criativa e intensiva; em algum momento 
a demanda aumentou e o sistema 
agrícola entrou em colapso. 

800 a C. 
até 

200 a C. 

Grécia 
 Desflorestamento e uso 
intenso do solo. 

Florestas foram derrubadas para fins 
agrícolas, utilização de madeira para 
cozinhar e aquecer. 

50 a C. 
até 

450 a C. 

Império Romano 
 Desertificação e perda de 
viabilidade de 
agroecossistemas no norte 
da África. 

Demanda intensa por grãos em todo o 
império exauriu essas terras, que 
tinham um alto potencial de erosão. 

1500 
até 
hoje 

Brasil 
Extração de madeira e 
transformação em solo 
agrícola da mata Atlântica 
e urbanização intensa do 
litoral. 

O processo de colonização do Brasil 
sempre primou pelo extrativismo 
vegetal através das monoculturas para 
exportação. 

1800 
até 
hoje 

Austrália e Nova 
Zelândia  
Perda da biodiversidade e 
proliferação de espécies 
invasivas. 

Cem anos de introdução de ovelhas e 
gado aniquilaram gramíneas nativas e, 
consequentemente muito da 
biodiversidade local. 

1800 
até 
hoje 

América do Norte 
 Conversão de habitats 
para agricultura e 
pastagens. 

Manada de bisões estimados em mais 
de 50 milhões, chegaram próximas da 
extinção. 

1800 
até 

1900 

Alemanha e Japão 
Envenenamento industrial-
químico dos sistemas de 
água doce. 

As consequências da Revolução 
industrial provocaram um grande 
impacto nas águas doces desses 
países. 

1928 
até 

Hoje 

Planeta Terra 
 Substâncias químicas 
industriais degradam a 
camada de ozônio 
protetora.  

Agrotóxicos acumulam-se em toda a 
cadeia alimentar. Os clorofluorcarbonos 
(CFCs) são compostos voláteis usados 
em aparelhos de refrigeração, solventes 
e aerossóis. A previsão para o fim de 
sua produção foi 2010. O DDT já foi 
detectado em leite materno. 

Fonte: [WHI] Word Resource Institute (2001) apud., (PHILIPPI, 2004, p.35). Disponível em: 
https://am37.files.wordpress.com/2013/01/tcc-senac-gestc3a3o-ambiental-pdf.pdf. Acesso em: 
01/03/2017. 
 
 

https://am37.files.wordpress.com/2013/01/tcc-senac-gestc3a3o-ambiental-pdf.pdf
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          A questão ambiental na sociedade global é política, econômica, social, 

cultural, tecnológica, demográfica e científica, explicada através de uma 

sensibilidade ecológica crescente nos cientistas modernos, que se dedicam a 

descobrir as conexões empíricas entre os fenômenos naturais e, para isso, é preciso 

integrar os conhecimentos teóricos, com uma manipulação prática (LEONARDI, 

1994). 

          Por volta dos anos 80, no Brasil, a questão ambiental ganha destaque por 

meio da pressão da opinião pública, que começa a exigir qualidade ambiental como 

parte integrante da qualidade de vida. A sociedade começa a enfrentar diversos 

problemas tais como: a urbanização crescente; o desmatamento das florestas; a 

poluição do ar e das águas, superficiais e subterrâneas; a utilização de agrotóxicos; 

a perda de biodiversidade, com a destruição de ecossistemas, a desertificação, a 

ocupação desordenada dos solos, a degradação das áreas costeiras e a exploração 

de recursos naturais para as atividades industriais (BENJAMIN, 1995). 

          Nesse período, no Brasil, foi promulgada a lei nacional de política ambiental, 

como objetivo de instituir mecanismos de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental, garantindo condições para o desenvolvimento socioeconômico 

do país. 

Tais medidas normativas foram recepcionadas pelo artigo 225 da Constituição 

de 1988, o qual estabelece que ―todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações‖. 

          Na Conferência Mundial do meio Ambiente, Rio de Janeiro, a Eco 92, foi 

elaborado o ―Tratado sobre a Pesca‖, observando a importância da pesca artesanal 

na conservação dos recursos e na proteção dos ambientes marinhos, costeiros e 

águas continentais. Nesse encontro mundial de defensores do meio ambiente, foram 

tratados não só assuntos referentes às condições de trabalho e vida dos pescadores 

artesanais, bem como sobre questões ambientais, em vista da degradação dos 

ecossistemas litorâneos e de águas interiores, decorrente da poluição ambiental e 

industrial, da especulação imobiliária, dos desmatamentos, queimadas e outros 

processos antrópicos (SCHERER, 2013). 
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          Inúmeras situações ocorrem nas margens da laguna Manguaba, que 

demonstram os impactos ambientais com implicações sobre a saúde humana e a 

violação dos direitos básicos do cidadão67 brasileiro.  

No Estado de Alagoas e, consequentemente no município de Marechal 

Deodoro a fiscalização ambiental é realizada por um órgão federal, o IBAMA68, que 

tem uma Superintendência Regional em Alagoas, cujas principais atribuições são: 

exercer o poder de polícia ambiental federal, executar ações de meio ambiente 

referentes às atribuições federais de licenciamento ambiental, controle da qualidade 

ambiental, autorização de uso dos recursos naturais e fiscalização, monitoramento e 

controle ambiental, e ações supletivas e subsidiárias de competência da União, em 

conformidade com a legislação vigente. 

 Atua também na fiscalização ambiental estadual o Instituto do Meio Ambiente 

do Estado de Alagoas – IMA69 (criado em 1975, sendo o mais antigo Órgão 

Ambiental do Brasil). Este tem jurisdição em todo o território alagoano e é 

responsável pela execução das políticas estaduais de Meio Ambiente - essas 

entendidas como o conjunto de normas, planos, programas e outros instrumentos de 

proteção ambiental. 

Esses dois órgãos recebem o apoio da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH70, que tem a finalidade de implantar e 

coordenar as políticas de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado de 

Alagoas, além de executar diretamente as ações de gestão dos Recursos Hídricos, 

exercendo sua fiscalização, articulando e integrando estas políticas com as 

                                                 
67

 Segundo o Dicionário Aurélio, cidadão é aquele indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de 
um Estado, ou no desempenho de seus deveres para com este. Habitante da cidade. Indivíduo, 
homem, sujeito. Ser cidadão, porém, vai além do simples conceito descrito no dicionário. Podemos 
entender que ser cidadão é: participar como agente atuante de uma sociedade. É não deixar se 
oprimir e nem subjugar, encarar o desafio de defender seus direitos na busca de uma sociedade mais 
igualitária. Ser cidadão não se resume a cobrar do governo o retorno pelos altos impostos. É, acima 
de tudo, respeitar o próximo no sentido mais amplo possível, independentemente de sua cor, raça, 
sexo ou religião, ou em relação aos seus direitos, já que o outro também é cidadão. Disponível em: 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/o-que-e-cidadao/60859.  Acesso em: 
28/02/2017. 
68

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Carta de 
Serviços ao Cidadão. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/institucional/carta-de-
servicos-ao-cidadao.pdf. Acesso em: 27/03/2017.  
69

 Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA, criado em 1975, por meio da Lei Estadual 
n° 3543 de 30.12.75. Disponível em: http://ima.al.gov.br/institucional/. Acesso em 26/03/2017. 
70

 A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, órgão da 
administração direta do Governo do Estado de Alagoas, criada em 16 de dezembro de 1999, pela lei 
Nº 6.126. Disponível em: http://www.semarh.al.gov.br/institucional/institucional. Acesso em: 
27/03/2017. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/o-que-e-cidadao/60859
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/institucional/carta-de-servicos-ao-cidadao.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/institucional/carta-de-servicos-ao-cidadao.pdf
http://ima.al.gov.br/institucional/
http://www.semarh.al.gov.br/institucional/institucional
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respectivas políticas de âmbito regional e nacional e o Batalhão de Polícia Ambiental 

da Polícia Militar do Estado de Alagoas – BPA71 (Órgão da Polícia Militar de 

Alagoas), que tem por finalidade fiscalizar as explorações florestais; o transporte de 

produtos e subprodutos florestais; o transporte e o comércio de pescados; o 

transporte e o comércio de plantas vivas, procedentes de florestas; os 

desmatamentos e queimadas; os criadouros de animais silvestres; as atividades de 

pisciculturas. 

 Dos dados coletados para a identificação do perfil sócio ambiental dos 

pescadores da laguna Manguaba em Marechal Deodoro, foram verificados 

indicadores de percepção ambiental e da conservação atual da lagoa, que foram 

revelados nas perguntas realizadas com os pescadores, relatados e demonstrados a 

seguir: 

 

 Como você avalia a situação atual na laguna Manguaba em relação à 

conservação? 

 As respostas de mais de 66,2% dos entrevistados afirmaram que era insuficiente, 

pois a conservação da laguna Manguaba estava a cada dia mais deteriorada, devido 

à grande quantidade de poluentes que são despejados diariamente na lagoa, esses 

poluentes são oriundos de esgotos in natura (em Marechal Deodoro não existe uma 

usina de tratamento de efluentes domésticos), dos agrotóxicos utilizados pelas 

usinas nas plantações de cana de açúcar, pela quantidade de lixo que a própria 

população joga para dentro da laguna, pela pequena quantidade de água 

proveniente do mar que entra na laguna através das duas barras (barra do Detran 

que abastece tanto a laguna Manguaba quanto a lagoa Mundaú e a Barra de São 

Moco nas proximidades da praia do saco). Contudo, mesmo com todos esses 

problemas ambientais enfrentados pela laguna Manguaba ela continua alimentando 

milhares de famílias com a sua produção (Figura 48);  

 

 

 

 

                                                 
71

 Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Estado de Alagoas – BPA. Disponível em:  
http://www.pmambientalbrasil.org.br/index.php?conteudo=canal&canal_id=36.  Acesso em: 
27/03/2017. 

http://www.pmambientalbrasil.org.br/index.php?conteudo=canal&canal_id=36
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Figura 48 - Conservação atual da laguna 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia a ação dos órgãos de proteção ambiental na laguna 

Manguaba?  

Segundo 46% dos entrevistados afirmaram que a fiscalização dos órgãos ambientais 

é regular, ocorrendo uma alternância nas fiscalizações, que na maioria das vezes 

fiscalizam as malhas utilizadas nas redes de pesca, checam as licenças de pesca e 

das embarcações. Não obstante, reclamaram que essa fiscalização deveria 

apreender os apetrechos daqueles pescadores que não são licenciados, pois além 

da escassez do pescado, há a concorrência desleal daqueles que não são 

licenciados e nem regularizados na colônia de pescadores Z-6, alegaram também 

que a fiscalização recolhe os materiais dos pescadores aposentados que precisam 

sobreviver (Figura 49); 

Figura 49 - Atuação dos órgãos de proteção ambiental na laguna 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Como você avalia o seu acesso aos recursos públicos ou serviços sociais?  

53% dos pescadores responderam que esse acesso é insuficiente, mesmo a 

prefeitura fornecendo alguns serviços públicos tais como saúde e educação, pois 

esses órgãos são poucos e não atendem com eficiência seus moradores. 

Reconhecem também que por falta de informação ou conhecimento ou 

funcionalidade dos órgãos ficam à mercê da sorte (Figura 50).  

Figura 50 - Acesso aos serviços públicos ou serviços sociais 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia o conhecimento da sua comunidade sobre o manejo da 

Laguna Manguaba?  

Dentre os entrevistados, 44,3% responderam que é insuficiente e que a baixa 

participação da comunidade no gerenciamento da bacia lagunar é devida, por muitas 

vezes, à falta de conhecimento e informação prestada pelos órgãos públicos 

responsáveis e pela própria colônia Z-6. Afirmaram também que quando acontecem 

reuniões, na sede da Colônia dos pescadores, são geralmente abordados assuntos 

referentes a problemas financeiros e assistencialistas e que a questão do manejo da 

laguna Manguaba é capitaneada pelos órgãos ambientais, que elaboram as ações 

internamente sem a participação da comunidade (Figura 51);  
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Figura 51 - Conhecimento da comunidade sobre o manejo da laguna 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia a preservação dos recursos naturais renováveis da 

laguna Manguaba? 

 A preservação dos recursos pesqueiros da laguna Manguaba para 41,7% dos 

pescadores é regular, pois afirmaram que a pesca continua sem sofrer muitas 

alterações, mesmo com os problemas apresentados tais como o baixo fluxo de 

entrada de água salgada, o assoreamento da lagoa, a poluição proveniente das 

usinas de açúcar e dos efluentes despejados pela própria comunidade (Figura 52);  

Figura 52 - Preservação dos recursos renováveis da laguna 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Como você avalia a capacidade de estoque (quantidade e reprodução de 

peixes da região)?  

Dos entrevistados 34,7% acham que a produção continua regular, juntamente com a 

capacidade de reprodução. Vale ressaltar que mesmo com uma produção regular de 

1 tonelada/mês, conforme dados fornecidos pela colônia de pescadores Z-6, a 

laguna Manguaba registra redução de algumas espécies de peixes do ambiente e 

diminuição de tamanho de outras, o que tem provocado uma redução na produção. 

A intervenção antrópica, por meio de lançamentos de resíduos e ocupação 

desordenada da região, tem contribuído para o assoreamento e a baixa qualidade 

do ambiente lagunar (Figura 53).  

Figura 53 - Capacidade de estoque da laguna 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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portanto dois polos: as empresas (ou as famílias) e o contexto ou economia local em 

que se inserem (KAGEYAMA, 1998) 

Todas as considerações que podem ser desenvolvidas a respeito dos 

espaços e dos territórios são profundamente marcadas pela influência de um fator 

que dá complexidade à dimensão espacial: ―a diversidade dos atores que intervêm 

no planejamento (população, eleitos, administrações, coletividades, empresas, 

Estado). Cada unidade territorial corresponde então a um domínio de competência 

dos eleitos e da administração, um domínio com limites espaciais muito precisos, um 

domínio no qual se acumulam estoques (população, recursos, atividades...) ‖ 

(FISCHER, 2003, p.11). 

Dessa forma Fischer (2003) define território da seguinte maneira:  

 

 O território, [é] definido com base em múltiplas dimensões, como o espaço 
de mediação social e de incidência de políticas públicas e, portanto, lócus 
privilegiado para o planejamento estatal com um espaço delimitado e 
apropriado, no qual se exercem poderes (controle, organização), se 
inscrevem projetos sociais coletivos (planejamento, desenvolvimento), onde 
se expressam estratégias de valorização (exploração dos recursos), se 
afrontam os interesses mais ou menos conflituosos dos diferentes atores 
(FISCHER, 2003, p.10). 

 

Conforme o mesmo autor, o espaço contém elementos territoriais que exigem 

intervenção de diferentes atores sociais, intermediados pelo Estado. Assim, a 

administração pública tem um papel fundamental na definição da ordem espacial. 

 

Para administrar esse território é necessário um planejamento estabelecido 
pelo Estado através de um conjunto de intervenções do poder público 
baseadas em objetivos públicos e em projetos sociais coletivos e que visam 
a aplicação de políticas de monitoramento (resposta a uma demanda 
expressa) e de políticas de treinamento (antecipação de uma solicitação 
futura), a requalificar espaços degradados ou em crise, a aumentar a 
atratividade e os potenciais de certos territórios, a garantir um mínimo de 
equilíbrio inter-regional dentro do espaço nacional (FISCHER, 2003, p.10). 
 

No município de Marechal Deodoro, o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Único (PDDU), ganha dimensão por se tratar de um instrumento que determina a 

obrigatoriedade de sua implantação para municípios com mais de 20 mil habitantes. 

Tal plano, em Marechal Deodoro já está na metade de sua vigência (estimado em 10 

anos), fazendo-se necessária uma análise das mudanças que ocorreram ou não, a 

partir das proposições, principalmente no que se refere às desigualdades sociais e a 

consequentes impactos ambientais que existem na região (BARROS, et al 2012). 
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Observa-se que o Plano Diretor no município de Marechal Deodoro tem como 

finalidade principal o saneamento ambiental, que por sua vez, tem como prioridades 

básicas os serviços que devem estar à disposição para toda comunidade, 

proporcionando uma maior salubridade do abastecimento de água potável, coleta e 

tratamento de esgoto (esgotamento sanitário), bem como problemas relacionados ao 

manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais (BARROS, et al 2012). 

Contudo as observações de campo revelam que a proposições do Plano Diretor na 

área de saneamento ambiental não estão sendo efetivadas, conforme se verifica nos 

dados coletados abaixo. 

Aos entrevistados foram aplicadas as seguintes perguntas sobre dimensão 

espacial: 

 

 Como você avalia o equilíbrio entre a tradição e as inovações na região da 

laguna Manguaba?  

46% dos entrevistados responderam que acham regular, pois as inovações facilitam 

seu trabalho diário, diminuindo seu esforço físico, contudo mantem-se o predomínio 

das práticas tradicionais (Figura 54); 

 

Figura 54 -  Equilíbrio entre tradição e inovação na região da laguna Manguaba 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Como você avalia a autonomia da comunidade de pescadores da laguna 

Manguaba para elaboração de projetos locais? 

 58,2% dos pescadores responderam ser insuficiente, alegando que quase todos os 

pescadores da região não participam na elaboração de projetos e que na maioria 

das vezes, não são nem comunicados sobre a existência de tais projetos e que, não 

são nem comunicados sobre a existência de tais projetos. Eles alegam desconhecer 

qualquer tipo de projeto levado a efeito para beneficiar os pescadores e, ainda, que 

nunca são chamados para essa participação (Figura 55);  

 

Figura 55 - Autonomia da comunidade para elaboração de projetos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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suas famílias quando se tem necessidade (Figura 56); 
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Figura 56 - Organização da comunidade em grupos de interesse 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia o planejamento da urbanização no entorno da laguna 

Manguaba?  

60% dos entrevistados afirmaram ser insuficiente o planejamento urbanístico 

municipal, alegando não conhecer o plano diretor do município. Reclamaram dos 

problemas urbanos que cercam o entorno da laguna Manguaba, tais como: falta de 

planejamento estrutural (Figura 57);  

 

Figura 57 - Planejamento da urbanização em torno da laguna 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

61 12 3 0 39

Insuficiente Regular Bom Ótimo Desconheço

53% 

10% 

3% 
0% 

34% 
Insuficiente 61

Regular 12

Bom  3

Ótimo 0

Desconheço 39

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

69 27 6 0 13

Insuficiente Regular Bom Ótimo Desconheço

60% 

23% 

5% 
0% 

11% 

Insuficiente 69

Regular 27

Bom  6

Ótimo 0

Desconheço 13



124 
 

 Como você avalia a infraestrutura urbana no entorno da laguna Manguaba  

62,6% afirmaram ser insuficiente essa infraestrutura, alegando que sofrem de todo 

tipo de problemas sanitários, sem esgoto encanado, com problemas de drenagem, 

moradias irregulares, e falta de transportes para a locomoção (Figura 58);  

 

Figura 58 - Infraestrutura urbana em torno da laguna 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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85,2% dos pescadores responderam ser insuficiente, visto que os órgãos 

competentes não atuam de forma efetiva, afirmando existir emissões de esgotos que 
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qualquer controle que visa sanar essas emissões de poluentes (Figura 59). 
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Figura 59 - Política de controle das emissões de poluentes e manejo das zonas 

degradadas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia a política de controle da ocupação territorial e da 

especulação imobiliária na região da laguna Manguaba?  

78,2% dos entrevistados responderam desconhecer a política da ocupação do seu 

território e a especulação imobiliária. Afirmaram não conhecer como essa política 

funciona (Figura 60); 

 

Figura 60 - Política de controle da ocupação territorial da especulação imobiliária 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5.2.3. Dimensão econômica 
 
 

Atualmente, o Brasil é o 25º produtor mundial em pesca extrativista. Os 

países de maior destaque neste mercado são China, Indonésia, Índia, Japão, Peru, 

Estados Unidos e Chile que, em conjunto, representam mais da metade da produção 

mundial de pescado (ACEB, 2014).  

Essa atividade laboral está inserida na classificação do agronegócio, que 

engloba todas as atividades vinculadas e decorrentes da produção agropecuária tais 

como: o extrativismo vegetal, silvicultura, agricultura, pecuária, pesca e aquicultura. 

Envolve também as relações sociais, tecnológicas, produtivas e financeiras, 

chegando até ao mercado consumidor. (SANTOS, 2005) 

 

A pesca artesanal ao longo da história do Brasil não foi o grande alvo de 
ações por parte dos governos, que se centraram ora no desenvolvimento 
industrial do setor, ora na conservação e preservação dos recursos. Desta 
forma, a condição social dos pescadores artesanais, sua contribuição 
econômica e à produção de alimento, e a diversidade de suas formas 
culturais de vida estiveram fundamentalmente à margem das preocupações 
governamentais. Mais do que isso, o resultado das políticas 
desenvolvimentistas e conservacionistas, somado ao vazio de políticas 
substantivas para a pesca artesanal, determinaram que a maioria dos 
pescadores artesanais e suas comunidades ficassem em condições muito 
precárias de vida. Assim, eles se constituíram nas principais vítimas da crise 
dos recursos pesqueiros, sem ter sido os principais responsáveis de causá-
la, ficando condenados ao empobrecimento e a enfrentar a concorrência 
desigual com a pesca industrial e a aquicultura empresarial e os conflitos 
derivados (AZEVEDO e PIERRI, 2014, p. 5). 

 
 

A situação descrita acima revela a relação existente entre a pesca artesanal e 

as precárias condições econômicas das regiões. 

A pesca artesanal tem sua raiz na cadeia produtiva atrelada aos próprios 

pescadores, que além da atividade de pesca, são também os responsáveis pela 

venda direta ao consumidor. ―As comunidades pesqueiras são as grandes 

fornecedoras de pescado e que o processo de comercialização se inicia nessas 

localidades‖ (SILVA et al, 2009, p. 08).  

 

O caráter do pescador é decorrente do modo de produção em que o 
indivíduo é dono dos seus próprios meios de produção e se apropria 
diretamente do resultado de seu trabalho, decorrendo daí, certamente, o 
individualismo nas relações comerciais entre os pescadores. Na forma de 
produção, no qual estão inseridos os pescadores artesanais, por sua própria 
natureza, dificulta o exercício do processo e métodos de gestão mais 
modernos ou mais típicos da cultura capitalista (SILVA et al, 2009, p. 8). 
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 O pescador além de estar vinculado a um modo de produção específico tem 

obrigações peculiares à atividade de pesca, tais como, custos fixos e variáveis, 

comércio direto com o consumidor e a dependência de financiamentos públicos e 

das políticas governamentais, conforme verificados pelos autores a seguir: 

 

Os custos de produção na pesca artesanal podem ser classificados em fixos 
e variáveis. Custos fixos são aqueles que permanecem inalterados, 
independentemente do grau de utilização da capacidade da embarcação. 
Entre estes se destacam a depreciação dos meios de produção, as taxas 
anuais para licença de operação das embarcações, custos de manutenção 
com a embarcação e equipamentos de suporte à pesca. Os custos 
variáveis, ou operacionais, envolvem os desembolsos efetuados somente 
durante o esforço de pesca e englobam a aquisição do gelo para a 
conservação do pescado, combustíveis, taxas para entidades 
representativas de classe, manutenções dos aparelhos de captura e outros 
custos não previstos que ocorrem durante as pescarias, assim como, a 
alimentação, comumente chamada de rancho (SANTOS, 2005, p.11). 
 
 

Para tentar solucionar vários problemas inerentes à pesca artesanal, foi 

criado em 2009 a Política Territorial da Pesca e Aquicultura, com a seleção de 62 

territórios iniciais para participação (SEAP, 2008).  

 

A expansão do crédito para o setor pesqueiro também tem sido uma ação 
prioritária do governo, e se consolidou com o lançamento do 1º Plano Safra 
das Águas, em 2010 (MPA, 2009). Criaram-se novas linhas de crédito e 
ampliaram-se os limites para a pesca industrial e para a aquicultura. Por 
outro lado, ampliou-se a inclusão de pescadores artesanais no Programa 
Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), mas que ainda possui muitos 
limites e problemas na execução, como baixos valores financiáveis tendo-se 
em vista o custo dos petrechos de pesca e dificuldade de operacionalização 
junto aos agentes financeiros que operam o programa (AZEVEDO e 
PIERRI, 2014, p. 11). 
 
 

Em relação à comunidade pesqueira de Marechal Deodoro, é importante 

destacar que a pesca artesanal é uma atividade que detém importância social e 

econômica, porque sua produção é expressiva, garantindo a base alimentar para 

diferentes grupos sociais, conforme a (Figura 61).  
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Figura 61 - Salga do peixe em frente à casa do pescador em Marechal Deodoro 

 

Fonte: Gilmar Furtado (2016). 

 

Nos questionários aplicados com os 115 pescadores foram constatados que 

101 habitações são construídas de tijolo, com água encanada proveniente do 

fornecimento da empresa municipal. São casas simples, com pisos de cimento, 

variando entre 4 a 6 cômodos, sendo que 95 delas são próprias, 13 são cedidas e 7 

alugadas.  

Dentre essas habitações encontramos 11 famílias que vivem em barracos de 

lona nas margens da laguna Manguaba, principalmente numa localidade chamada 

de ―Beco da Anastácia‖ (Figura 62). O lixo doméstico produzido, na maior parte dos 

casos, é geralmente coletado uma vez por semana pelos caminhões da prefeitura ou 

queimado a céu aberto nos fundos das casas ou em terrenos abertos próximos das 

residências. 

Para completar a renda familiar 40 pescadores afirmaram exercer outra 

profissão, assim distribuídos: agricultor: 01, artesã de Filé: 11, carpinteiro: 01, 

cobrador de van: 01, técnica de enfermagem: 01, motorista: 01, pedreiro: 05, 

servente de pedreiro: 10, tirador de coco: 02, vendedor ambulante: 07. 
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Complementando também a renda 56 pescadoras/marisqueiras recebem o auxílio 

proveniente do programa Bolsa Família e 3 recebiam o seguro desemprego. 

Todos os pescadores entrevistados afirmaram ser atendidos em uma das 

unidades básicas de saúde localizadas em alguns bairros próximos de sua 

residência, por uma unidade de emergência UPA e no caso das gestantes pela 

maternidade municipal. 

 

Figura 62 - Barracos de pescadores de lona no Beco da Anastácia em Marechal 
Deodoro

 
Fonte: Gilmar Furtado (2016). 

 

 No tocante a dimensão econômica na região, foram levantadas informações 

que confirmam uma situação de baixos rendimentos com condições mínimas de 

sobrevivência, contudo os dados apresentados revelam certa segurança alimentar, 

conforme a seguir: 

Nos questionários aplicados, alguns quesitos estavam estruturados em torno 

da dimensão econômica, que seguem abaixo: 
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 Como você avalia as condições comerciais do produto pescado (preço, 

lucratividade, e infraestrutura de mercado):  

53,9% dos entrevistados responderam que era boa, pois conseguiam vender toda 

sua produção no mesmo dia do desembarque para os pombeiros (atravessadores) 

ou no mercado municipal ou vendendo avulso pelas ruas da cidade, conseguindo 

um preço muito próximo do pedido por eles (Figura 63); 

 

Figura 63 - Condições comerciais do pescado 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia a segurança alimentar da população de pescadores da 

laguna Manguaba:  

44,3% dos pescadores afirmaram ser boa, pois não passavam fome, alegando se 

alimentarem de peixes e crustáceos provenientes da lagoa Manguaba, bem como de 

cuscuz, macaxeira, inhame, galinha, café, arroz, feijão, pão. Faziam 3 refeições 

diárias (café da manhã, almoço e jantar ou café da noite). Afirmaram não poder 

comprar alimentos variados, inclusive leite que é muito caro, mas apesar de alguns 

fatores não faltava comida na mesa (Figura 64). 
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Figura 64 - Segurança alimentar 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia a geração de renda entre os pescadores na região da 

laguna Manguaba: 

53,9% dos entrevistados responderam ser insuficiente. Desconhecem se tem ou não 

geração de renda no município, alegando que a falta de emprego e oportunidades 

no município e cidades circunvizinhas eram quase nada, ainda mais para pessoas 

com pouco ou quase nenhum estudo, alegando ainda que ―nasceu pescador, morre 

pescador‖, pois tiravam toda sua sobrevivência da pesca (Figura 65);  

 

Figura 65 - Geração de renda 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Como você avalia a capacidade de modernização dos instrumentos de 

produção dos pescadores da laguna Manguaba: 

 51,3% afirmaram ser regular, pois os instrumentos de pesca, apesar de serem 

modernos, custavam muito caro; mas que mesmo caros facilitavam e muito a vida do 

pescador (Figura 66);  

 

Figura 66 - Capacidade de modernização dos instrumentos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

5.2.4. Dimensão política 

 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 

pública. Para Peters (1986) as políticas públicas são a soma das atividades dos 

governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida 

dos cidadãos. ―As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí 

por que qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações 

entre Estado, política, economia e sociedade‖ (SOUZA, 2006, p.6). 

Theodor Lowi (1964; 1972) caracteriza a política pública em quatro formatos:  

 

O primeiro é o das políticas distributivas, decisões tomadas pelo governo, 
que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos 
mais individuais do que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou 
regiões, em detrimento do todo. O segundo é o das políticas regulatórias, 
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que são mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos 
de interesse. O terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge maior 
número de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo para certos 
grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; são, em geral, as 
políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário e 
são as de mais difícil encaminhamento. O quarto é o das políticas 
constitutivas, que lidam com procedimentos. Cada uma dessas políticas 
públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes, 
processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma também 
diferente (SOUZA, 2006, p.9). 
 
 

As políticas públicas desenvolvidas na América Latina, têm elementos da 

cultura europeia e norte americana, tais como o universalismo, o racionalismo e o 

individualismo, que foram gradativamente incorporados nas culturas locais e 

nacionais, que convivem numa sociedade hierarquizada (BORINELLI e LANZA, 

2011). 

Nesse sentido o Estado pode atender às expectativas quanto às suas funções 

fiscalizadoras, inclusive em relação ao controle ambiental. ―A parcialidade que disto 

resulta vem deixando crescentemente à mostra tanto as contradições e 

desigualdades no acesso aos recursos naturais, como a fragilidade das tentativas de 

constituir um espaço público para garantir o direito de acesso a recursos públicos, 

contra a sua privatização e degradação‖ (BORINELLI e LANZA, 2011, p.9). 

Para os mesmos autores a atuação do Estado pode resultar em situação de 

exclusão e alijamento nos processos decisórios e do acesso aos recursos naturais. 

Dessa forma, os interesses das elites e do próprio Estado são privilegiados. ―A forma 

de propriedade privada foi o formato jurídico e cultural que consolidou a 

arbitrariedade e deu um sentido privatista a estes modos de apropriação. A 

inviabilidade da reforma agrária no Brasil em uma escala significativa até hoje é um 

exemplo substancial desta situação‖ (BORINELLI e LANZA, 2011, p.9). 

Souza (2006) sintetiza os principais elementos que caracterizam os diversos 

modelos sobre políticas públicas: 

 

A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 
que, de fato, faz. A política pública envolve vários atores e níveis de 
decisão, embora seja materializada através dos governos, e não 
necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais 
são também importantes. A política pública é abrangente e não se limita a 
leis e regras. A política pública é uma ação intencional, com objetivos a 
serem alcançados. A política pública, embora tenha impactos no curto 
prazo, é uma política de longo prazo. A política pública envolve processos 
subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também 
implementação, execução e avaliação (SOUZA, 2006, p.18). 
 



134 
 

 

 Desse modo, entende-se que política é o conjunto de intervenções dos 

diversos atores sociais no processo decisório, com potencial para alterar aspectos 

da realidade e atender a determinados interesses. 

Em Marechal Deodoro, os órgãos públicos da prefeitura municipal estão 

organizados a um organograma que, a cada troca de gestores do poder Executivo 

faz mudanças acrescentando ou diminuindo a quantidade de cargos auxiliares e 

secretarias. 

O município também é atendido pelos órgãos públicos estaduais e federais, 

os quais exercem influência na definição do ordenamento e uso dos recursos 

naturais da região. 

Para atender aos pescadores do município, existe a Colônia Z-6 São Pedro, 

que funciona das 08h às 17h, sem fechar para o almoço, que presta um atendimento 

de orientação, de cadastramento dos pescadores e marisqueiras, de atendimento 

jurídico aos seus associados, de ajuda financeira em caso de doença do pescador 

associado, na orientação sobre inscrição e aposentadoria do INSS, no 

cadastramento para o Seguro Defeso, e também colabora na fiscalização junto aos 

órgãos ambientais. 

A coleta de dados da dimensão política revelou que a região é alvo de 

diversos interesses econômicos, envolvendo a ocupação e a exploração de recursos 

naturais, gerando situações de exclusão da comunidade dos pescadores nos 

processos decisórios, conforme a seguir: 

Aos entrevistados foram aplicadas as seguintes perguntas sobre dimensão 

política: 

 

 Como você avalia a participação da comunidade de pescadores da laguna 

Manguaba nas decisões políticas e administrativas? 

 59,1% dos entrevistados responderam ser insuficiente, alegando que eles 

(pescadores) são sempre preteridos das decisões políticas e administrativas de 

todos os órgãos federais e municipais, visto que todas as decisões já vêm 

determinadas e cabem a eles cumprirem e que muito raramente são chamados para 

participar de tomada de qualquer decisão (Figura 67);  
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Figura 67 - Participação da comunidade nas decisões 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia a aplicação do princípio da precaução no uso dos 

recursos e na gestão ambiental da laguna Manguaba (informações que 

auxiliem ao pescador a não poluir ou degradar a lagoa)?  

46% dos pescadores responderam desconhecer qualquer informação apresentada 

pelos órgãos públicos que os ensinassem a não poluir a laguna Manguaba e a tratar 

os resíduos que são despejados dentro da lagoa. Segundo eles, as informações 

divulgadas pelos órgãos públicos são insuficientes, e que deveriam atuar com mais 

dedicação ao local que atende milhares de pessoas e que tiram dali a sua 

sobrevivência (Figura 68);  

Figura 68 - Principio da precaução na gestão ambiental da laguna 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Como você avalia a fiscalização do IMA/IBAMA/SEMA e POLICIA 

AMBIENTAL em relação ao cumprimento das normas ambientais que limitam a 

ocupação humana e a atividade econômica de pesca na laguna Manguaba?  

35,6% dos pescadores responderam ser boa, e que sempre aparece um desses 

órgãos para fazer a fiscalização, pois existem muitos pescadores que não são 

licenciados e cadastrados na colônia e que essas fiscalizações deveriam ser 

semanais e não quando eles resolvem aparecer (Figura 69); 

Figura 69 - Fiscalização dos órgãos ambientais 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia a cooperação científica e tecnológica intersetorial e 

interinstitucional (apoio científico das Universidades ou outras instituições de 

pesquisa) com a comunidade de pescadores da laguna Manguaba?  

89,5% dos entrevistados responderam que desconhecem esse apoio científico, 

mesmo existindo no município um campus do Instituto Federal de Alagoas e uma 

Universidade Federal no Estado (até estranharam um pesquisador do IFAL/UFC vir 

fazer um trabalho sobre eles e com eles). Responderam que alguns pesquisadores 

já andaram pelas redondezas, mas que nunca os chamaram para desenvolver 

qualquer tipo de projeto. Alegaram falta de informação ou conhecimento dos 

próprios pescadores em participar de projetos integradores (Figura 70);  
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Figura 70 - Cooperação científica e tecnológica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia os serviços ofertados pela Colônia de Pescadores de 

Marechal Deodoro?  

48,6% responderam serem bons, e que o atendimento atende às suas expectativas, 

pois a colônia se esforça para fazer o melhor pelos seus associados. Afirmaram 

também que a colônia deveria fazer mais pelos seus associados e não só cobrar as 

mensalidades (Figura 71);  

Figura 71 - Serviços ofertados pela colônia de pescadores Z - 6 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Como você avalia os serviços ofertados pelos órgãos oficiais vinculados à 

pesca? 

 41,7% dos entrevistados acham insuficiente, visto que não existem esses órgãos no 

município e que quando precisam têm que se deslocar para a capital Maceió (sede 

dos órgãos vinculados à pesca) e que quando precisam são bem atendidos (Figura 

72);  

Figura 72 - Serviços ofertados pelos órgãos ligados à pesca 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Como você avalia os serviços ofertados pela Prefeitura de Marechal 

Deodoro referente aos pescadores da laguna Manguaba? 

 51,3% pescadores responderam ser insuficientes, e que quando precisam ir à 

prefeitura são maltratados; alguns alegaram que os funcionários não gostam de 

pescadores (Figura 73). 

Figura 73 - Serviços ofertados pela prefeitura 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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           As informações coletadas por meio da pesquisa de campo revelam que o 

perfil socioambiental da comunidade de pescadores que trabalham na laguna 

Manguaba é insatisfatório em relação aos indicadores de renda, de escolaridade, 

condições de moradia, condições de trabalho, relação com os ecossistemas e de 

apoio governamental. 

 Tais fatos evidenciam as fortes ligações entre as condições da pesca 

artesanal e a situação de pobreza da região da laguna Manguaba, o que exige tanto 

a intervenção pontual de políticas públicas como a mobilização da comunidade de 

pescadores em prol dos seus direitos. 
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CAPÍTULO VI 

A PESCA ARTESANAL E A POBREZA 

 

6.1. Visão Geral 

 

A maneira como as sociedades produzem seus meios de existência 

capitalista depende da natureza e dos meios materiais de produção, dos quais os 

pescadores artesanais dependem das relações sociais ali enraizadas. Assim, não se 

deve considerar esse modo de produção sob um único ponto de vista, ou seja, 

enquanto reprodução da existência física dos indivíduos. Ao contrário, ele 

representa um modo determinado da atividade desses indivíduos, uma maneira 

determinada de manifestar sua vida em um modo de vida determinado. ―A maneira 

como os indivíduos manifestam sua vida reflete exatamente o que eles são. O que 

eles são coincide, pois, com sua produção, isto é, tanto com o que eles produzem 

quanto com a maneira como produzem‖ de onde exprime suas culturas materiais e 

imateriais (MARX; ENGELS, 1998, p.14), 

Definir pobreza em comunidades piscatórias artesanais requer analisar e 

considerar as condições em que essas pessoas vivem e a sua complexidade. 

Considera-se pobre aquele cidadão que está situado abaixo da linha de pobreza ( no 

Brasil são consideradas extremamente pobres as pessoas com renda mensal de até 

R$ 77, linha oficial do Bolsa Família fixada com base na referência das Nações 

Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Para o Banco Mundial o 

valor da linha internacional da pobreza é de US$1,90 por dia, que em reais seria 

201,21(taxa de R$3,53 de 04/01/2017), situação aquela em que o ser humano não 

tem renda suficiente para adquirir os bens necessários para viver. 

 Nas comunidades pesqueiras, a pobreza está associada a uma combinação 

de elementos, tais como: condições precárias de vida (moradias rudes nas margens 

da laguna sem esgotamento sanitário e algumas sem banheiro); vulnerabilidade 

social (sem assistência dos órgãos públicos), riscos específicos da profissão 

(acidentes decorrentes da profissão que impossibilitam o trabalho); problemas 

ambientais (degradação do meio ambiente por efluentes domésticos e das usina de 

cana de açúcar e crescimento desordenado dos loteamentos); problemas que 

afetam a saúde (doenças de pele e degenerativas) e a segurança alimentar e 

nutricional (alimentação é deficiente com a falta de nutrientes). A definição de 
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segurança alimentar é aquela em que todas as pessoas em todos os momentos, têm 

acesso em termos físicos, sociais e econômicos a alimentos nutritivos, seguros e em 

quantidade suficiente para garantir as necessidades nutricionais que possibilitem 

uma vida ativa e saudável. (ROCHA, 2003; BÉNÉ, 2003; FAO, 2009; WORLD FOOD 

SUMMIT 1996, apud BARRET, 2010). 

Cabe lembrar aqui que todas as pessoas têm o direito de não estar abaixo da 

linha de pobreza absoluta, cabendo ao Estado tomar para si tal responsabilidade, 

conforme está estabelecido no artigo 3º da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988:  

Art. 3º – Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:  
I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II – Garantir o desenvolvimento nacional;  
III – Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;  
IV – Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 
 
 

A pobreza é frequentemente definida em termos econômicos, em face de 

indicadores tais como renda e consumo. Muitas das comunidades que dependem da 

produção e comercialização dos produtos da pesca artesanal, como meio 

fundamental de renda e alimentação, estão submetidas a situações de pobreza, 

riscos sociais e ambientais que tendem, no longo prazo, a comprometer o 

desempenho integral da cadeia produtiva. Nesse contexto, contra a camada dos 

pobres são cometidos atos de violência física e simbólica, os quais estão apoiados 

no sistema social vigente, cujo sistema de comunicação estruturado visa construir 

consensos em torno de uma visão de mundo e de ser humano (BOURDIEU, 1989). 

Outra definição possível de pobreza, aplicável à pesca artesanal, é a de que 

se constitui por indivíduos que não podem obter os bens de primeira necessidade, 

como a alimentação, alojamento e vestuário e que são chamados de entorno social. 

São pessoas que vivem no entorno da sociedade e que não constituem uma 

demanda nem tem condições de quitar suas pendências econômicas (ETIENNE et 

al., 1998; ARANTES, VAINER, & MARICATO, 2000). 

Desse modo, a reprodução da pobreza existente nas comunidades de 

pescadores artesanais vem sendo repassada de geração para geração. A pobreza é 

uma condição multifacetada, interconectada com dimensões econômicas e sociais, 

incluindo: falta de recursos e renda; falta de oportunidades de participar em 
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atividades produtivas capazes de manter a subsistência; falta de voz ativa e 

capacidade de ação, e exclusão dos processos de tomada de decisão e dos 

sistemas de governança e recursos legais; vulnerabilidade a desastres naturais ou 

causados pelo homem, doenças e choques econômicos; e incapacidade de 

promover e defender os interesses da própria comunidade (LEWIS, 1968). 

Na verdade, a pobreza tem suas relações sociais enraizadas historicamente 

na região, que no caso concreto de Marechal Deodoro registra-se em um processo 

de apropriação da natureza, cujo trabalhador foi relativamente excluído dos seus 

benefícios, restando-lhe a pesca e a agricultura de subsistência como meios de 

reprodução da vida. 

 A Organização das Nações para Agricultura e Alimentação (FAO), estuda a 

questão da pobreza que assola a pesca artesanal mundial, e devido a essa 

preocupação foi criada a Comissão das Pescas (COFI), órgão responsável por um 

conjunto de diretrizes para proteger a pesca artesanal sustentável no contexto da 

segurança alimentar e da erradicação da pobreza. De acordo com a FAO, 

atualmente 90% da mão de obra do setor de captura de pescado é artesanal. As 

mulheres representam 50% do total dos trabalhadores no setor. Juntos, esses 

milhares de pescadores artesanais produzem aproximadamente a metade de todas 

as capturas globais. Mas, apesar de sua importância, diz a FAO que muitas 

comunidades de pesca artesanal continuam a ser marginalizadas, atuando muitas 

vezes em áreas remotas e com acesso limitado aos mercados, à saúde, à educação 

e a outros serviços sociais. 

De novembro a dezembro de 2013 foi aberta uma consulta eletrônica sobre 

as Diretrizes Voluntárias para alcançar a sustentabilidade da pesca em pequena 

escala no contexto da segurança alimentar e erradicação da pobreza. A consulta 

recebeu 71 contribuições de todos os participantes das regiões do mundo, 

representando governos, instituições acadêmicas e pesquisa, OSC e não 

governamentais (ONGs), cooperativas e associações, agências de cooperação 

técnica, organizações internacionais e Nações Unidas e do sector privado, bem 

como peritos independentes. (COFI, 2014, p.4) 

O programa de assistência global deverá incluir atividades projetadas para: a) 

Identificar, analisar e documentar as melhores práticas e lições aprendidas sobre 

sistemas de gestão participativa e abordagens integradas que incorporam a gestão 

de recursos e perspectiva de vida e conhecimentos e sistemas existentes de gestão 
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tradicional e local; b) Realização de estudos que oferecem exemplos práticos de 

abordagens com base em direitos humanos para gestão local e desenvolvimento da 

pesca; c) Promover a cooperação e o intercâmbio de experiências entre as 

diferentes iniciativas de pesquisa sobre a governação e a promoção das pequenas 

pescas artesanais, bem como uma maior colaboração entre pesquisadores e 

comunidades de pesca; d) Prestar assistência e apoio técnico para a análise e 

revisão de marcos legais para criar um ambiente propício para a implementação do 

ambiente e Diretrizes PPE (COFI, 2014, p.6/8). 

No sentido de erradicar a pobreza no Brasil, o Governo Federal lançou o 

Programa Bolsa Família (PBF), que é um programa de transferência direta de renda 

a famílias pobres e extremamente pobres, mas que estabelece aos beneficiários 

condicionalidades relativas à educação, à saúde e às condições sociais da família.  

Seus principais Objetivos são: combater a fome e promover a segurança alimentar e 

nutricional; combater a pobreza e outras formas de privação das famílias; promover 

o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança 

alimentar e assistência social. 

Valor para participar do PBF:  

 
 Famílias com renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa; 
 Famílias com renda mensal entre R$ 77,01 e R$ 154,00 por pessoa, que 

possuam em sua composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam), 
crianças e adolescentes com idade entre zero e 16 anos incompletos. 

 Famílias com renda mensal de zero a R$ 154,00 por pessoa, que possuam 
em sua composição adolescentes entre 16 e 17 anos. 

 Benefício Variável: para famílias pobres e extremamente pobres, que 
tenham em sua composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam), 
crianças e adolescentes de 0 a 16 anos incompletos. O valor de cada 
benefício é de R$ 35,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por 
mês, chegando a R$ 175,00 (CEF, 2016). 
 
 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), em informações disponibilizadas na página oficial do PBF, os principais 

resultados do programa são: 

 
a) Manutenção de seu foco, ou seja, ele efetivamente chega às famílias que 
dele necessitam e atendem aos critérios da lei;  
b) Contribuição significativa à redução da pobreza extrema e desigualdade;   
c) Contribuição para a melhoria da situação alimentar e nutricional das 
famílias beneficiárias (MDS, 2014). 
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Em 2009, o governo brasileiro aprovou a Lei n°11.959 que instituiu a Política 

Nacional para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, que tem 

como base o discurso do desenvolvimento sustentável, que busca compatibilizar 

crescimento econômico, cuidado ambiental e redução da pobreza. Pescadores e 

trabalhadores de suas comunidades devem ser parceiros eficazes nas atividades de 

aplicação, tanto no planejamento e na sua forma de realização imbricados com a 

capacitação e participação ativa das comunidades de pesca tradicionais e outras 

partes interessadas no setor para moldar o futuro desta e de seus próprios meios de 

subsistência (BRASIL, 2009). 

Contudo, a situação de pobreza, apesar de melhorias dos indicadores sociais, 

ainda persiste no Brasil, não somente nas regiões interioranas, mas também nas 

regiões costeiras de pesca artesanal, uma vez que erradicar a pobreza, nessas 

regiões, exige, além de políticas sociais compensatórias, políticas sociais que 

impliquem mudanças estruturais de maior complexidade, capazes de alterar bases 

socioeconômicas enraizadas na sociedade.   

 

6.2. A situação de pobreza dos pescadores de Marechal Deodoro 

 

Na cidade de Marechal Deodoro, desde o período colonial, o principal produto 

econômico da região tem sido a cana de açúcar, e os trabalhadores que não foram 

absorvidos pela agricultura canavieira e que se encontravam em áreas intersticiais, 

se dedicaram à produção de gêneros de subsistência como a farinha de mandioca, o 

peixe e outros produtos destinados ao consumo interno. Daí o surgimento da 

atividade pesqueira na região. Porém, mesmo diante do imenso litoral que se 

apresentava como uma porta aberta para o mar, e de uma grande área estuarina 

formada pela lagoa Manguaba, a Coroa portuguesa, através das suas elites, não 

demonstrou um grande interesse na área de pesca. Essa atividade e seus sujeitos 

passaram a ser relegado a um segundo plano econômico e sempre estiveram 

marginalizados no processo de expansão da economia local (SILVA, 1986). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Alagoas em 2010 era de 

0,631 e da sua capital Maceió de 0,721. Em Marechal Deodoro, o IDHM era de 

0,642, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 
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município é Longevidade, com índice de 0,793, seguida de Renda, com índice de 

0,641, e de Educação, com índice de 0,520 (PNUD, 2010). 

Tais indicadores demonstram que o IDHM de Marechal Deodoro corresponde 

à média alagoana, cujo valor está entre os mais baixos do Brasil. Isso confirma o 

baixo desempenho dos setores econômicos da região, em que se inclui a atividade 

pesqueira. 

A pesca artesanal desenvolvida na laguna Manguaba em Marechal Deodoro é 

caracterizada desde os primórdios por técnicas rudimentares. Pescam todos os tipos 

de peixes, mariscos, moluscos e crustáceos. É predominantemente masculina, com 

participação das mulheres na cata dos mariscos e no beneficiamento dos pescados, 

incluindo a salga. Essa realidade local pode ser corroborada por estudos 

desenvolvidos em outros trabalhos que identificam a pesca artesanal no Brasil como 

uma atividade predominantemente masculina (CONDINI et al., 2007; SILVA et al., 

2007; PORCHER et al., 2010; LIMA & VELASCO, 2012) 

Esta região, apesar do crescimento populacional, tem apresentado uma 

redução no volume de produção pesqueira, fato este registrado em entrevistas com 

os pescadores da região e em relatórios oficiais, apresentados pela Colônia de 

pescadores aos órgãos governamentais. Foi também constatado que a grande 

maioria dos pescadores da região já não tem a pesca como único meio de sustento 

para suas famílias, dependendo de programas sociais para sobreviver. 

Diversos autores apontam para uma predominância histórica do modelo de 

pesca artesanal no Brasil, com a participação da pesca indígena de subsistência, 

com um baixo nível de instrução, inclusive em outras comunidades pesqueiras no 

Nordeste, sem que seja uma exclusividade de regiões suburbanas. Tal situação 

corrobora no sentido de que a falta de oportunidades para a educação formal e 

profissional e ausência de conhecimentos sobre as regras básicas de gerenciamento 

de negócios fazem do pescador de pequena escala um trabalhador sem 

instrumentos sociais e econômicos para melhorar a sua condição de vida (ELLIS, 

1969 apud DIEGUES, 1999; SOUZA & NEUMANN-LEITÃO, 2000; NISHIDA et al., 

2008; NASCIMENTO & SASSI, 2007; ALENCAR & MAIA, 2011, ISAAC-NAHUM, 

2006). 

Tal situação se enquadra nos pescadores artesanais da laguna Manguaba na 

cidade de Marechal Deodoro, cujo quadro socioeconômico revela baixos 
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indicadores, mantendo-se um cenário em que o sujeito pescador não consegue 

superar a pobreza e a precariedade de suas condições de trabalho. 

Para a constatação dos dados foram realizadas entrevistas e aplicados 

questionários preliminares a 30 pescadores de Marechal Deodoro, particularmente 

atuantes na laguna Manguaba, estão expostos a seguir. 

Todos entrevistados se declararam pescadores ou marisqueiras, estando com 

idades entre 20 e 72, onde a maioria dos entrevistados possui Ensino Fundamental 

incompleto (Quadro 20) 

 

Quadro 10 - Escolaridade em porcentagem 

Escolaridade Quantidade/Porcentagem 

Analfabetos 8 (26%) 

Ensino fundamental incompleto 16 (53%) 

Ensino fundamental completo 4 (13%) 

Ensino Médio incompleto 1 (3%) 

Ensino Médio completo 1 (3%) 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Dos 30 pescadores entrevistados, observa-se que 27 deles possuem Registro 

de Pesca, e estão filiados à Colônia de Pescadores Z-6, sendo que 12 pescadores 

participaram de curso de formação na área de pesca. O perfil familiar dos 

entrevistados nos informa que 26 pescadores têm filhos, 28 possuem residência 

própria e residem em habitações de 01 e 05 cômodos, dividindo o espaço em 

algumas ocasiões com até 07 pessoas. 

Os dados sobre a renda individual e familiar foram atualizados ao valor do 

salário mínimo vigente em 2016, de R$880,00 reais, registrando entre os 30 

pesquisados uma variação de renda mensal entre 0,4 e 3 salários mínimo, com 

renda familiar média de R$396,00 (45% do salário mínimo). No que se refere ao 

auxilio recebido do governo, foi constatado que 11 pescadores recebem auxílio do 

Programa Bolsa Família e 06 pescadores receberam o Seguro Defeso.  

Outro dado importante refere-se à quantidade de anos de trabalho na 

atividade pesqueira artesanal, entre os pesquisados verificou-se que alcançam até 

54 anos de tempo na atividade de pesca.  
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No tocante à transmissão cultural da atividade do trabalho, foi constatado que 

25 dos pescadores pesquisados aprenderam a pescar com os pais. Por outro lado, 

apenas 03 pescadores afirmaram desejar que os seus filhos exercessem essa 

profissão, alegando ente outros motivos, a baixa rentabilidade obtida com a pesca 

local. 

Constatou-se que a pesca, além da comercialização, tem também o valor 

agregado de aportar benefícios ao ser utilizada na subsistência, inclusive 03 

entrevistados revelaram pescar apenas para subsistência.  

Perguntado sobre o custo mensal utilizado para comprar reparo e reposição 

do equipamento informaram que o gasto mínimo consiste em R$20,00 e o máximo 

R$500,00. 

Quanto à possibilidade de mudança de profissão, foi constatado que 17  

pescadores gostariam de mudar de profissão se tivessem oportunidade, este dado 

dialoga com o desejo dos filhos de não permanecerem nessa profissão. As 

atividades apontadas por eles em substituição a de pescador foram: pedreiro, 

comerciante, profissional de limpeza na prefeitura, montador, forneiro de padaria, 

ajudante e borracheiro. Alguns expressaram o motivo pelo qual desejam mudar de 

profissão: ― o incômodo de ficar o tempo todo dentro d‘água‖, ―para ter uma vida 

melhor‖, ―para uma coisa melhor‖, ―por causa das dificuldades da pesca‖, ―encontrar 

um meio de vida melhor‖ e ―não dever tanto‖. 

Quanto à situação ambiental atual da laguna Manguaba, 18 pescadores 

responderam que é Insuficiente, 11  regular e 1 bom. Relataram que as seguintes 

ações poderiam melhorar a pesca na região: ―ter o período de defeso, diminuir a 

poluição, fazer dragagem dos canais, criar peixes em cativeiro e obter apoio da 

prefeitura e dos políticos locais‖.  

Quanto à responsabilidade sobre a proteção ambiental na laguna, 

responderam que é da prefeitura local, do Estado: IBAMA (de competência 

nacional), IMA (Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, de competência local), e dos 

próprios pescadores. 

Quanto a situação atual da lagoa: 18 pescadores responderam Insuficiente, 

11 regular e 1 bom. Quando perguntados sobre quais ações poderiam melhorar a 

pesca: 7 responderam ter o período de defeso, 4 diminuir a poluição e dragar os 

canais, 1 criação de peixes em cativeiro, 2 apoio da prefeitura, 1 os políticos, 7 
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diminuir a poluição e período de defeso, 7 diminuir a poluição e 1 período de defeso 

e dragar a lagoa. 

Quanto à percepção dos pescadores em relação à situação atual da pesca na 

região responderam que a responsabilidade é das usinas de açúcar, da prefeitura 

local e dos moradores da região, sugerindo apenas a diminuição da poluição e a 

coleta de lixo, inclusive na beira da laguna.  

Tais resultados demonstram não somente a precariedade das condições de 

vida dos pescadores da região, mas a falta de infraestrutura para a atividade de 

pesca, bem como a falta de condições regulares de mercado para a pesca 

artesanal, além da baixa percepção ambiental dos pescadores para enxergar 

perspectivas de solução para as dificuldades e os desafios encontrados na laguna.  
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CAPÍTULO VII 

DISCUSSÃO  DOS RESULTADOS  

 

A partir da documentação analisada e dos depoimentos orais sobre a pesca 

artesanal em Marechal Deodoro, é possível concluir que a pesca na região do 

Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba teve destaque no início do período 

colonial, visto que sua produção pesqueira alimentava tanto a própria vila de 

Alagoas como as vilas do Recife e Olinda, no vizinho estado de Pernambuco.  

Conforme informações documentais a pesca foi destaque na alimentação das 

pessoas, tendo inclusive no governo de Maurício de Nassau abastecido as tropas 

que foram lutar na Guerra dos Palmares em Pernambuco. Naquele período os 

pescadores já reivindicavam seus direitos às autoridades do governo colonial por 

meio de petições, as quais reivindicavam melhores condições de trabalho e 

diminuição dos tributos.  

 As documentações seguintes emitidas aos governadores do Brasil vão 

nomear Provedores Mores com a finalidade de fiscalizar os tributos devidos ao rei. A 

partir desse momento quando é instituído o Governo Geral no Brasil (1548), a Coroa 

Portuguesa passa a fiscalizar seu principal produto agroexportador a Cana de 

Açúcar. É nesse momento que as Capitanias de Pernambuco e da Bahia passam a 

ser os grandes produtores de açúcar do período colonial. 

 Durante o período colonial, Alagoas, ainda pertencia a Pernambuco que se 

torna um grande produtor de açúcar, com a instalação de vários engenhos. Isso 

contribuiu para que a pesca assumisse um papel fundamental para a economia, 

atendendo aos moradores da vila de Alagoas e seu entorno.   

 Com relação aos estudos desenvolvidos com os pescadores portugueses na 

Ria de Aveiro e os pescadores na laguna Manguaba, observa-se identificações 

socioculturais, na sua vida cotidiana, principalmente no idioma, na maneira de 

pescar, nas redes utilizadas, nos covos para apanhar peixes e crustáceos, no modo 

de preparar as comidas, nas bateiras (canoas) de madeira, na falta de assistência 

dos órgãos públicos, no descaso com a saúde física e bucal, no linguajar próprio da 

comunicação entre os pescadores, na falta de perspectiva de melhorar de vida, na 

utilização de embarcações de madeira motorizadas, na transmissão dos saberes 

pesqueiros aos filhos homens, no trabalho sem férias, na devoção a um Santo 
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Padroeiro, principalmente São Pedro com a sua procissão fluvial e terrestre e na 

crença que tudo vai melhorar um dia.  

 As diferenças observadas mais significativas foram na escolaridade onde os 

pescadores portugueses possuem no mínimo a quarta série do ensino fundamental, 

enquanto que os pescadores brasileiros da região de Marechal Deodoro são na sua 

maioria analfabetos, na emissão obrigatória da nota fiscal para ser recolhido os 

impostos. Os pescadores portugueses são obrigados a emitir a nota fiscal no ponto 

de venda ou na venda a varejo, em Marechal Deodoro os pescadores não possuem 

nota fiscal e não aparecem nem no Anuário Econômico do Município. 

 Os pescadores portugueses são todos cadastrados no Ministério da Pesca 

ou na capitania dos Portos e todos pertencem a uma Associação de classe, 

enquanto que mais da metade dos pescadores que atuam na laguna Manguaba o 

fazem de forma clandestina.  O pescador da Ria de Aveiro tem um ou mais cursos 

de formação na área da pesca e para pilotar um barco têm que ter a Carta de Arrais 

Local: diferentemente, os de Marechal não sabem utilizar nenhuma carta náutica ou 

instrumento que possa facilitar a captura das espécies, pois na maioria das vezes 

não sabem ler, não tem escolas especializadas para formação na área náutica, a 

maioria deles não tem licença de pesca e desenvolvem a atividade por uma questão 

de subsistência. 

As condições socioambientais observadas nas duas lagunas revelam 

interação entre o modo de vida em que se incluem as condições de trabalho dos 

pescadores e a qualidade do meio ambiente, pois historicamente a sobrevivência do 

pescador está diretamente vinculada à capacidade de reprodução dos estoques da 

natureza.  As duas lagunas, conforme observação apresentam variados graus de 

degradação, contudo sem a devida consciência por parte das comunidades locais, 

quanto à necessidade de conservação ambiental. 

Com relação aos estudos desenvolvidos com os pescadores da laguna 

Manguaba, existem heranças dos antepassados dos pescadores indígenas e 

portugueses, como por exemplo, na sua vida cotidiana, na maneira de pescar, nas 

redes utilizadas, nos covos para apanhar peixes e crustáceos, no modo de preparar 

as comidas, nas bateiras (canoas) de madeira. Tais aspectos revelam as raízes 

históricas e antropológicas deixadas pelos portugueses na região de Marechal 

Deodoro, as quais foram assimiladas e repassadas de geração para geração. 
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As condições socioambientais das comunidades pesqueiras mencionadas por 

Diegues (1999) afirmam que vêm sofrendo as influências das transformações 

tecnológicas, como por exemplo, o motor nas embarcações, as redes de nylon, a 

utilização do resfriamento do pescado e o uso de utensílios de materiais mais 

resistentes como o ferro, alumínio e a fibra de vidro.  Contudo a pesca artesanal 

continua a ser o fio condutor predominante da sobrevivência dessas comunidades.  

Apesar dos avanços tecnológicos, existem diferentes temporalidades, um 

entrevistado mencionou a necessidade de vender diariamente o produto da pesca 

realizada, sob pena de perder a produção, devido à falta de estrutura na 

conservação do pescado apanhado, prevalecendo a dependência em relação ao 

atravessador. 

Silva (2009) afirma que ―a pesca artesanal no seu significado cultural trata das 

relações socioculturais e econômicas, que se caracteriza no espaço e no tempo, 

como um objeto de estudo de complexidade e de significado‖.  No que se refere a 

exploração e degradação dos ambientes de trabalho observadas na laguna 

Manguaba revelam interação entre o modo de vida em que se incluem as condições 

de trabalho dos pescadores e a qualidade do meio ambiente, pois historicamente a 

sobrevivência do pescador está diretamente vinculada à capacidade de reprodução 

da natureza. Os pescadores foram indagados no que se refere à percepção da 

conservação da laguna Manguaba, sendo que de forma unânime eles tratam de 

recolher o lixo encontrado na laguna. Em certas ocasiões, comunicam esse fato da 

degradação ambiental aos órgãos competentes, incluindo os responsáveis pela 

colônia de pescadores Z-6 de São Pedro.  

Conforme observação, estudos já realizados na laguna Manguaba por Silva e 

Sousa (2008) apresentam variados graus de degradação ambiental devido a 

práticas antrópicas tais como: o lançamento de esgoto sanitário e efluentes 

industriais não tratados; deficiência na coleta e disposição inadequada de resíduos 

sólidos; assoreamento; ocorrência de cheias; exploração indiscriminada dos 

recursos naturais; baixa participação social no gerenciamento das bacias; ocupação 

desordenada de áreas de risco e urbanização não consolidada e práticas agrícolas e 

de pesca inadequadas - apesar de existir certa consciência por parte das 

comunidades locais quanto à necessidade de conservação ambiental. 

Knox (2009) afirma que os pescadores, na sua atividade pesqueira, usam 

seus saberes que estão sempre memorizados, tais como: a posição das estrelas, da 
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lua, da época do ano a direção e intensidade do vento, das correntezas, dos tipos de 

peixes, seu comportamento e alimentação, da profundidade da lagoa, seus canais, 

pedras.  

Fato esse, Leitão (2010) desenvolveu um estudo na comunidade de 

Itapissuma, entrevistando pais e filhos de pescadores, que apontou a tendência de 

descontinuidade da transmissão cultural da pesca artesanal de geração a geração. 

Basílio e Garcez (2014) também receberam resposta negativa dos pescadores sobre 

a continuidade dos filhos na profissão de pescadores. 

 De todos os pescadores entrevistados, observou-se que guardavam todas as 

informações na memória, sobretudo a localização dos pesqueiros, da localidade de 

se encontrar algumas espécies mais rentáveis e que alguns desses conhecimentos 

eram repassados para os filhos envolvidos na pesca ou que desapareciam com a 

morte do indivíduo quando não tinham filhos nessa atividade, provocando essa 

descontinuidade dos saberes.  

Sobre as artes de pesca Silva (2009) afirma que se constituem em 

―instrumentos ou métodos que permitem a captura de peixe, molusco ou crustáceo. 

Esses instrumentos ou métodos de trabalho da pesca são referências e estão 

carregados de significados – econômico cultural e artístico‖.  O autor cita outros 

autores para complementar as informações no que consistem as artes de pesca. 

Para Amorim (2001), essas artes agregam as ―artes passivas e artes ativas‖ e Brito 

(1994) explicita a funcionalidade e operacionalização, as passivas são colocadas 

postas à espera dos peixes, consistindo nas redes de emalhar, os anzóis, por outro 

lado, nas artes ativas o pescador vai à captura das espécies, necessitando detectar 

os cardumes, tendo como uma de suas expressões as redes de arrasto.  

No tocante às relações entre a pesca artesanal e a pobreza, observa-se que 

comunidades pesqueiras instaladas nas regiões litorâneas e estuarinas, tal como 

ocorre em Marechal Deodoro, estão submetidas a um processo de apropriação da 

natureza, cujo resultado é o domínio especulativo da propriedade versus a exclusão 

das comunidades tradicionais do uso dos recursos naturais, de modo que a 

atividade artesanal passa a se reproduzir sob uma situação de pobreza.  

Existe um fracasso na ótima atribuição de recursos pesqueiros na região da 

laguna Manguaba, originando-se um acesso aberto (não há nenhuma propriedade 

do recurso) que equivale a um acesso irrestrito (sem restrições) ao recurso para 
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aqueles que desejarem usá-lo e gerando múltiplas externalidades (todo efeito 

externo não contabilizado pelo pescador, que gera) que necessitam ser avaliadas. 

A pesca artesanal nas duas regiões estudadas registra uma identidade 

cultural comum com outras comunidades pesqueiras - fato revelado pelas 

semelhanças no modo de vida dos atores. Contudo tal alegação merece novas 

pesquisas de caráter histórico e antropológico. Observa-se ainda que não há 

qualquer determinismo geográfico entre as populações pesqueiras, mas sim 

relações de interação socioambiental e condicionamentos econômicos determinados 

pelo domínio especulativo da propriedade. 
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  CONCLUSÕES 
 

 

Para realizar esse trabalho, foram necessários vários deslocamentos à cidade 

de Marechal Deodoro, que fica a 32 km no sentido sul da capital Maceió e uma 

temporada de um ano em Lisboa, capital portuguesa onde buscou-se encontrar 

documentação que pudesse comprovar o fio condutor deixado pelos pescadores 

portugueses instalados aqui no Brasil para os pescadores deodorenses. 

A história da pesca em Portugal desde a formação do seu Estado nacional 

tem importância econômica como fonte de alimentação e geração de riqueza. Essa 

atividade foi controlada pelo Estado em todo o domínio português, principalmente na 

colônia brasileira a partir de século XVI, com a cobrança de impostos sobre a pesca, 

a salga e a secagem. 

O modelo de relação de trabalho dos pescadores artesanais portugueses 

origina-se na passagem do feudalismo para o capitalismo, em que os pescadores 

eram obrigados a repassar para os senhores uma grande parte da sua produção, 

restando apenas uma parte para o consumo familiar. 

Tal domínio, na colônia brasileira foi concretizado com a implantação de 

vários Forais, Leis e Decretos, os quais estabeleceram padrões para as regiões 

pesqueiras, onde estava inserida a região de Marechal Deodoro. 

A pesca artesanal na ria de Aveiro ganha destaque após a abertura de uma 

entrada para o mar, o que proporcionou o aumento da quantidade das espécies e o 

crescimento da atividade pesqueira. 

Os pescadores artesanais que trabalham nessa laguna são representados por 

duas associações, que cuidam da legalização das embarcações, da fiscalização e 

do atendimento individualizado a cada pescador. Essa atividade sofre uma 

fiscalização das autoridades portuguesas, tanto na explotação das espécies quanto 

na venda nos entrepostos comerciais denominados de ―Lota‖. 

Os pescadores artesanais de Aveiro, de modo geral, vivem em casas 

humildes, localizadas nas margens ou nas proximidades da laguna, pescam 

diuturnamente, têm uma alimentação básica com baixo teor nutricional. Eles retiram 

com a sua atividade laboral uma renda mensal mínima de aproximadamente 

€400,00 ou R$1.472,00 (convertido ao Real no valor de R$3,68 do dia 09/06/2017). 

Essa renda é inferior ao salário mínimo decretado pelo governo português que é de 
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€649,00. Possuem escolaridade mínima obrigatória determinada pelo governo para 

que possam tirar a documentação que os habilitem a ser pescador, enfrentam 

também problemas de saúde e de descaso das autoridades portuguesas. 

Apesar das dificuldades encontradas na catalogação da documentação 

analisada nos arquivos e bibliotecas públicas de Alagoas e nos arquivos e 

bibliotecas de Lisboa, constatou-se que existem alguns documentos que descrevem 

a legislação da época, especificamente sobre a região de Marechal Deodoro, bem 

como sobre a produção pesqueira, destacando o fornecimento de pescado para 

abastecer as vilas de Olinda e Recife, no vizinho Estado de Pernambuco, e ainda 

documentos que comprovam o abastecimento das tropas que foram lutar na Guerra 

dos Palmares, demonstrando que a região estudada herdou práticas pesqueiras dos 

colonizadores portugueses e que detinha certa importância econômica regional. 

Algumas identificações estão associadas à construção da legislação da pesca 

artesanal; a preocupação com o defeso das espécies; a cobrança do dízimo; o 

combate ao uso das malhas miúdas; o comércio do sal; a utilização de barcos de 

fundo chato, a dependência da sobrevivência em função da laguna. 

Por outro lado, a região de Aveiro, em Portugal, é conhecida pela sua laguna, 

que desde o século XIV tem uma importância econômica regional, na extração do 

moliço (planta aquática regional utilizada como adubo nas plantações agrícolas) e na 

extração do sal. A pesca artesanal, que permanece em atividade, é baseada na 

sazonalidade de algumas espécies (determinada pelo Estado na época do defeso), 

praticada basicamente com canoas de madeira motorizadas, utilizando apetrechos 

tais como redes de emalhar, ancinhos, berbigoeiras, varas de linha com anzóis e 

covos de espera. Tais instrumentos e apetrechos são semelhantes aos utilizados 

pelos pescadores artesanais da laguna Manguaba. 

O funcionamento da pesca na laguna Manguaba, desde os seus primórdios, 

demonstra que as práticas artesanais foram herdadas dos colonizadores, sob a 

forma de utilização dos apetrechos, as técnicas de pesca, a fabricação das 

embarcações e a transmissão desses conhecimentos.  

A laguna Manguaba é explorada de forma predatória, não observando a sua 

vida útil, pois além da pesca existe também o crescimento urbano com especulação 

imobiliária que afeta suas margens e mananciais. A exploração de forma 

desordenada do turismo afugenta e prejudica aqueles que tiram seu sustento do 

complexo lagunar e a atuação das usinas de cana de açúcar, despejando na laguna 
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Manguaba os dejetos do processo industrial, bem como os resíduos urbanos 

canalizados para a laguna. 

Percebeu-se também a falta de assistência dos poderes públicos que, de uma 

forma omissa desvaloriza esses trabalhadores seculares das duas lagunas, ao 

ignora-los. Quanto à atividade da pesca no caso da laguna Manguaba, sua produção 

pesqueira não é catalogada nos anuários econômicos do Estado e do município.  

Os pescadores artesanais que trabalham nas duas lagunas estudadas 

comercializam normalmente seus pescados na própria comunidade, nos bairros e 

nas cidades circunvizinhas, submetendo-se, na maioria das vezes ao atravessador - 

motivo esse que rebaixa o preço do pescado e desvaloriza ainda mais seu trabalho, 

subordinando-os a uma economia de subsistência, impossibilitando ainda mais as 

chances desse trabalhador melhorar de vida, no âmbito econômico e educacional. 

A comunidade de pescadores artesanais da laguna Manguaba, conforme 

indicadores oficiais do IBGE e levantamento de dados revela uma situação de 

pobreza conjuntural e com raízes históricas, relacionadas ao processo de 

apropriação da natureza, pois as famílias situam-se em uma condição de exclusão 

social, confirmada por sua renda média/mensal, oscilando em torno de R$600,00, 

renda essa inferior ao salário mínimo vigente brasileiro que é de R$937,00 reais, 

situação semelhante àquela verificada com os pescadores artesanais da ria de 

Aveiro. 

A participação em programas de renda oferecida pelo governo brasileiro 

(como o Programa Bolsa Família) mantém a dependência política desses 

trabalhadores a políticas públicas assistencialistas, visto que essa renda 

complementar é utilizada quase sempre para ajudar na compra de alimentos e 

outros utensílios para a família. 

 Os pescadores portugueses da ria de Aveiro, também se candidatam aos 

programas lançados pelo governo, com a finalidade de atender aos pescadores 

artesanais, principalmente para a recuperação ou compra de motores para serem 

utilizados nas embarcações. 

No diagnóstico realizado com os pescadores artesanais da laguna Manguaba, 

foram analisados os perfis socioeconômico e socioambiental, englobando vários 

fatores, quais sejam: a situação familiar, a escolaridade, a renda, a comercialização 

do pescado, o registro da pesca, a percepção ambiental e as dimensões espacial, 

econômica e política. 
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Ao analisar os dados socioeconômicos e ambientais levantados nesta 

pesquisa, tanto para os pescadores da laguna Manguaba, quanto para os 

pescadores da laguna de Aveiro, constatou-se que esses trabalhadores vivem numa 

situação de pobreza, cujas causas remetem à estrutura econômica e aos modelos 

institucionais, responsáveis pelo contexto da pesca artesanal, de modo que sugere o 

seguinte binômio: ―o pescador pesca porque é pobre ou é pobre porque pesca‖. 

Este trabalho dialoga com os estudos de vários autores contemporâneos que 

tratam de comunidades pesqueiras, procurando identificar o pescador artesanal, sua 

família, sua comunidade, como um segmento social, submetido a baixos padrões de 

vida, em decorrência das relações econômicas e dos condicionamentos políticos 

governamentais, aos quais os pescadores estão submetidos. 

Foram constatadas, neste estudo, identificações de raízes históricas nas 

práticas pesqueiras artesanais, pois as duas regiões mencionadas registram um 

modo de vida vinculado às condições de interação entre a cultura da pesca e o 

ambiente lagunar, bem como relações de dependência entre atividade artesanal e 

as condições de mercado, as quais impõem ao pescador um contexto 

socioeconômico de exclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
ALENCAR, Carlos Alexandre Gomes de Alencar; MAIA, Luis Parente. Perfil 
Socioeconômico dos Pescadores Brasileiros. Arquivos de Ciências do Mar, 
Fortaleza, 2011, 44(3): 12 – 19, Fortaleza, CE, Brasil. Disponível em:  
http://www.inct-tmcocean.com.br/pdfs/Produtos/Artigos_periodicos/178_Perfil-
economico-do-CE.pdf.  Acesso em: 03/03/2016. 
 
ALTAVILA, J. História da Civilização das Alagoas. 7ª edição, Maceió, EDUFAL, 
1978. 
 
AMORIM, Inês.  Aveiro e os caminhos do sal: da produção ao consumo (Século 
XV a XX). Editor: Câmara Municipal de Aveiro/Pelouro da Cultura. Impressão e 
acabamento Marca AG_Porto_11, 2001. 
 
ARANTES, O.; Vainer, C.; MARICATO, E. A cidade do pensamento único: 
desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
ARAÚJO, Kássia Karina Silva de. Perfil Socioeconômico e Percepção Ambiental 
dos Pescadores do Município de Marechal Deodoro - Alagoas. Monografia 
apresentada ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, campus 
Marechal Deodoro, Instituto Federal de Alagoas – IFAL, 2011. Acesso ao PDF em 
16/01/2013. 
 
ARAÚJO, M. S. L. C.; CALADO, T. C. S. Bioecologia do caranguejo-uçá Ucides 
cordatus (Linnaeus) no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba 
(CELMM), Alagoas, Brasil. Revista de Gestão Costeira Integrada, Faro, v.8, n.2, 
p.169-181, 2008. 
 
ASSUNÇÃO, Viviane Kraieski de, LEITÃO, Maria do Rosário de F. A., INÁCIO, 
Pedro Henrique Dias. Comer mais e melhor: Os impactos do programa Bolsa 
Família na alimentação de famílias de pescadores artesanais de Pernambuco. 
Amazônica - Revista de Antropologia, Vol. 4, Nº 2 (2012). 
 
AZEVEDO, Natália Tavares de; PIERRI, Naína. A política pesqueira no Brasil 
(2003-2011): a escolha pelo crescimento produtivo e o lugar da pesca 
artesanal. Desenvolvimento e Meio ambiente, v. 32, p. 61-80, dez. 2014. Disponível 
em: http://revistas.ufpr.br/made/article/view/35547/24008.  Acesso em: 15/06/2016. 
 
BARLÉU, Gaspar Van. História Dos Feitos Recentes Praticado Durante Oito 
Anos no Brasil e Noutras Partes sob o Govêrno do Ilustríssimo João Maurício 
Conde de Nassau Etc. Ora Governador de Wesel, Tenente-General de Cavalaria 
das Províncias-Unidas sob o Príncipe de Orange (1647). Editora: Imprensa 
Nacional, 2ª Edição, Rio de Janeiro, MCMXL(1940). 
 
BARRET, C. B. Measuring Food Insecurity. Science, 327, 825- 828, 2010. 
 
BARROS, Gabryelle Dantas C. de, BEZERRA, José Djalma Alves de A., SOUZA, 
Éder Junior Cruz de. GESTÃO URBANA: Um Estudo das Principais Questões 

http://www.inct-tmcocean.com.br/pdfs/Produtos/Artigos_periodicos/178_Perfil-economico-do-CE.pdf
http://www.inct-tmcocean.com.br/pdfs/Produtos/Artigos_periodicos/178_Perfil-economico-do-CE.pdf
http://revistas.ufpr.br/made/article/view/35547/24008


159 
 

Ambientais Contidas no Plano Diretor de Marechal Deodoro-AL. Disponível em: 
http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/3479/2959.  Acesso 
em: 10/02/2017. 
 
BASÍLIO, Thiago Holanda; GARCEZ, Danielle Sequeira. A pesca artesanal no 
estuário do rio Curu, Ceará – Brasil: Saber local e implicações para o manejo. 
In Acta pesca 2(1):42-58, 2014. 
 
BÉNÉ, C. When fishery rhymes with poverty, a first step beyond the old 
paradigm on poverty.  In small-scale fisheries. World Development, 36, 945–75, 
2003. 
 
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. A Proteção do Meio Ambiente 
nos Países Menos Desenvolvidos: O Caso da América Latina.  Revista de Direito 
Ambiental nº 0, p.83-105. Acesso em: 01/03/2017.  Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/31509/Prote%C3%A7%C3%A3o_Meio_Am
biente.doc.pdf.     
 
BERKES, F.; Mahon, R.; MCCONNEY, P.; POLLNAC, R.; POMEROY, R. Managing 
small-scale fisheries: alternative directions and methods. Ottawa, Canada: 
International Development Research Centre, 2001. 
 
BORDENAVE, J E. D. O que é participação. São Paulo: Editora brasileira S.A, 8ª 
edição, 1994. 
 
BORINELLI, Benilson; LANZA, Fabio. Questão Socioambiental, Cultura Política e 
Cidadania no Brasil. In: Luis Miguel L dos Santos; Benilson Borinelli; Sinival O. 
Pitaguari. (Org.). Economia Solidária numa pluralidade de perspectivas. 1ed. 
Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2011, v. 1, p. 49-73 Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/pdf/2008/31%20Quest%E3o%20Sociambiental%
20Vers%E3o%20Final.pdf.   Acesso em: 15/06/2016. 
 
BOURDIEU, P. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989. 
 
BOURG, Dominique e PAPAUX, Alain. ―Pensée Écologique” in Dictionnaire de la 
pensée écologique (sob a direção de Dominique Bourg e de Alain Papaux), Paris: 
Ed. PUF, 2015, pp. 756-759. 
 
BRAGA, Cesar França; ESPÍRITO SANTO Roberto Vilhena do; SILVA, Bianca 
Bentes da; GIARRIZZO, Tommaso; CASTRO, Edna Ramos.  Considerações Sobre 
a Comercialização de Pescado em Bragança – Pará. Boletim Técnico Científico - 
CEPNOR, Belém, v. 6, n. 1, p. 105 – 120, 2006. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Tommaso_Giarrizzo/publication/276302605_CO
NSIDERACOES_SOBRE_A_COMERCIALIZACAO_DE_PESCADO_EM_BRAGANC
A_-_PARA/links/5661b17008ae418a78675344.pdf. Acesso em: 10/02/2017. 
 
BRANDÃO, R. Os Pescadores. A História Humilde do Povo Português. 
Tipografia do Anuário Comercial, Lisboa, 1923. 
 

http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/3479/2959
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/31509/Prote%C3%A7%C3%A3o_Meio_Ambiente.doc.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/31509/Prote%C3%A7%C3%A3o_Meio_Ambiente.doc.pdf
http://lattes.cnpq.br/6723085917601942
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/pdf/2008/31%20Quest%E3o%20Sociambiental%20Vers%E3o%20Final.pdf
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/pdf/2008/31%20Quest%E3o%20Sociambiental%20Vers%E3o%20Final.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tommaso_Giarrizzo/publication/276302605_CONSIDERACOES_SOBRE_A_COMERCIALIZACAO_DE_PESCADO_EM_BRAGANCA_-_PARA/links/5661b17008ae418a78675344.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tommaso_Giarrizzo/publication/276302605_CONSIDERACOES_SOBRE_A_COMERCIALIZACAO_DE_PESCADO_EM_BRAGANCA_-_PARA/links/5661b17008ae418a78675344.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tommaso_Giarrizzo/publication/276302605_CONSIDERACOES_SOBRE_A_COMERCIALIZACAO_DE_PESCADO_EM_BRAGANCA_-_PARA/links/5661b17008ae418a78675344.pdf


160 
 

BRASIL. 1º Anuário Brasileiro da Pesca e Aquicultura 2014. Associação Cultural 
e Educacional Brasil – ACEB. Acesso em: 25/02/2017. Disponível em:  
http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/16061/2489520_218117.pdf.   
 
BRASIL. Agência Nacional das Águas; Ministério do Meio Ambiente, 2006. Plano de 
Ações e Gestão Integrada do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba 
(CELMM). Disponível em: www.ana.gov.br.   Acesso em: 05/08/2015. 
 
BRASIL. Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura de 2011. Disponível em:  
http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Informacoes_e_Estatisticas/Boletim%20MPA%2
02011FINAL.pdf.  Acesso em 30/11/2013. 
 
BRASIL. Colônia de Pescadores Z-6 de São Pedro. Marechal Deodoro 
(2014/2015). 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 
23/12/2015. 
 
BRASIL. Lei 11.959/2009. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca. Regula as atividades pesqueiras. Diário Oficial da União 
Seção 1 Atos do Poder Legislativo pág 1-3. 30 de junho de 2009. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11959.htm.  Acesso em: 
10/02/2017. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos – PROEJA. Formação Inicial e Continuada/Ensino Fundamental, 
Documento Base, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 
da Educação, Brasília, novembro de 2006. Acesso em 20/05/2015. Disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf. 
     
BRASIL. Ministério da Educação. Programa Pescando Letras: Proposta 
Pedagógica para a Alfabetização de Pescadores e Pescadoras Profissionais e 
Aquicultores e Aquicultoras Familiares. SEAP/PR. Brasília, agosto/2005. Acesso em 
20/05/2015. Disponível em:  
http://mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/secad_pescandoletras.pdf.  
   
BRASIL. Ministério da Pesca e Aquicultura. Plano mais pesca e aquicultura. Plano 
de desenvolvimento sustentável. 2008. Acesso em: 23/12/2015. Disponível em 
http://www.mpa.gov.br/mpa/seap/Jonathan/mpa3/planos_e_politicas/docs/politica_te
rritorial.   
 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Vários anos. 
Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros/ministerio-do-
desenvolvimento-social-e-combate-a-fome.   Acesso em: 22/09/2015. 
 
BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego. Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego. Rede de saberes, alfabetização de pescadores artesanais: 
informações, reflexões e pistas metodológicas na formação de educadores.    

http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/16061/2489520_218117.pdf
http://www.ana.gov.br/
http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Informacoes_e_Estatisticas/Boletim%20MPA%202011FINAL.pdf
http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Informacoes_e_Estatisticas/Boletim%20MPA%202011FINAL.pdf
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11959.htm
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf
http://mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/secad_pescandoletras.pdf
http://www.mpa.gov.br/mpa/seap/Jonathan/mpa3/planos_e_politicas/docs/politica_territorial
http://www.mpa.gov.br/mpa/seap/Jonathan/mpa3/planos_e_politicas/docs/politica_territorial
http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros/ministerio-do-desenvolvimento-social-e-combate-a-fome
http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros/ministerio-do-desenvolvimento-social-e-combate-a-fome


161 
 

Brasília, 2004. Acesso em 03/02/2015. Disponível em:                                  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13540&Item
id=86.    
 
BRASIL. Presidência da República, Casa Civil, Ministério da Educação. Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/pronatec. Acesso em: 20/05/2015. 
 
BRITO, Raquel Soeiro. Portugal, perfil geográfico. Lisboa: Estampa, 1994. 
 
CALADO, Tereza Cristina dos Santos, SOUSA, Elizabeth Cristina. Crustáceos do 
Complexo estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba Alagoas. Maceió, FAPEAL, 
2002. 
 
CALHEIROS, Renan Vasconcelos. Legislação da Pesca: Dispositivos 
Constitucionais Pertinentes, Normas e Regulamentos Federais. Senado Federal 
da República, Brasília. 
 
CALLOU, Angelo Brás Fernandes. A Voz do Mar – Construção Simbólica da 
Realidade dos Pescadores Brasileiros pela Missão do Cruzador “José 
Bonifácio”(1919-1924), Tese de Doutorado apresentada à Comissão de Pós 
Graduação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 1994. 
 
CAPELLESSO, Adinor José, CAZELLA, Ademir Antonio. Pesca Artesanal Entre 
Crise Econômica e Problemas Socioambientais: Estudo de Caso nos 
Municípios De Garopaba E Imbituba (Sc). Ambiente & Sociedade, Campinas v. 
XIV, n. 2, p. 15 -33, jul./dez.  2011. 
 
CAPELLESSO, Adinor José. Os Sistemas de Financiamento na Pesca Artesanal: 
Um Estudo de Caso no Litoral Centro-sul Catarinense. 2010. 164f. Dissertação 
(Mestrado em Agroecossistemas) – CCA, UFSC, Florianópolis. 
 
CARNEIRO, A. M. M.; Vieira, L. F. Ferramentas Interativas para a Conservação 
Sustentável de Áreas Marinhas Protegidas. Revista de Comunicação e Educação 
Ambiental, 3, 1-38, 2013. 
 
CARNEIRO, Miguel, MARTINS, Rogélia, REBORDÃO, Fernando Rui, SOBRAL, 
Manuel. Contribuição para o Conhecimento das Artes de Pesca utilizadas na 
Ria de Aveiro.  Publicações Avulsas do IPMAR nº 8, Lisboa, 2002. 
 
CASAL, Manuel Aires de. Corographia Brazílica (1796), Tomo II. Rio de janeiro: 
Fac – Smiles da edição de 1817, Ministério da Educação e Saúde- Instituto Nacional 
do Livro, Coleção de Obras Raras. Introdução de Caio Prado Junior. Editora: 
Imprensa Nacional, 1946. 
 
CASTELLO, Jorge Pablo; KRUG, Luis Carlos. As Ciências do Mar. In: Introdução 
as Ciências do Mar. Pelotas, Editora Textos, 2015. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13540&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13540&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/pronatec


162 
 

CAVALI, Ronaldo; SANTIAGO, Hamilton.  Piscicultura marinha no Brasil com 
ênfase na produção do beijupirá. Revista Brasileira de Reprodução Animal 
Suplemento Belo Horizonte, nº 6, p.64-69, dez. 2009.  
 
CEF. Caixa Econômica Federal, disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-
sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx. Acesso em: 25/02/2016. 
 
CMMAD. Nosso futuro comum. Relatório Brundtland. Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988. 
 
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae1.0_2ed/cnae1
0v2.pdf.  Acesso em: 12/12/2015. 
 
CONDINI, M.V.; GARCIA, A.M.; VIEIRA, J.P. Descrição da pesca e perfil 
socioeconômico do pescador da garoupa-verdadeira Epinephelus 
marginatus(Lowe) (Serranidae: Epinephelinae) no Molhe Oeste da Barra de Rio 
Grande, Rio Grande do Sul, Brasil, 2007. Pan-American Journal of Aquatic 
Sciences (ISSN:1809-9009), 2(3):279-287, Rio Claro, Brasil. Disponível em 
http://www.panamjas.org/pdf_artigos/panamjas_2%283%29_279-287.pdf.   Acesso 
em: 10/02/2015. 
 
COSTA, Alexandre Alves. Prefácio Lusitano. In: A Cidade Marechal Deodoro: Do 
Projeto Colonizador Português.... A Imagem do Lugar Colonial. Maceió-Al, Editora 
EDUFAL, 2014. 
 
COSTA, F. Documentário da ictiofauna da região das lagoas 
Mundaú/Manguaba. 200p. SEPLAN/CDCT/Governo do Estado de Alagoas, 
Alagoas, Brasil, 1980. 
 
COSTA, Michele Silva, MILAGRES, Cleiton Silva Ferreira, SOUSA, Diego Neves de. 
Os Desafios e as Perspectivas da Extensão Pesqueira: um diagnóstico 
preliminar da pesca artesanal no Estado do Tocantins. Disponível em: 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/117764/1/CNPASA-
2014costa.pdf.   Acesso em: 13/11/2016. 
 
CURVELO, Arthur Almeida Santos de Carvalho.  Ordens, Bandos e Fintas para 
fazer a “Cruel Guerra”: Os Governadores de Pernambuco, A Câmara de 
Alagoas e as “Entradas” nos Palmares na Segunda Metade do Século XVII. 
Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco – IAHGP. 
Número 67, Recife, 2014. ISSN 0103-1945. 
 
CURVELO, Arthur Almeida Santos de Carvalho.  Pescaria e Bem Comum: Pesca e 
Poder Local em Porto Calvo e Alagoas do Sul (século XVII e XVIII), In: Alagoas 
Colonial: Construindo Economias, tecendo Redes de Poder e Fundando 
Administrações (Séculos XVII-XVIII). Organizador: Antonio Caetano. Recife: Editora 
Universitária da UFPE, 2012. 
 
CURVELO, Arthur Almeida Santos de Carvalho. O Senado da Câmara de Alagoas 
do Sul: Governança e Poder Local no Sul de Pernambuco (1654 – 1751). Recife: 

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae1.0_2ed/cnae10v2.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae1.0_2ed/cnae10v2.pdf
http://www.panamjas.org/pdf_artigos/panamjas_2%283%29_279-287.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/117764/1/CNPASA-2014costa.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/117764/1/CNPASA-2014costa.pdf


163 
 

Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-
Graduação em História, 2014. 
 
DIAS, Luiz Fernando de Carvalho. Forais Manuelinos do Reino de Portugal e do 
Algarves. Portugal: Conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
Edição do Autor MCMLXV. Composição e Impressão na Tipografia do Jornal do 
Fundão, 1963. 
 
DIAS, Luiz Fernando de Carvalho. Forais Manuelinos do Reino de Portugal e do 
Algarves. Conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Estremadura – Edição do Autor MCMLXII. Composição e Impressão na Tipografia 
da Sociedade Editora Ala Esquerda – L.da-Beja. Portugal, 1963. 
 
DIÉGUES JÚNIOR, Manuel. O banguê nas Alagoas: traços da influência do 
sistema econômico do engenho de açúcar na vida e na cultura regional. 
Maceió: EDUFAL, 1980. 
 
DIEGUES, A. C. S. A. A Sócio-antropologia das Comunidades de Pescadores 
Marítimos no Brasil. Revista Etnográfica, v.3, n.2, p.361-375, 1999. 
 
DIEGUES, A. C. S. Pescadores, Camponeses e Trabalhadores do Mar. São 
Paulo, Editora Ática, 1983. 
 
DIEGUES, A.C. A sócio-antropologia das comunidades de pescadores 
marítimos no Brasil. Etnográfica, v.3, n.2, p.361-375, 1999. 
 
DIEGUES, A.C.S. Etnoconservação - Novos Rumos para a Conservação da 
natureza nos Trópicos. São Paulo: HUCITEC NUPAUB-USP. 290p, 2000. 
 
DIEGUES, Antonio Carlos, ANDRADE, Daniela, ARRUDA, Rinaldo Sérgio Vieira, 
SILVA, Viviane Capezzuto Ferreira da, FIGOLS, Francisca Aida Barbosa. 
Biodiversidade e Comunidades Tradicionais no Brasil. Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, COBIO-Coordenadoria da 
Biodiversidade, NUPAUB-Núcleo de Pesquisas Sobre Populações Humanas e Àreas 
Úmidas Brasileiras, Universidade de São Paulo, 1999. Disponível em: 
http://livroaberto.ibict.br/handle/1/750.  Acesso em: 20/07/2014. 
 
DIEGUES, Antonio Carlos. Human Populations and Coastal Wetlands: 
Conservation and Management in Brazil. Ocean & Coastal Management 42 (1999) 
187-210. 1999 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. Acesso ao PDF em 
05/01/2015. 
 
ELLIS, M.A. A baleia no Brasil colonial. Melhoramentos, São Paulo, 1969. 
 
ETIENNE, J. et ali. Dicionário de Sociologia. Lisboa: Paralelo, 1998. 
 
FAO. Organización de las Naciones Unidas para a Agricultura y la Alimentación. 
Asegurar la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala: unir la pesca 
responsable y el desarrollo social. Departamento de Pesca y Acuicultura, COFI-

http://livroaberto.ibict.br/handle/1/750


164 
 

Comité de Pesca. Roma, 2014. Disponível em: http://www.fao.org/3/a-mk050s.pdf.    
Acesso em 02/03/2016. 
 
FAO. The State of Food Insecurity in the World 2009. Economic crises – 
Impacts and lessons learned. Acesso em: 05/12/2015. Disponível em: 
http://www.fao.org/docrep/012/i0876e/i0876e00.htm.  
 
FAO/UNEP. The World State of Fishery and Aquaculture. 2012. Disponível em:  
http://www.fao.org.   Acesso em: 03/02/2016. 
 
 
FAO. Types of fisheries. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
Fisheries and Aguaculture Department. PDF. 
 
FERRARE, Josemary Omena Passos. A Cidade Marechal Deodoro: Do Projeto 
Colonizador Português.... A Imagem do Lugar Colonial. Maceió-Al, Editora 
EDUFAL, 2014. 
 
FICHER, André. A Dimensão Espacial no “Aménagement” do Território − O 
Exemplo Francês. La dimension spatiale dans l’aménagement du territoire - l’ 
exemple français. Tradução: Nathalie DESSARTRE-MENDONÇA. R. RA´E GA, 
Curitiba, n. 7, p. 9-17, 2003. Editora UFPR Disponível em: 
http://revistas.ufpr.br/raega/article/viewFile/3347/2683.  Acesso em: 03/02/2017. 
 
FRANÇA, Maria de Lurdes Paes, MARTINS, Rogélia, CARNEIRO, Miguel. A Pesca 
Artesanal Local na Costa Continental Portuguesa. Instituto de Investigação das 
Pescas e do mar – IPMAR, Lisboa,1998. 
 
FREIRE, Paulo. Educação com Prática da Liberdade.  Rio de Janeiro, Editora Paz 
e Terra, 1991. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 5ª edição, São 
Paulo, Editora Cortêz, 2003. 
 
GIULIETTI, Nelson; ASSUMPÇÃO, Roberto. Indústria pesqueira no Brasil. 
Agricultura em São Paulo (ISSN: 0044-6793), 42(2): 95-127, São Paulo, SP, Brasil, 
1995. 
 
GOFFI, Jean-Yves. Technique et Technologie. In Dictionnaire de la pensée 
écologique (sob a direção de Dominique Bourg e de Alain Papaux), Paris: Ed. PUF, 
2015, pp. 974-976. 
 
HADDAD, Sérgio, PIERRO, Maria Clara Di. Escolarização de jovens e adultos. In: 
Revista Brasileira de Educação, Mai/Jun/Jul/Ago 2000 Nº 14. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14132478&lng=en&nrm=isso.     
Acesso em 12/12/2014. 
 
HILBORN, R.; Walters, C.J. Quantitative fisheries stock assessment. Reviews in 
Fish Biology and Fisheries, London, 2(2): 177-186, 1992. 
 

http://www.fao.org/3/a-mk050s.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i0876e/i0876e00.htm
http://www.fao.org/
http://revistas.ufpr.br/raega/article/viewFile/3347/2683
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14132478&lng=en&nrm=isso


165 
 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2010. Disponível em: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/. Acesso em: 13/02/2012. 
 
IHGAL: Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Transcrição: Arthur Almeida 
Santos de Carvalho Curvelo e Dimas Bezerra Marques, Data: Julho de 2011 até 
Janeiro de 2012. 
 
ISAAC, V. J.; BARTHEM, R. B. Os recursos pesqueiros da Amazônia brasileira. 
Bol. Mus. Par. Emílio Goeldi, série antropologia. 11(2): 295-339. 1995. 
 
ISAAC, V. J. et al. A Pesca Marinha e Estuarina do Brasil no Início do Século 
XXI: recursos, tecnologias, aspectos socioeconômicos e institucionais. Belém: 
Universidade Federal do Pará – UFPA, 2006. 
 
ISAAC-NAHUM, V. J. Explotação e manejo dos recursos pesqueiros do litoral 
amazônico: um desafio para o futuro. Revista Amazônia/Artigos, p. 33-36, 2006. 
 
KAGEYAMA, Angela Antonia. Pluratividade e Ruralidade: Alguns Aspectos 
Metodológicos. Disponível em: http://www.eco.unicamp.br/projetos/rurbano.  
UNICAMP, São Paulo, 1998. Acesso em: 03/02/2017. 
 
KNOX, Winifred. Vivendo do Mar: Modos e Vida de Pesca. EDUFRN, Natal, RN, 
2009. 
 
LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: _____. História e Memória. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2003. p.525-541. 
 
LEAHY, W. de M. Estuários e Lagoas.  In: SALES, V. (org.).  Guia do Meio 
Ambiente - Litoral de Alagoas, 2ª ed, Secretaria de Planejamento / IMA, Maceió, AL, 
Brasil, 1995. 
  
LEITÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão e INÁCIO, Pedro Henrique 
Dias. Voz das Pescadoras Artesanais do Litoral de Pernambuco - Brasil. In 
Gênero e Populações Específicas. Brasília: Publicação MDS, 2011. 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario118.pdf.  
p. 27-90. Acesso em 15/12/2015. 
 
LEITÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão. Gênero, geração e políticas 
públicas na pesca artesanal. In Diversidades: dimensões de gênero e sexualidade 
/organizadoras Carmen Rial, Joana Maria Pedro e Silvia Maria Fávero Arend. – Ilha 
de Santa Catarina: Mulheres, 2010, p. 103-124. 
 
LEITÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade; LEITÃO, Ivan Pereira; SILVA; 
Cristina da; SILVA, Nadja Soares de Lima. Educação para a inclusão: programa 
pescando letras. 53° Congresso Internacional de Americanistas (ICA). Cidade do 
México, 2009. CD-Rom.   
 
LEONARDI, Maria Lúcia Azevedo. A Sociedade Global e a Questão Ambiental. In: 
Desenvolvimento e Natureza: Estudos para uma sociedade sustentável Clóvis 
Cavalcanti (Org.). INPSO/FUNDAJ, Instituto de Pesquisas Sociais, Fundação 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/
http://www.eco.unicamp.br/projetos/rurbano
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pdf/sumario118.pdf


166 
 

Joaquim Nabuco, Ministério de Educação, Governo Federal, Recife, Brasil. Octubre 
1994. p. 262. Acesso em: 01/03/2017. Disponível em: la World Wide Web: 
http://168.96.200.17/ar/libros/brasil/pesqui/cavalcanti.rtf.    
 
LEWIS, Oscar. La Vida. New York: Vintage, 1968[1965]. 
 
LIBÂNEO, J. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais 
e profissão docente. São Paulo, Cortez, 1998. 
 
LIEBSTAD, Jeorge Marcgrave de. História Natural do Brasil de 1644. São Paulo: 
Editora: Imprensa Oficial do Estado, MCMXLII(1942).  
 
LIMA, Ana Marina Martins de; SILVA, Antonio Carlos da; SILVA, Luciani Costa. 
Proposição de Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental no Instituto 
Adolfo Lutz. São Paulo, 2007. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro 
Universitário SENAC– Campus Jabaquara – Pós-graduação em Gestão Ambiental. 
Disponível em: https://am37.files.wordpress.com/2013/01/tcc-senac-gestc3a3o-
ambiental-pdf.pdf.   Acesso em: 01/03/2017. 
 
LIMA, B.B.; Velasco, G. Estudo piloto sobre o autoconsumo de pescado entre 
pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos Patos, RS, Brasil. Boletim do 
Instituto de Pesca (ISSN: 1678-2305), 38(4):357-367, São Paulo, SP, Brasil, 2012. 
Acesso em: 11/11/2015. Disponível em: ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/38_4_357-
367.pdf. 
    
LIMA, I.F. Maceió a cidade restinga: uma contribuição ao estudo 
geomorfológico do litoral alagoano. 2ª ed., 255p, EDUFAL - Editora da 
Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil, 1990. 
 
MAGALHÃES, Luis de. Os barcos da Ria de Aveiro. in Revista Portugália, Tomo II, 
fascículo I, Porto, 1908. 
 
MARQUES, A. H. de Oliveira, A Sociedade Medieval Portuguesa, 3ª edição, 
Lisboa, Sá da Costa, 1974. 
 
MARTINS, Luis. Baldaque Silva e a Identificação das Comunidades Costeiras. 
Lisboa: Revista Etnográfica vol. I (2), 1997. Acesso em: 03/05/2014. Disponível em: 
http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_01/N2/Vol_i_N2_07luismartins.pdf.  
  
MARX, Karl. O capital. Livro 1, vol. 1. 8ª. ed. São Paulo: Difel, 1982a. 
 
MARX, Karl; Engels, Friedrich. A ideologia alemã. Martins Fontes, São Paulo (SP), 
Brasil.  P.119.1998. ISBN: 85-336-0820-9. 
 
MATTOSO, José, Et Al. História de Portugal. José Tengarrinha (organizador): 
Bauru, São Paulo: EDUSC: São Paulo, SP: UNESP: Portugal: PO: Instituto Camões, 
2000. 
 
MEDEIROS, Mércia Carréra. A lógica de Planejamento Português na Capitania 
de Pernambuco – 1535 a 1554. Porto: Tese de Doutorado da Universidade do 

http://168.96.200.17/ar/libros/brasil/pesqui/cavalcanti.rtf
https://am37.files.wordpress.com/2013/01/tcc-senac-gestc3a3o-ambiental-pdf.pdf
https://am37.files.wordpress.com/2013/01/tcc-senac-gestc3a3o-ambiental-pdf.pdf
ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/38_4_357-367.pdf
ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/38_4_357-367.pdf
http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_01/N2/Vol_i_N2_07luismartins.pdf


167 
 

Porto - Faculdades de Letras, departamento de Ciências e Técnicas do Patrimônio –
2010.  
 
MELLO, José Antônio Gonsalves. Fontes para a História do Brasil Holandês: A 
Administração da Conquista II. Governo de Pernambuco, Companhia Editora de 
Pernambuco – CEPE, 2ª Edição, Recife, 2004. 
 
MELO, Nancy Márcia de Barros. A Cultura do Pescador em Alagoas. SERGASA, 
Maceió, 1984. 
 
MENDONÇA, Marcos Carneiro. Raízes da Formação Administrativa do Brasil. 
Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – Conselho Federal de 
Cultura, Tomo I e II, 1972. 
 
MESQUITA, Z. Cotidiano ou Quotidiano?. In: Mesquita, Z.; Brandão, C. R. (Org.). 
Territórios do cotidiano: uma introdução a novos olhares e experiências. Porto 
Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995.  
 
MEURS, Jacob Van. Vista de Alagoa 167el Sul. – ad Alagoa 
Austrum, Legenda:  A. Templum aggere castren sicinctum. / B. Alagoa. / C. 
Casa e Piscatorae. 1671. Acesso em 08/10/2014. Disponível em: 
http://www.atlasofmutualheritage.nl/en/object/?id=7502.    
 
MOREIRA, Edma Silva; ROCHA, Rossilan Martins da. Pesca Estuarina: uma 
contribuição ao estudo da organização social da pesca no Pará. In: SILVEIRA, 
Isolda Maciel da; NASCIMENTO, Ivete; FURTADO, Lourdes Gonçalves (Org.). 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Antropologia vol. 11 (1), p. 57-86. 
1995. 
 
MUHALE, Joaquim Justino. Lutar, Criar Poder Popular: Uma Perspectiva 
Etnográfica do Bloco de Lutas pelo Transporte Público de Porto Alegre/RS. 
Programa de Pós Graduação em Antropologia Social, Universidade federal do Rio 
Grande do Sul, Instituto de Filosofia Ciências Humanas, 2014. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/104895/000933025.pdf?sequence=
1.  Acesso em: 21/07/2015. 
 
MUNIZ, B M; MACHADO, R. V. O. Alagoa do Sul de Vila à Cidade: Memórias 
Urbanas na Perspectiva da Cartografia Histórica. 1º Simpósio Brasileiro de 
Cartografia Histórica. Rio de janeiro, 2011. 
 
NAHUM, Victoria Judith Isaac; BARTHEM, Ronaldo Borges. Os Recursos 
Pesqueiros na Amazônia Brasileira. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, 
11(2): 295-339., 1995. Acesso em: 10/02/2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/267711939_Os_recursos_pesqueiros_da_
Amazonia_brasileira.   
 
NASCIMENTO, M.S.V.; SASSI, R. Análise da atividade pesqueira e das 
condições socioeconômicas dos pescadores artesanais de Cajueiro da Praia, 
Estado do Piauí, Brasil. Gaia Scientia (ISSN: 1981-1268), 1(2):141-154, João 

http://www.atlasofmutualheritage.nl/en/object/?id=7502
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/104895/000933025.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/104895/000933025.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/publication/267711939_Os_recursos_pesqueiros_da_Amazonia_brasileira
https://www.researchgate.net/publication/267711939_Os_recursos_pesqueiros_da_Amazonia_brasileira


168 
 

Pessoa, PB, Brasil, 2007. Acesso em: 20/07/2015. Disponível em: 
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/gaia/article/view/2270/1996.  
   
NEUMANN, Pedro Selvino, LOCH, Carlos. Sustentabilidade Espacial e 
Desenvolvimento do Espaço Rural. Acesso em: 03/02/2017. Disponível em: 
http://coral.ufsm.br/desenvolvimentorural/textos/18.pdf.     
 
NISHIDA, A.K.; NORDI, N.; ALVES, R.R.N. Aspectos socioeconômicos dos 
catadores de moluscos do litoral paraibano, Nordeste do Brasil. Revista de 
Biologia e Ciências da Terra 2008. (ISSN: 1519-5228), 8(1):207-215. Disponível em  
http://eduep.uepb.edu.br/rbct/sumarios/pdf/22Nishida.pdf.   Acesso em: 20/07/2015. 
 
PACHECO, Helder.  Aveiro – Ria, Mar, Terras e Gente. Barcelos: Edição sob o 
patrocínio do Governo Civil de Aveiro, Companhia Editora do Minho, S.A, Portugal, 
1989. 
 
PAIVA, Melquiades Pinto. O Estado e as Pescas no Brasil: Séculos XVI-XX. Rio 
de Janeiro: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB. nº 431, p.7-
302, abr/jun, 2006. 
 
PANAYOTON, T. Management concepts for small -scale fisheries: economic 
and social aspects. FAO Fisheries Technical Paper, No. 228. Rome: FAO. 1982. 
 
PEREZ, José Angel Alvarez; CASTELLO, Jorge Pablo; ABREU, Paulo Cesar 
Oliveira Vergne de. Recursos Marinhos Vivos. In: Introdução as Ciências do Mar. 
Pelotas, Editora Textos, 2015. 
 
PHILIPPI, Junior, ARLINDO, Romero; ANDRADE, Marcelo de; COLLET, Bruna 
Gilda. Curso de Gestão Ambiental. São Paulo: Malone, 2004. 
 
PINTO, José Maurício Pereira. Desafios à implementação sustentável das áreas 
de proteção ambiental: o caso da APA de Santa Rita, Alagoas. Dissertação de 
Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Maceió: Universidade Federal de 
Alagoas, 2005. 
 
PINTO, José Maurício Pereira. Desenvolvimento sustentável nas áreas 
de proteção ambiental - APAs. Monografia de Bacharelado em Direito. Centro de 
Estudos Superiores de Maceió - CESMAC. Maceió, 2006. 
 
PINTO, José Maurício Pereira. O discurso do desenvolvimento sustentável na lei 
de educação ambiental do Brasil. Tese de doutorado em Ciências da Educação. 
Faculdade de Educação, Universidade Tecnológica Intercontinental - UTIC, 
Assunção, Paraguai, 2012, 188 p. 
 
PINTO, Rita de Cássia Lima Bello; SANTOS, Reginaldo Serra dos; MACIEL, 
Washington Luiz Souza; MACIEL, Cláudia Maria Reis Raposo; JÚNIOR, Alaor 
Maciel. Sistema de Comercialização de Peixes nas Feiras Livres na Sede do 
Município de Itapetinga-Ba. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico 
Conhecer - Goiânia, vol.7, N.13; 2011 Pág. 1249. Disponível em: 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/gaia/article/view/2270/1996
http://coral.ufsm.br/desenvolvimentorural/textos/18.pdf
http://eduep.uepb.edu.br/rbct/sumarios/pdf/22Nishida.pdf


169 
 

http://www.conhecer.org.br/enciclop/2011b/ciencias%20ambientais/O%20sistema.pd
f.  Acesso em: 10/02/2017. 
 
PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Acesso em: 03/02/2016. 
Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/marechal-deodoro_al.  
  
PORCHER, L.C.F.; POESTER, G.; LOPES, M.; SCHONHOFEN, P.; SILVANO, 
R.A.M.  Percepção dos moradores sobre os impactos ambientais e as 
mudanças na pesca em uma lagoa costeira do litoral sul do Brasil. Boletim do 
Instituto de Pesca (ISSN: 1678-2305), 36(1):61–72, 2010. Acesso em: 10/02/2014.  
Disponível em: ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/36_1_61-72.pdf.  
   
POSEY, D.A. Etnobiologia: teoria e prática. In: Ribeiro, B.G. Suma Etnologica 
Brasileira. Petrópolis, Vozes, 1986. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO. Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano. Marechal Deodoro: Câmara Municipal de Vereadores, 
2006. 
 
RAMALHO, Cristiano Wellington Noberto. Estado, Pescadores e Desenvolvimento 
Nacional da Reserva Naval Aquícola. Revista do Centro de Estudos Rurais – 
RURIS, volume 8, número 1, março 2014. 
 
REBELO, José Eduardo; POMBO, Lucia. Peixes da Ria de Aveiro: Diversidade, 
Ecologia, Distribuição. Aveiro: Editora: Câmara Municipal de Aveiro/Pelouro da 
Cultura, Gráfica Maiadouro, 2001. 
 
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: afinal, de que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 
2003.  
 
ROJAS, Patrício Antonio Vergara. Desenvolvimento Endógeno: Um novo 
Paradigma para a gestão local e regional. Fortaleza, IADH-GESPAR, 2004. 
 
ROSA, M.F.M.; MATTOS, U.A.O. A saúde e os riscos dos pescadores e 
catadores de caranguejo da Baía de Guanabara. Ciência & Saúde Coletiva, v. 
único, p. 0056/2007, 2008.  
 
SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, 
Marcel (org.). Para pensar o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Ed 
Brasiliense, 2000. 
 
SALGADO, Graça.  Fiscais e Meirinhos: A Administração no Brasil Colonial. Rio 
de Janeiro. Coordenação de Graça Salgado.  Editora: Nova Fronteira, 1985. 
 
SALLES, V. (org.). Guia do Meio Ambiente – Litoral de Alagoas. 2ª ed., Secretaria 
de Planejamento: IMA, p 60-65, Maceió, AL, Brasil. (ISBN 85857190306), 1995. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Produzir para viver: os caminhos da 
produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. (Coleção: 
Reinventar a emancipação social: para novos manifestos, 2). 

http://www.conhecer.org.br/enciclop/2011b/ciencias%20ambientais/O%20sistema.pdf
http://www.conhecer.org.br/enciclop/2011b/ciencias%20ambientais/O%20sistema.pdf
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/marechal-deodoro_al
ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/36_1_61-72.pdf


170 
 

 
SANTOS, Marcos Antônio Souza dos. A Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal no 
Estado do Pará: Estudo de Caso no Nordeste Paraense. Amazônia: Ci. & 
Desenv., Belém, v.1, n.1, jul./dez. 2005. Acesso em: 25/02/2017. Disponível em: 
http://www.avesmarinhas.com.br/Cadeia%20produtiva%20da%20pesca%20artesana
l%20Par%C3%A1.pdf.   
 
SANTOS, Milton. O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo. Tradução Sandra 
Lencioni. 4. Ed. São Paulo: Hucitec. 
 
SANTOS, R. C. A. L.. Estudo sedimentológico e geoambiental no sistema 
lagunar Mundaú – Alagoas. Dissertação de Mestrado em Geologia Sedimentar e 
Ambiental – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1998. 
 
SCHERER, Elenise. Trabalhadores e Trabalhadoras na Pesca: Ambiente e 
Reconhecimento. Rio de Janeiro: 1ª Ed. Garamond, 2013. 
 
SEMARH. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.  
Disponível em: http://www.semarh.al.gov.br/.   Acesso em 22/03/2013.  
 
SILVA JR, O.B.; AGRA, S.G. Estudo do impacto ambiental do projeto de 
macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins: Estudos Hidrológicos. Monografia 
de Graduação, 126p., Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil, 1999. 
 
SILVA, A.G.S., RODRIGUES, C.S.L.; ARAÚJO, R.R.L. Projeto Calipso: Educação 
Ambiental no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba. Boletim de 
Estudos de Ciências do Mar, 12:99-111.  Maceió, Brasil. 2002. 
 
SILVA, Anelino Francisco da; MEDEIROS, Tásia Hortêncio Lima de; SILVA, 
Valdenildo Pedro da. Pesca Artesanal – Conflito, Cultura e Identidade: O Caso 
Potiguar. 2009. Acesso em: 15/06/201. Disponível em: 
http://www.cchla.ufrn.br/humanidades2009/Anais/GT40/40.1.pdf.  
  
SILVA, Anelino Francisco.  Pesca Artesanal: Seu Significado Cultural. In Ateliê 
Geográfico. Goiânia-GO v. 3, n. 1 abr/2009 p.142-159. 
 
SILVA, Antonio Artur Baldaque da.  O Estado Actual das Pescas em Portugal 
Compreendendo a Pesca Marítima, Fluvial e Lacustre em Todo Continente do 
Reino, referido ao Anno de 1886. Lisboa, Imprensa Nacional, 1891. 
 
SILVA, C.S.; BARROS, J. B. P.; ALBUQUERQUE, M.G.O. Levantamento 
Malacarcinológico dos manguezais do Complexo Lagunar Mundaú/Manguaba – 
Alagoas. LABMAR/UFAL, Boletim do Instituto de Ciências do Mar. 6:122-123. 1987. 
 
SILVA, Djane Fonseca da; SOUSA, Francisco de Assis Salviano de. Proposta de 
Manejo Sustentável Para o Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú/Manguaba 
(AL).  RBGF- Revista Brasileira de Geografia Física Recife-PE Vol.1 n.02 Set/Dez 
2008,78-94. 
 

http://www.avesmarinhas.com.br/Cadeia%20produtiva%20da%20pesca%20artesanal%20Par%C3%A1.pdf
http://www.avesmarinhas.com.br/Cadeia%20produtiva%20da%20pesca%20artesanal%20Par%C3%A1.pdf
http://www.semarh.al.gov.br/
http://www.cchla.ufrn.br/humanidades2009/Anais/GT40/40.1.pdf


171 
 

SILVA, Elisa, RIAL, Carmem. Masculinidades prescritas, interditas e 
relativizadas em um grupo de pescadores da Ilha de Santa Catarina. In: Pesca e 
Turismo: Etnografias da Globalização no Litoral do Atlântico Sul. Organização de 
Carmem Rial e Matias Godio – Florianópolis: NUPPE/CFH/UFSC, 2006, 240p. 
 
SILVA, José Cornélio da. Pesca Artesanal no Litoral Norte da Paraíba: 
contradições e pobreza-Recife (PE). 140p. Dissertação de Mestrado em 
Geografia. Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE), Brasil, 1986. 
 
SILVA, M.C.; OLIVEIRA, A.S.; NUNES, G.Q. Caracterização socioeconômica da 
pesca artesanal no município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará. 
Amazônia: Ciência & Desenvolvimento (ISSN 1809-4058) 2(4):37-51. 2007. Acesso 
em: 10/02/2014. Disponível em: 
http://www.basa.com.br/bancoamazonia2/Revista/edicao_04/CD_Vol_IV_Caracteriza
cao-socio.pdf.   . 
 
SILVA, Sandra Rúbia da. “EU NÃO VIVO SEM CELULAR”: Sociabilidade, 
Consumo, Corporalidade e Novas Práticas nas Culturas Urbanas. Intexto, Porto 
Alegre: UFRGS, v. 2, n. 17, p. 1-17, julho/dezembro 2007. Disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/view/3457. Acesso em: 03/02/2017. 
 
SOULÉ, Michael E. e GARY Lease (eds.). The Social Siege of Nature. In 
Reinventing Nature? Responses to postmodern deconstruction, Washington, D.C.: 
Island Press, 1995, pp. 3-15 e 137-170. 
 
SOUSA, Diego Neves de. Os Estudos de Extensão Pesqueira nos Programas de 
Pós-Graduação Em Extensão Rural. Revista Extensão Rural, DEAER – CCR – 
UFSM, Santa Maria, v.21, n.4, out./dez. 2014. 
 
SOUTO, Henrique. Comunidades de pesca artesanal na costa portuguesa na 
última década do século XX.  Lisboa: Academia de Marinha. 2007, p. 91-142. 
 
SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto 
Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45. Disponível em:  
http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16.  Acesso em: 15/06/2016. 
 
SOUZA, M.R.M.; NEUMANN-LEITÃO, S. Consequências socioeconômicas dos 
impactos antrópicos no estuário do rio São Francisco em Brejo Grande, 
Sergipe – Brasil. Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de 
Pernambuco (ISSN: 1679-3013), 28(1):97-116. 2000. Acesso em: 20/12/2014. 
Disponível em 
http://www.ufpe.br/tropicaloceanography/artigoscompletos_resumos_t_d/28_2000_2
_souza.pdf.    
 
SOUZA, P.H.M.; SOUZA NETO, M.H.; MAIA, G.A. Componentes funcionais nos 
alimentos. Boletim da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
37(2): 127-135, 2003. 
 

http://www.basa.com.br/bancoamazonia2/Revista/edicao_04/CD_Vol_IV_Caracterizacao-socio.pdf
http://www.basa.com.br/bancoamazonia2/Revista/edicao_04/CD_Vol_IV_Caracterizacao-socio.pdf
http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/view/3457
http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16
http://www.ufpe.br/tropicaloceanography/artigoscompletos_resumos_t_d/28_2000_2_souza.pdf
http://www.ufpe.br/tropicaloceanography/artigoscompletos_resumos_t_d/28_2000_2_souza.pdf


172 
 

SUMAILA, U. R. et al. Climate Change Impacts on the Byophisics and 
Economics of World Fisheries. Nature Climate Change, 2011. Published online: 20 
november 2011. DOI 10.1038/nclimate1301. 
 
TEIXEIRA, R. L; SÁ, H.S. Abundância de Macrocrustáceos Decápodas nas áreas 
rasas do Complexo Lagunar Mundaú/Manguaba, AL. Revista Brasileira de 
Biologia, v.3, n.58, 393- 404, 1998. 
 
TEIXEIRA, R.L.; FALCÃO, G.A.F. Composição da fauna nectônica do Complexo 
Lagunar Mundaú/Manguaba, Maceió, AL. Atlântica (ISSN: 0102-1656), 4:43-58. 
1992. 
 
TEMPRILHO, Luís António dos Santos. A pesca artesanal na ria de Aveiro: uma 
caracterização do perfil social, económico e demográfico dos seus 
pescadores. Lisboa, 2008, disponível em: 
http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/7592. Acesso em: 12/10/1015. 
 
THEYS, Jacques.Temps de L’Ecologie. In Dictionnaire de la pensée écologique 
(Dirigido por Dominique Bourg e Alain Papaux), Paris: Ed. PUF, 2015 pp. 976-980. 
 
VAINER, Carlos; MARICATO, Emília. A Cidade do Pensamento Único – 
Desmanchando Consensos. Petrópolis, Editora Vozes, 2002. 
 
VALENTIM, Jean Louis; MUELBERT, José Henrique. Ambientes Marinhos. In: 
Introdução as Ciências do Mar. Pelotas, Editora Textos, 2015. 
 
VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade Ambiental: ISO 14000. 4º ed. São Paulo: SENAC, 
2002. 
 
VASCONCELLOS, M; DIEGUES, A. C; SALES, R. R. Limites e possibilidades na 
gestão da pesca artesanal costeira. In: Costa, A. L (org.). Nas redes da pesca 
artesanal. Brasília: Ibama, 2007. 
 
VEIGA, Manuel Luis da. Escola Mercantil Sobre o Commércio Assim Antigo 
Como Moderno, Entre as Nações Commerciantes dos Velhos Continentes. 
Lisboa: Editora: na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo – Impressor dos 
Conselhos de Guerra, e do Almirantado – MDCCCIII – Com Licença da Meza do 
Desembargo do Paço – Impressão Régia, 1817. 
 
VIEGAS, M.CC.M., - Comunidades Piscatórias e Bio-Recursos Marinhos. 
Estratégias para Políticas de Desenvolvimento e de Gestão Sustentáveis. 
239p., Tese de Doutoramento, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 
e Tecnologia. Lisboa, Portugal, 2010. 
 
VILLAÇA, Flávio. Dilemas do Plano Diretor. Disponível em: 
http://www.ongcidade.org/site/arquivos/artigos/dilemas436f9e94d59fb.pdf.  Acesso 
em: 10/02/2017. 
 

http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/7592
http://www.ongcidade.org/site/arquivos/artigos/dilemas436f9e94d59fb.pdf


173 
 

VILLAR, Frederico. A Missão do Cruzador “José Bonifácio” – Os Pescadores na 
Defesa Nacional – A Nacionalização da Pesca e a Organização dos Seus 
Serviços (1919-1923). Rio de Janeiro: Gráfica Laemmert Limitada, 1945. 
 
VITTE, Claudete de Castro Silva. O planejamento Territorial e a Dimensão 
Espacial do Desenvolvimento: Algumas das Experiências Recentes no Brasil. 
Revista Política e Planejamento Regional, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, janeiro/junho 
2015, p. 1 a 18. ISSN 2358-4556. Acesso em: 03/02/2017.  Disponível em:  
http://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/O-planejamento-territorial-e-a-
dimensao-espacial-do-desenvolvimento-algumas-das-experiencias-recentes-no-
Brasil.pdf.   
  
_________World Food Summit. 1996. Acesso em: 25/02/2016. Disponível em: 
https://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.fao.org/wfs/&
prev=search.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/O-planejamento-territorial-e-a-dimensao-espacial-do-desenvolvimento-algumas-das-experiencias-recentes-no-Brasil.pdf
http://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/O-planejamento-territorial-e-a-dimensao-espacial-do-desenvolvimento-algumas-das-experiencias-recentes-no-Brasil.pdf
http://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/O-planejamento-territorial-e-a-dimensao-espacial-do-desenvolvimento-algumas-das-experiencias-recentes-no-Brasil.pdf
https://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.fao.org/wfs/&prev=search
https://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.fao.org/wfs/&prev=search


174 
 

APÊNDICE 

 

 

 

Apêndice A – Questionário aplicado aos pescadores da Ria de Aveiro em Portugal. 

 

QUESTIONÁRIO NA RIA DE AVEIRO-PORTUGAL 

 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais (Doutorado) 

Entrevistador: PAULO MANUEL RAMOS SOARES E SANTOS 

Local: 

Data da entrevista: 

QUESTIONÁRIO 

DADOS GERAIS DO ENTREVISTADO 

01 Nome: 

02 Profissão: 

03 Idade: 

04 Escolaridade: 

05 Endereço: 

06 Estado civil: (   ) Solteiro (  ) Casado (  ) Separado (  ) Divorciado (   ) Viúvo  

07 Carteira de Pesca: (   ) Capitania    (   ) Associação     (   ) Ministério da 

Pesca  

Há quanto tempo é cadastrado:                              Data: 

08 Vinculado a alguma  Associação? (   ) Sim         (   ) Não   

 Qual:                                                      Desde quando? 

09 Tem qualquer curso de formação na área de pesca? (   ) Sim     (   ) Não 

Qual (is):                                                      Onde foi realizado: 

PERFIL FAMÍLIAR 

10 Quantos filhos você tem:  

11 Sua residência é: (   ) Própria (   ) Alugada (   ) Outros: 

12 Condições da habitação: (   ) Tijolo    (   ) Madeira     (   ) Palha     

 (   ) Barro      (   ) Outros                                       nº de cômodos: 
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13 Há quanto tempo mora nesse local:_______anos 

14 Quantas pessoas moram na sua casa: 

ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

15 Renda Individual €: 

16 Renda média da família €: 

17 É reformado? (   ) Sim      (   ) Não       

Quanto ganha de reforma €: 

18 Exerce alguma outra profissão para aumentar a renda familiar?  

(   ) Sim        (   ) Não         Qual (is)?: 

19 Recebe auxilio do governo?  (    ) Sim           (    ) Não       

 Qual (is): 

20 Quantos anos você atua nessa profissão?_____anos 

21 Seus pais também atuam nessa profissão?    (   ) Sim       (   ) Não 

22 Como é a sua alimentação diária?  

Café: 

Almoço: 

Jantar: 

Há diferença no inverno e verão? 

23 Você deseja que seus filhos tenham a mesma profissão que você? 

 (   ) Sim    (   ) Não        Por quê? 

24 Você participa de alguma associação?   (   ) Sim      (   ) Não  

Qual associação? 

25 É devoto de algum Santo? (   ) Sim     (   ) Não    

Qual (is)? 

26 Você já foi beneficiado por algum programa, plano ou projeto do 

governo? (   ) Sim      (   ) Não     Que benefício foi esse?  

27 O que você acha do valor que você recebe pelo seu pescado? 

(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima 

28 Quanto gasta mensalmente com a compra e manutenção de seus 

equipamentos de pesca em €: 

29 O pescado é para consumo ou venda? 

30 Espécies Pescadas. 

MODELO DE PESCA 
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31 Quantas vezes pesca por semana? 

32 Tem embarcação? (   ) Sim    (   ) Não    É motorizada? (   ) Sim     (   ) Não 

33 Qual o tipo de embarcação: (   ) Bateira de madeira   (   ) Bateira de fibra 

(   ) Outras:                                                     Metragem: 

34 Com quem aprendeu a pescar? 

35 Que apetrechos (armadilhas) utiliza para pescar:   

36 Tempo de duração da pesca: 

37 Em sua opinião, atualmente, a quantidade de peixes na Ria de Aveiro 

está: (   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima 

38 Como era há 10 anos?  (   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa               

(   ) Ótima 

39 Como você acha que vai estar daqui a 10 anos? 

(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima 

40 Você tem dificuldade de comercializar o pescado no Concelho de 

Aveiro? (   ) Sim (   ) Não 

41 Como é feita a comercialização: 

42 Como você avalia a comercialização:  

(   ) Insuficiente      (   ) Regular          (   ) Boa     (   ) Ótima 

43 Se pudesse mudar de profissão mudaria? (    ) Sim     (    ) Não  

 Por quê? 

44 Como você acredita que será o futuro de sua profissão no Concelho de 

Aveiro? 

 PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

45 Como você avalia a situação atual da Ria em relação à conservação. 

(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima 

46 Quais ações poderiam melhorar a pesca no Concelho de Aveiro?  

(  ) Criar cooperativa  (  ) Diminuir a poluição da laguna (  ) Apoio da 

prefeitura (  ) Criação de peixes em cativeiro (  ) Período de defeso (para 

algumas espécies?)               (   ) Outros: 

47 Em sua opinião o que ou quem é responsável pela situação atual da 

pesca na Ria de Aveiro? (   ) Moradores    (   ) Pescadores      (   ) Fábricas    

 (   ) Comerciantes  (   ) Turista      (   ) Prefeitura        (    )Outros: 

48  Quem é o responsável pela proteção ambiental da Ria de Aveiro: 
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(   ) Prefeitura    (   ) Estado   (   ) População   (   ) Pescadores    (   ) Outros 

49 O que você faz para diminuir a poluição na Ria de Aveiro? 

(    ) Não joga lixo à beira da Laguna                 (   ) Recolhe o lixo encontrado  

(    ) Comunica as autoridades responsáveis          (   ) Não faz nada 

(    ) Outros: 

50 Você conhece alguma área de proteção ambiental? (   ) Sim     (   ) Não      

qual(is)? 

 

 

 

Apêndice B – Questionário pré teste aplicado aos pescadores da lagoa Manguaba 

em Marechal Deodoro. 

 

 

QUESTIONÁRIO PRÉ TESTE APLICADO AOS PESCADORES DA COLÔNIA 
SÃO PEDRO EM MARECHAL DEODORO 

 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais (Doutorado) 

Entrevistador: Gilmar Soares Furtado 

Local:  

Data da entrevista:     

QUESTIONÁRIO 

DADOS GERAIS DO ENTREVISTADO 

01 Nome:  

02 Profissão: Pescador 

03 Idade: 

04 Escolaridade: 

05 Endereço:  

 

06 Estado civil: (   ) Solteiro (  ) Casado (  ) Separado (   ) Divorciado (   ) Viúvo  

07 Carteira de Pesca: (   ) IBAMA      (   ) SUDEPE      (   ) SEAP                        

(   ) Ministério da Pesca  

Há quanto tempo é cadastrado:                              Data: 
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08 Vinculado a alguma  Associação? (   ) Sim         (   ) Não   

 Qual:                                                      Desde quando? 

09 Tem qualquer curso de formação na área de pesca? (   ) Sim     (   ) Não 

Qual (is):                                                      Onde foi realizado: 

 

PERFIL FAMÍLIAR 

10 Quantos filhos você tem:  

11 Sua residência é: (   ) Própria (   ) Alugada (   ) Outros: 

12 Condições da habitação: (   ) Tijolo    (   ) Madeira     (   ) Palha     

 (   ) Barro      (   ) Outros                                       nº de cômodos: 

13 Há quanto tempo mora nesse local:_______anos 

14 Quantas pessoas moram na sua casa: 

ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

15 Renda Individual R$: 

16 Renda média da família R$: 

17 É aposentado? (   ) Sim      (   ) Não       

Quanto ganha de aposentadoria R$: 

18 Exerce alguma outra profissão para aumentar a renda familiar?  
(   ) Sim        (   ) Não         Qual (is)?: 

19 Recebe auxilio do governo?  (    ) Sim           (    ) Não       

 Qual (is): 

20 Quantos anos você atua nessa profissão?_____anos 

21 Seus pais também atuam nessa profissão?    (   ) Sim       (   ) Não 

22 Como é a sua alimentação diária? 

Café: 

Almoço: 

Jantar: 

Há diferença no inverno e verão?  

23 Você deseja que seus filhos tenham a mesma profissão que você? 

 (   ) Sim    (   ) Não        Por quê? 

24 Você participa de alguma associação?   (   ) Sim      (   ) Não  

Qual associação? 

25 É devoto de algum Santo? (   ) Sim     (   ) Não    
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Qual (is)? 

26 Você já foi beneficiado por algum programa, plano ou projeto do 

governo? (   ) Sim      (   ) Não     Que benefício foi esse?  

 

27 O que você acha do valor que você recebe pelo seu pescado? 

(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima 

28 Quanto gasta mensalmente com a compra e manutenção de seus 

equipamentos de pesca em R$: 

29 O pescado é para consumo ou venda? 

30 Espécies Pescadas. 

 

MODELO DE PESCA 

31 Quantas vezes pesca por semana? 

32 Tem embarcação? (   ) Sim    (   ) Não    É motorizada? (   ) Sim     (   ) Não 

33 Qual o tipo de embarcação: (   ) Canoa de madeira   (   ) Canoa de fibra 

(   ) Outras:                                                     Metragem: 

34 Com quem aprendeu a pescar? 

35 Que apetrechos (armadilhas) utiliza para pescar:   

 

36 Tempo de duração da pesca: 

37 Em sua opinião, atualmente, a quantidade de peixes na Lagoa 

Manguaba está: (   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima 

38 Como era há 10 anos?  (   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa               

(   ) Ótima 

39 Como você acha que vai estar daqui a 10 anos? 

(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima 

40 Você tem dificuldade de comercializar o pescado no Município de 

Marechal Deodoro? (   ) Sim (   ) Não 

41 Como é feita a comercialização: 

 

42 Como você avalia a comercialização:  

(   ) Insuficiente      (   ) Regular          (   ) Boa     (   ) Ótima 

43 Se pudesse mudar de profissão mudaria? (    ) Sim     (    ) Não  
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 Por quê? 

44 Como você acredita que será o futuro de sua profissão Município de 

Marechal Deodoro? 

 PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

45 Como você avalia a situação atual na lagoa Manguaba em relação à 

conservação. 

(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima 

46 Quais ações poderiam melhorar a pesca no Município de Marechal 

Deodoro? 

(  ) Criar cooperativa  (  ) Diminuir a poluição da laguna (  ) Apoio da 

prefeitura (  ) Criação de peixes em cativeiro (  ) Período de defeso (para 

algumas espécies?)               (   ) Outros: 

47 Em sua opinião o que ou quem é responsável pela situação atual da 

pesca na Lagoa Manguaba? (   ) Moradores    (   ) Pescadores   (   ) Usinas   

 (   ) Comerciantes  (   ) Turista      (   ) Prefeitura        (    )Outros: 

48  Quem é o responsável pela proteção ambiental na Lagoa Manguaba: 

(   ) Prefeitura    (   ) Estado   (   ) População   (   ) Pescadores    (   ) Outros 

49 O que você faz para diminuir a poluição na Lagoa Manguaba? 

(    ) Não joga lixo à beira da Laguna                 (   ) Recolhe o lixo encontrado  

(    ) Comunica as autoridades responsáveis          (   ) Não faz nada 

(    ) Outros: 

50 Você conhece alguma área de proteção ambiental? (   ) Sim     (   ) Não      

qual(is)? 

 
 
 
Apêndice C – Questionário aplicado aos pescadores da colônia Z-6 de São 

Pedro em Marechal Deodoro. 

 
 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PESCADORES DA COLÔNIA SÃO PEDRO EM 

MARECHAL DEODORO 

 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais (Doutorado) 
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Entrevistador: Gilmar Soares Furtado 

Local:  

Data da entrevista:     /06/2016 

DADOS GERAIS e RENDA 

01 Nome:  

02 Profissão: Pescador 

03 Endereço: 

04 Onde você nasceu? 
Em que bairro? 

05 Escolaridade: 
(   ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) (   ) Da 5ª à 9ª 
série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) (   ) Ensino Médio (antigo 2º 
grau) (   ) Analfabeto (   ) Escreve o nome. 

06 Carteira de Pesca:  
(   ) IBAMA      (   ) SUDEPE      (    ) SEAP   (   ) Ministério da Pesca  
Há quanto tempo é cadastrado:                              Data: 

07 Vinculado a Colônia?       (   ) Sim         (   ) Não   
 Qual:                                                      Desde quando? 

08 Tem qualquer curso de formação na área de pesca? (   ) Sim     (   ) Não 
Qual (is):                                                       
Onde foi realizado: 

09 Sua residência é:  (   ) Própria (   ) Alugada   (   ) Cedida     
Outros: 

10 Condições da habitação: (   ) Tijolo    (   ) Madeira     (   ) Palha    (   ) Barro       
(   ) Outros                                                  nº de cômodos: 

11 Qual a sua renda mensal, aproximadamente? 
 (   ) Até R$200,00  (   ) De R$200,00 a 600,00  (   ) De R$600,00 a 1.000,00  
(   ) De R$1.000,00 a 1.200,00  (   ) Acima de R$1.200,00 

12 Exerce alguma outra profissão para aumentar a renda familiar?  
(   ) Sim        (   ) Não         Qual (is)?: 

13 Participa de algum Programa social? 
 Bolsa família (   )   Seguro defeso (   )  Seguro desemprego (   )     (   ) PETI 

14 Na sua residência tem: 
(   ) TV    (   )Videocassete e/ou DVD      (   ) Rádio      (   ) Computador          
(   ) Notebook            (   ) Automóvel     (   ) Motocicleta        (   ) Bicicleta        
(   ) Máquina de lavar roupa    (   ) Geladeira     (   ) Freezer    (   )Telefone 
fixo      (   ) Telefone celular    (   ) Acesso à internet    (   )TV por assinatura. 

15 Porque você escolheu ser pescador: 
 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO 

16 O que você acha do valor que você recebe pelo seu pescado? 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

17 Em sua opinião, atualmente, a quantidade de peixes na Lagoa 
Manguaba está:  
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

18 Como era há 10 anos? 
  (  ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 
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19 Como você avalia a comercialização do pescado em Marechal Deodoro: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

20 Como você avalia a situação atual na lagoa Manguaba em relação à 
conservação: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular      (   ) Boa       (   ) Ótima     (   ) Desconheço 

21 Como você avalia a ação dos órgãos de proteção ambiental na lagoa 
Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

22 Como você avalia o seu acesso aos recursos públicos ou serviços 
sociais: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

23 Como você avalia o conhecimento da sua comunidade sobre o manejo 
da Lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

24 Como você avalia a preservação dos recursos naturais renováveis da 
lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

25 Como você avalia a capacidade de estoque (quantidade e reprodução 
de peixes da região): 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

DIMENSÃO ESPACIAL 

26 Como você avalia o equilíbrio entre a tradição e as inovações na região 
da lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

27 Como você avalia a autonomia da comunidade de pescadores da lagoa 
Manguaba para elaboração de projetos locais: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

28 Como você avalia a organização da comunidade de pescadores da 
lagoa Manguaba em grupos de interesses na região: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

29 Como você avalia o planejamento da urbanização no entorno da lagoa 
Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

30 Como você avalia a infraestrutura urbana no entorno da lagoa 
Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

31 Como você avalia a política de controle das emissões de poluentes e 
manejo das zonas degradadas na lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

32 Como você avalia a política de controle da ocupação territorial e da 
especulação imobiliária na região da lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

 DIMENSÃO ECONÔMICA 

33 Como você avalia as condições comerciais do produto pescado (preço, 
lucratividade, e infraestrutura de mercado): 
 (   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

34 Como você avalia a segurança alimentar da população de pescadores 
da lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 
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35 Como você avalia a geração de renda entre os pescadores na região da 
lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

36 Como você avalia a capacidade de modernização dos instrumentos de 
produção dos pescadores da lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

DIMENSÃO POLÍTICA 

37 Como você avalia a participação da comunidade de pescadores da 
lagoa Manguaba nas decisões políticas e administrativas: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

38 Como você avalia a aplicação do princípio da precaução no uso dos 
recursos e na gestão ambiental da lagoa Manguaba (informações que 
auxiliem ao pescador a não poluir ou degradar a lagoa): 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

39 Como você avalia a fiscalização do IMA/IBAMA/SEMA e POLICIA 
AMBIENTAL em relação ao cumprimento das normas ambientais que 
limitam a ocupação humana e a atividade econômica de pesca na lagoa 
Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

40 Como você avalia a cooperação científica e tecnológica intersetorial e 
interinstitucional (apoio científico das Universidades ou outras 
instituições de pesquisa) com a comunidade de pescadores da lagoa 
Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

41 Como você avalia os serviços ofertados pela Colônia de Pescadores de 
Marechal Deodoro: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

42 Como você avalia os serviços ofertados pelos órgãos oficiais 
vinculados à pesca: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 

43 Como você avalia os serviços ofertados pela Prefeitura de Marechal 
Deodoro referentes aos pescadores da lagoa Manguaba: 
(   ) Insuficiente      (   ) Regular     (   ) Boa     (   ) Ótima       (   ) Desconheço 
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo A – Carteira de pescador da Colônia de Pescadores Z 06 
 

 
 
 
 
Anexo B – Planilha de desembarque do pescado na lagoa Manguaba em Marechal 
Deodoro. 
 

 
COLÔNIA DE PESCADORES Z-06 SÃO PEDRO 

Fundada em 02 de outubro de 1921 
CNPJ: 08502312/0001-05 

 

Atividade: Monitoramento Mensal da Pesca   

Município: Marechal Deodoro – Al  

Data: 27/08/ 2014 A 27/12/2014    

Local de Realização da Pescaria: Lagoa Manguaba 

Coletor de Dados: Colônia de Pescadores Z - 06 São Pedro 

 

Espécie/Kg jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

TAINHA        12.910 14.803 17.531 20.037 25.109 

CARAPEBA        10.510 8.871 10.291 9.918 13.823 

CAMURIM        11.508 15.149 8.521 11.390 9.809 

TILÁPIA        9.015 7.011 5.981 3.062 1.945 

TINGA        14.005 19.071 21.183 28.632 36.243 

UBARANA        10.989 17.061 23.061 27.011 21. 375 

BAGRE        8.561 5.137 3.709 5.718 2.730 

MANDIM        16.132 22.365 35.003 40.503 62.279 

MORORO         3.401 5.693 10.092 25.745 

MAJUBA        35.865 53.173 87.534 100.817 89.937 

FILÉ DE SIRI        35.893 27.182 35.954 58.195 71.350 

CARANGUEJO        52.216 60.082 41.103 80.691 100.591 



185 
 

UÇA   

CAMARÃO 
BARBA 
ROCHA 

         1.783 6.791 
 

9.015 

CAMARÃO 
AGUA DOCE 

          900.00 
 

400.00 
 

TOTAL GERAL        216.604 
 

 

253.351 297.347 1.302 869.496 

 
 
 

Anexo C – Planilha de desembarque do pescado na lagoa Manguaba em Marechal 
Deodoro. 

 
COLÔNIA DE PESCADORES Z-06 SÃO PEDRO 

Fundada em 02 de outubro de 1921 
CNPJ: 08502312/0001-05 

 

Atividade: Monitoramento Mensal da Pesca   

Município: Marechal Deodoro – Al  

Data: 27/01/2015 a 27/10/2015    

Local de Realização da Pescaria: Lagoa Manguaba 

Coletor de Dados: Colônia de Pescadores Z - 06 São Pedro 

 

Espécie/ 
Kg 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out 

TAINHA 14.109 13.85
9 

15.370 14.708 19.20
1 

22.42
1 

25.21
0 

27.109 33.928 41.537 

CARAPEBA 11.570 12.63
0 

16.290 17.096 20.02
8 

29.73
9 

34.15
9 

31.590 35.014 39.538 

CAMURIM 9.249 8.915 11.153 9.978 10.25
3 

15.30
9 

14.57
2 

18.702  20.528 28.683 

TILÁPIA 803.00
0 

1.212 958.00
0 

768.00
0 

1.168 1.835 
 

2.591 531.00
0 

918.00
0 

481.00
0 

TINGA 46.206 
 

49.57
1 

 

60.439 80.017 103.5
67 

108.9
68 

110.6
87 

113.703 169.31
6 

193.01
0 

UBARANA 31.083 37.27
5 

40.075 45.175 53.85
6 

46.16
3 

50.16
3 

63.643 71.182 49.426 

BAGRE 4.521 6.430 7.171 10.005 13.30
9 

10.00
7 

13.20
7 

18.897 20.007 15.095 

MANDIM 90.421 9.993 15.275 19.815 21.14
7 

29.72
9 

34.00
9 

59.652 92.571 120.18
3 

MORORO 40.003 49.71
4 

60.943 68.195 93.89
4 

56.78
2 

34.31
2 

62.542 93.268 130.82
7 

MAJUBA 105.73
8 

 

120.3
74 

158.10
4 

169.53
1 

203.7
56 

258.5
26 

271.0
16 

301.98
7 

356.48
2 

421.60
1 

FILÉ DE SIRI 91.582 
 

87.10
2 

103.84
1 

109.39
7 

111.0
27 

137.4
71 

145.7
21 

180.01
8 

202.73
0 

363.91
0 

CARANGUE
JO UÇA  

13.801 9.312 10.052 16.421 20.59
8 

32.03
1 

50.03
6 

160.37
6 

196.10
9 

203,74
1 

CAMARÃO 
BARBA 
ROCHA 

       2.671 3.050 1.583 

CAMARÃO 501.00 1.001 3.101 5.206 6.168 10.00 15.50 7.132 4.702 2.342 
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AGUA 
DOCE 

0 
 

    3 
 

3 
 

  

TOTAL 
GERAL 

1762.2
83 

 

407.3
88 

 

1459.8
19 

 

1343.5
44 

 

677.9
72 

 

758.9
84 

801.1
86 

 

1579.0
32  

2216.8
87 

2093.4
76 

 
 

 
 


