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RESUMO 

 

A exploração dos recursos naturais existentes nas áreas litorâneas vem alertando para a 

necessidade do uso sustentável desses recursos, assim como a sustentabilidade social e 

cultural das comunidades tradicionais dessas regiões. As zonas costeiras e estuarinas são 

espaços naturais influenciados direta ou indiretamente por um conjunto de atividades 

humanas, como a pesca artesanal, onde há uma demanda de concepção de gestão integrada 

desses espaços e segundo a análise dos desembarques e do estado dos estoques pesqueiros, 

alvo da pesca artesanal, revela um padrão insustentável de desenvolvimento da atividade 

pesqueira marinha nacional. O estudo realizado na comunidade litorânea da Praia da Pipa, 

município de Tibau do Sul, RN, entre junho de 2009 e junho de 2010 objetivou caracterizar a 

atividade pesqueira praticada, seus aspectos sócio-econômicos, suas estratégias e áreas de 

pesca, identificar as espécies ictiofaunísticas provenientes da mesma, verificar a 

sustentabilidade dos principais recursos na região e identificar traços culturais relativos à 

pesca artesanal, suas dificuldades e perspectivas; relacionando tradição e atualidade na 

atividade pesqueira realizada na comunidade. Para este estudo foram levantados dados 

qualitativos e quantitativos através da realização de 67 entrevistas estruturadas, 

acompanhamento de 133 desembarques pesqueiros e observações diretas no local. Os 

informantes foram identificados conforme ocupação em ao menos uma das seguintes 

categorias: pescadores, mestres de embarcação e membros da população com ascendência 

local. Os aplicativos SPSS 10.0, Paint.Ink e Microsoft Office Excel 2007 foram utilizados para 

tabulação e análises dos resultados. Os pescadores locais estão na atividade em média há 25 

anos, possuem 40 anos de idade em média e o ganho mensal é de até 03 salários mínimos. A 

frota local é composta por 20 embarcações, utiliza diferentes tamanhos de linhas e redes dos 

tipos boiada e fundada; opera em 21 pesqueiros e diminuiu o número de embarcações em 66% 

na última década. Foram registradas 76 espécies de peixes capturadas pela frota local e 

analisadas quantativamente as 05 principais: serra (Scomberomorus brasiliensis), bonito 

(Euthynnus alleteratus), guaiúba (Ocyurus chrysurus), cioba (Lutjanus analis) e camurim 

(Centropomus undecimalis), responsáveis por 46,5% da produção no período. A captura 

dessas espécies foi composta em sua maioria por indivíduos adultos. A análise dos dados 

mostrou uma diminuição significativa da atividade pesqueira local durante a última década 

em decorrência da fraqueza político-social apresentada pela categoria, da desvalorização do 

conhecimento local e pelo surgimento de novas fontes de renda com o aumento do turismo. 

As características da pesca e da comunidade sugerem que a mesma passe por mudanças 

significativas quanto a valorização de seus aspectos culturais e tradicionais. Foi identificada 



uma tendência a sustentabilidade dos principais recursos capturados, sugerindo que as 

políticas públicas a serem adotadas localmente respeitem as características atuais da pesca 

realizada na comunidade e o conhecimento dos pescadores para com o meio ambiente; 

possibilitando que a sustentabilidade almejada não preserve apenas o meio ambiente, mas 

também os aspectos sociais e culturais da comunidade envolvida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunidade, pesca artesanal, tradicional, Tibau do Sul, ictiofauna, 

sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

 

The need for sustainability in the exploitation of natural resources in coastal areas has 

been out in recent years, as well as the social and cultural sustainability of traditional 

communities in these regions. Coastal and estuarine wild areas are influenced directly or 

indirectly by a set of human activities such as artisanal fishing. Therefore, there is a demand 

for an integrated design of these areas and according to the landing values, a pattern of 

unsustainable development of national marine fishing activity. The study was conducted in 

the coastal community of Praia da Pipa, Tibau do Sul municipality, RN, between june 2009 

and june 2010 and aimed to characterize the fishery performed, its socio-economic strategies 

and fishing areas, as well as to identify ichthyofauna, to assess the sustainability of the major 

resources and to identify cultural traits related to artisanal fisheries, their problems and 

prospects; linking tradition and the present fishing activity carried out in the community. For 

this study, a total of 67 structured interviews were collected, including qualitative and 

quantitative data. A total of 133 fish landings and direct observations were performed. 

Informants were identified according to one of the following categories: fishermen, vessel 

masters and members of the local population with offspring. Applications SPSS 10.0, 

Paint.Ink and Microsoft Office Excel 2007 were used for tabulation and analysis of results. 

Local fishermen are, on average, 25 years fishing, have 40 years old and the average monthly 

income is up to 03 minimum wages. The local fleet consists of 20 vessels, that uses different 

line sizes and types of networks, operating in 21 fishing grounds and showing a reduction in 

the vessel numbers by 66% in the last decade. We recorded 76 species of fish, captured by the 

local fleet and the top 5 were quantitatively analyzed serra spanish mackarel (Scomberomorus 

brasiliensis), little tunny (Euthynnus alleteratus), yellowtail snapper (Ocyurus chrysurus), red 

snapper (Lutjanus analis) and common snook (Centropomus undecimalis), accounting for 

46,5% of production in the period. The capture of these species was composed mostly of 



adults. Data analysis showed a significant decrease of the local fishing activity over the last 

decade due to the weakness displayed by the political-social category, the devaluation of local 

knowledge and the emergence of new sources of income through increased tourism. The 

characteristics of the fishing community suggest it to pass through significant changes as the 

appreciation of their cultural and traditional aspects. We identified a tendency to sustainability 

of main species caught, suggesting that public policies to be adopted locally comply with the 

current characteristics of fishing undertaken in the community and knowledge of fishermen 

related to the environment, allowing environmental, as well as social and cultural 

sustainability of the community involved. 

 

KEYWORDS: community, artisanal fishing, traditional, Tibau do Sul, ictiofauna, 

sustainability. 
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INTRODUÇÃO GERAL E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A ocupação humana vem aumentando gradativamente nas últimas décadas nas áreas 

litorâneas, gerando uma maior exploração dos recursos naturais aí existentes. Os ecossistemas 

litorâneos e costeiros são áreas de extrema importância para grande parte dos recursos 

marinhos, assim como para muitas comunidades tradicionais que usufruem de seus recursos 

como fontes de renda, alimento, recreação, além de atividades industriais que exploram esses 

recursos. As zonas costeiras são responsáveis por inúmeros processos naturais que garantem a 

continuidade da vida marinha e terrestre, constituindo uma região importante para a 

conservação ambiental.  

Pasquotto (2007), diz serem as zonas costeiras e estuarinas espaços naturais influenciados 

direta ou indiretamente por um conjunto de atividades humanas, como a pesca artesanal, onde 

há uma demanda de concepção de gestão integrada desses espaços. Segundo Vasconcellos et 

al. (2007) ―a análise dos desembarques e do estado dos estoques pesqueiros, alvo da pesca 

artesanal, revela um padrão insustentável de desenvolvimento da atividade pesqueira marinha 

nacional.‖ A pesca artesanal é um importante meio de produção no litoral brasileiro e nos 

últimos anos vem recebendo ênfase em relação a sua preservação cultural. 

Ferreira e Maida (2007), explicam que enquanto a pesca comercial desembarca seu 

produto em colônias, associações ou entrepostos, as capturas da pesca de subsistência não 

passam por nenhum entreposto de desembarque; que juntamente com o fato da mesma ser 

composta por capturas individuais muito pequenas, os registros oficiais sobre a pesca de 

subsistência geralmente são incompletos. Como o ocorrido na Praia da Pipa, comunidade 

estudada, pois devido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) não ter o controle do desembarque no município de Tibau do Sul/RN, 

onde a mesma está localizada, os únicos dados científicos disponíveis para a pesca artesanal 

local são cálculos das estimativas de produção, feitos a partir das médias de produção de 

desembarques realizados em outras localidades pertencentes a mesma área onde está o 

município, sendo levadas em consideração as características dos pesqueiros, proximidades 

dos mesmos, semelhança dos apetrechos de pesca e da frota (IBAMA, 2005). O autor também 

ressalta que, ―em alguns municípios não existem coletores de dados, entretanto se faz 

necessário o seu controle em face de existirem estratos importantes e que não são 

acompanhados em outras localidades.‖ 

Podemos observar o estudo realizado por Miller (2002) em Barra de Tabatinga, 

comunidade próxima a área de estudo e com características semelhantes, onde:  
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a modalidade principal de captura é a pesca com redes, empregadas em 

pescaria marítima; os malheiros dessas redes variam de acordo com as 

espécies procuradas. A pesca de linha, também é praticada utilizando 

diversos tamanhos de anzóis, conforme o tamanho do peixe a ser capturado; 

na comunidade não se usam instrumentos sofisticados e nem embarcações 

modernizadas.   

Apesar de características semelhantes, as atividades pesqueiras artesanais praticadas 

nessas comunidades tem suas particularidades e o conhecimento acerca das mesmas permite 

suprir lacunas existentes em relação aos recursos explorados pela pesca local. 

As comunidades litorâneas em todo o país têm apresentado modificações nos seus modos 

de vida e em suas tradições, como o relatado por diversos autores sobre a diminuição de 

interesse pelas novas gerações para com as atividades pesqueiras artesanais em comunidades 

tradicionais. Silva Jr. et al. (2008) reconheceram o problema na comunidade estudada no Rio 

de Janeiro, em que há um progressivo desinteresse pela pesca como profissão, resultando na 

perda de recursos humanos para outras atividades econômicas. Em Paiola e Tomanik (2002), 

os pescadores que afirmaram não pretenderem continuar com a pesca alegaram que ―os 

motivos para essa decisão estão ligados às dificuldades de sobreviver com base nessa 

atividade, seja pela queda dos estoques pesqueiros, seja pelos baixos ganhos com a venda do 

peixe, ou seja, por que ‗...é  muito sofrido ser pescador ―. Ramires et al. (2007), afirmam que 

os pescadores tem apresentado adaptações as pressões atuais, como por exemplo, a existência 

de outras atividades complementares à pesca. Já para Walters e Martell, (2004), ―sua 

gradativa diminuição de renda, é associada ao descaso das esferas governamentais, que 

preferem investir na pesca industrial e acabam por reduzir o número desses profissionais.‖  

Segundo Paiola e Tomanik (2002), a atual situação ruim da pesca aparece como resultante 

de fatos cuja alteração não está, segundo os pescadores, ao alcance dos envolvidos. ―Como 

enquanto pescadores artesanais, sem força política ou organização de grupo, promover 

mudanças? O que sugere a existência de percepção de limitações para agir e de falta de 

perspectivas de ações coletivas.‖ 

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável Dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (decreto nº 6040/2007), embora tenha sido criada para incluir algumas 

comunidades nas políticas de conservação da biodiversidade em unidades de conservação, 

tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos povos e das comunidades 

tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia de seus direitos 

territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, respeitando e valorizando sua 

identidade, suas formas de organização e suas instituições.  
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O uso do termo população tradicional ou comunidade tradicional nesse trabalho se deu 

pela população estudada estar inserida segundo Vianna (2008), ―num conjunto de populações 

de pescadores artesanais, que fazem uso direto dos recursos naturais, através de atividades 

extrativistas e/ou agricultura com tecnologia de baixo impacto ao meio, que vivem em 

remanescentes florestais que são ou podem vir a serem unidades de conservação.‖  

Para Siqueira e Vianna (1989):  

já as populações não tradicionais caracterizam-se por terem uma produção 

de bens primários voltada para a comercialização, com predominância de 

uma cultura agrícola, por uma maior heterogeneidade cultural e histórica, 

pela ausência de laços de parentesco e pouco ou nenhum conhecimento 

específico do meio.   

Paiola e Tomanik (2002) acreditam que: 

as populações estudadas são populações tradicionais por serem 

descendentes e herdeiros de populações e cultura tradicionais. Eles ainda se 

mantêm, ao seu modo, ligados aos valores e às formas de vida 

característicos dessas populações. Os participantes dessas populações, são 

portadores de profundos conhecimentos sobre a natureza e sua dinâmica e 

os utilizam como suportes para as estratégias que adotam, de uso e de 

manejo dos recursos naturais.                                                                 

Segundo Giddens (1991):  

nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados 

porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um 

modo de integrar a monitoração da ação com a organização tempo-espacial 

da comunidade. Ela é uma maneira de lidar com o tempo e o espaço, que 

insere qualquer atividade ou experiência particular dentro da continuidade do 

passado, presente e futuro, sendo estes por sua vez estruturados por práticas 

sociais recorrentes. 

Na verdade, a tradição só tem sentido para as pessoas que vivem naquela cultura, que 

consideram suas próprias tradições mais importantes às de outras culturas, e funcionam como 

um mecanismo de manutenção de cada cultura; apesar do relativo isolamento em que essas 

populações vivem, não estão em sistemas fechados, estão política e economicamente inseridas 

numa sociedade complexa (Vianna, 2008).  

Segundo Monteiro et al. (2008), ―as condições adversas de sobrevivência em um espaço 

cada vez mais abalado pelas transformações sociais é um fator imediato de fragmentação das 

práticas culturais destas comunidades.‖ Correndo o risco das mesmas se desfragmentarem ou 

mesmo desaparecerem. ―Toda cultura tem tradições que agem de forma coercitiva e coesiva 
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junto a uma população, as mesmas se dão através de representações que ligam as gerações 

atuais aos seus antepassados‖, fortificando a relação das mesmas com a terra natal, berço do 

indivíduo e da sociedade em que está inserido (Vianna, 2008). 

A transmissão cultural como afirmado por Ramires et al. (2007) ―é um importante meio 

de aquisição de informações sobre o ambiente e seus recursos, bem como o modo de lidar 

com eles.‖ Ela é passada através de experiências do cotidiano e do relacionamento entre os 

membros da comunidade. Bauer (1994) argumenta que ―as representações sociais tem por 

objetivo resistirem a conceitos, conhecimentos e atividades que ameaçam destruir a 

identidade dos grupos, essa resistência é o que garante a continuidade cultural dessas 

comunidades.‖ 

Diegues (2004) afirma que o estilo de vida dessas populações apresenta características que 

as diferenciam, das populações típicas dos meios urbanos maiores e mais industrializados. Por 

essas populações apresentarem suas atividades econômicas fortemente dependentes da 

natureza e dos recursos naturais renováveis, mantenedores de seu modo particular de vida 

(PAIOLA e TOMANIK, 2002), são comumente tidas como populações harmônicas com a 

natureza. Porém, afirmar que as mesmas vivem sempre em harmonia com a natureza é 

utópico nos dias atuais, onde a degradação e exploração ambiental estão cada vez mais 

presentes no cotidiano das sociedades.  

―A idéia de harmonia é justificada pelo conhecimento que essas populações têm da 

natureza, mas, por esse raciocínio, as sociedades modernas também deveriam ser 

consideradas harmônicas com a natureza, posto que detêm conhecimento científico sobre ela‖ 

(Vianna, 2008). A autora afirma ainda que:  

a harmonia que pressupõe conservacionismo nato é situada no contexto das 

práticas culturais, que são, por sua vez, explicadas através de uma causa 

eficiente. Mas a observação funcional tende a ignorar a diversidade de 

condutas e de significados que se encontram nas práticas sociais, de que 

resulta apenas uma descrição homogeneizadora do impacto que o homem 

exerce sobre seu meio ambiente, desconsiderando a complexidade das 

atividades culturais e das diversas lógicas que as permeiam. 

Neste contexto, alguns estudos têm apontado a importância da incorporação do 

conhecimento local no desenvolvimento de planos de manejo sustentáveis e na preservação 

ambiental das regiões por elas ocupadas (BERKES, 1999; PAIOLA e TOMANIK 2002; 

CLAUZET, 2003; LOPES, 2004; BEGOSSI, 2006; RAMIRES et al., 2007). 

A abordagem convencional dada ao manejo pesqueiro é baseada em métodos 

e informações científicas, ignorando o conhecimento e sistemas de manejo 
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informais, utilizados por comunidades pesqueiras. Enquanto isso a 

implementação de sistemas de manejo autoritários é complicada, inoperante 

e cara, devido aos pescadores não tomarem parte no processo de decisão e 

consequentemente não concordarem com as regras impostas (SCHAFER e 

REIS, 2008). 

O conhecimento tradicional tem grande importância, pois é uma valiosa fonte de 

informação devido aos saberes integrados sobre a ecologia local, espaço, tempo e uso do 

ambiente; pode colaborar muito com a pesquisa quando somados aos saberes científicos, 

produzindo resultados mais eficientes, fiéis às artes de pesca praticadas e possibilitando maior 

aceite entre as comunidades das normas de manejo a serem praticadas. ―O incremento no 

conhecimento acerca dos pescadores de pequena escala e suas atividades, com ênfase nas 

particularidades locais, se faz necessário na preservação dessas comunidades e no manejo dos 

recursos por ela explorados‖ (Mourão e Nordi, 2006). Para Mendonça e Valencio (2008) 

deve-se priorizar o pescador profissional artesanal como agente formulador de um novo 

modelo participativo para o setor. 

Segundo Diegues (2001):  

como o espaço costeiro está em processo rápido de ocupação por grandes 

interesses econômicos, é evidente que o processo de planejamento e 

gerenciamento costeiro se reveste de um caráter eminentemente político. É 

fundamental que as populações que tradicionalmente vivem do uso dos 

recursos costeiros façam-se ouvir, em prioridade para proteger o que resta 

desse imenso patrimônio natural, cultural e histórico. Comunidades como as 

dos caiçaras, jangadeiros e outras populações litorâneas, pelo seu grande 

conhecimento sobre os ecossistemas em que vivem devem participar 

ativamente das propostas de uso sustentável dos recursos naturais. 

Concordando com Begossi (2008):  

ao menos quatro aspectos do conhecimento local são relevantes ao manejo 

pesqueiro: 1) O uso de recursos naturais e pesqueiros do local onde ocorre a 

pescaria; 2) O uso do mar, ou do espaço pelo peixe; 3) O comportamento do 

pescador quanto à espécie alvo e como e onde capturá-la e 4) O 

conhecimento que os pescadores tem sobre a biologia e ecologia das 

espécies. 

Podemos citar um exemplo do conhecimento dos pescadores da Praia da Pipa em Galvão 

(1989) ―... enquanto espero outros barcos lá longe, que vêm chegar, talvez com alguma 

cavala, porque de alvacora estou cheio. A velha experiência deles diz que é difícil uma cavala 

nestes meses. De fato, nenhuma‖.   
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O manejo adequado dos recursos é importante para a manutenção e sustentabilidade do 

ecossistema, quando realizado com fundamentação em propostas usuais de práticas corretas 

de utilização do meio ambiente, se busca a conservação e garantia de sobrevivência do mesmo 

e da população que utiliza desses recursos tradicionalmente há gerações. 

Berkes (1999 apud Ramires et al., 2007 p.112) ―defende que os sistemas tradicionais de 

manejo dos recursos vêm sendo transmitidos de geração a geração, embora de maneira a se 

adaptar ao contexto contemporâneo, uma vez que as práticas tradicionais evoluem para 

responder às pressões modernas.‖ Em Leff (2000), temos que: 

dos princípios da gestão ambiental e do manejo integrado de recursos 

emerge a possibilidade de construir uma economia mais equilibrada, justa e 

produtiva; uma economia baseada na diversidade biológica da Natureza e na 

riqueza cultural da Humanidade. Isto implicará a necessidade de legitimar os 

direitos e fortalecer politicamente as comunidades, dotando-as, ao mesmo 

tempo, de uma nova capacidade técnica, científica, administrativa e 

financeira para a autogestão de seus recursos produtivos e para tornar viável 

o manejo produtivo da biodiversidade, num projeto alternativo de 

desenvolvimento. 

Com a chegada do turismo no final da década de 80 e começo da década de 90, uma nova 

fase se iniciou na Praia da Pipa, a da especulação imobiliária e crescimento do setor hoteleiro 

e do comércio, gerando possibilidades de novos empregos e diferentes fontes de renda. 

Iniciando assim uma falha na transmissão cultural entre as gerações, ocasionando perdas na 

identidade cultural, devido aos indivíduos mais novos passarem a ser envolvidos em ambições 

e estilos de vida anteriormente desconhecidos, ignorando as atividades realizadas pelos mais 

velhos. Woortmann (1991) cita a Praia da Pipa ao alertar que: 

o aumento do turismo em certas localidades intocadas que em breve se 

tornariam excessivamente tocadas; a privatização das terras na construção de 

hotéis, a chegada dos europeus, o aumento no número de filhos da paixão, a 

redução dos espaços também verificada em outras velhas aldeias e a 

desagregação da relação de complementaridade entre mulheres e homens são 

resultados desse crescimento.  

Miller (2002) observou em Barra de Tabatinga a mesma problemática de outras 

comunidades pesqueiras, onde: 

da simplicidade das forças produtivas e um modo de ser naturalmente 

natural, vemos hoje o pescador numa praia diferente, tendo seus estilos de 

vida modificados, lidando com o turismo e outras formas externas de 

apropriação dos espaços praieiros. Enfrentando, enfim, as dificuldades 
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decorrentes da urbanização e de uma tecnologia a que muitas vezes não tem 

acesso.  

Segundo Sachs (2008) ―o desenvolvimento não se confunde com crescimento econômico, 

que constitui apenas a sua condição necessária, porém não suficiente.‖ 

Conforme informações obtidas no presente estudo, na Praia da Pipa, o peixe voador, 

recurso que faz parte da história da comunidade, embora nunca ter obtido elevado valor 

comercial, exerceu e ainda exerce para alguns papel importante na alimentação da população, 

devido principalmente ao baixo custo. Há menos de duas décadas o voador era responsável 

por uma importante prática social onde os membros nativos da comunidade eram envolvidos 

nas atividades de escalar, salgar e estender os milhares de voadores capturados na safra ao 

Sol, em enormes varais a beira da praia e nas ruas da vila; atividade realizada por homens, 

mulheres e crianças durante décadas, estreitava laços familiares e comunitários entre a 

população local. Uma depreciação dessa cultura é comprovada ao observar a pesca atual do 

voador, hoje em dia as antigas atividades comunitárias não são mais realizadas, 

principalmente devido ao dispendioso tempo e trabalho gasto em relação ao baixo valor de 

comércio apresentado, em média 200 reais 1000 unidades do recurso; não existindo hoje a 

intenção de se pescar o voador devido ao abandono da atividade de salga, antes realizada 

pelas mulheres, a ausência de refrigeradores para o armazenamento e praticamente nenhum 

valor comercial do produto. A pesca do voador agora tem como alvo outro recurso, muito 

mais valorizado e de grande importância comercial; o peixe da vez agora é o dourado. 

Acontecimento que retrata traços de uma desagregação comunitária, pois atualmente não há 

mais o beneficiamento do produto em comunidade, o peixe agora é pouco e é pago, como o 

declarado por um pescador: ―Agora existem os mercados, tudo pode ser comprado, basta ter 

dinheiro‖. 

Para Vasconcellos et al. (2007), ―a falta de informação, a escassez de investimentos em 

pesquisa e monitoramento da pesca artesanal são resultados da falta de atenção política para 

um setor que, no Brasil, estima-se, envolve aproximadamente 2 milhões de pessoas, é 

importante gerador de empregos e divisas para as camadas mais pobres da população e tem 

importância fundamental para a segurança alimentar.‖ É necessário reconhecer que existem 

ainda muitos problemas em relação aos processos associativos na pesca artesanal, entretanto, 

por isso mesmo cabe às políticas públicas apoiar e estimular maior participação e 

transparência nesses processos (Pasquotto, 2007). 

Segundo Netto et al. (2002), ―é fundamental desmistificar a imagem corrente que existe, 

não somente na sociedade, como também nos órgãos de administração pesqueira, que vêem 



25 

 

na pesca artesanal um setor marginal ou uma peça de folclore.‖ A pesca artesanal sempre foi 

um importante meio de produção no litoral brasileiro e vem recebendo grande ênfase nos 

últimos anos em relação a sua preservação cultural (costumes, histórias, técnicas de pesca, 

etc). Os pescadores sempre foram valorizados como chefes de família, homens batalhadores e 

de grande sabedoria pelas mulheres e pelos mais novos. Ramires et al. (2007) afirmam que 

através das práticas da pesca artesanal os pescadores mantêm contato direto com o ambiente 

marinho, o exploram de forma peculiar, realizando grande quantidade de interações com esse 

ambiente. 

Em Mendonça e Valencio (2008), temos que: 

o atual projeto de formulação de políticas públicas para o setor pesqueiro no 

Brasil, está imbuído de valores de uma visão de modernidade 

unidimensional, nos moldes da modernização constituída pelo projeto de 

desenvolvimento de outros países, o que é distintivo da realidade social, 

econômica, cultural e política nacional. Valorizar o conhecimento tradicional 

no processo de produção de políticas públicas na área da pesca significa a 

interpenetração do tradicional e do moderno, a relação entre eles não é 

dicotômica, é dialética.  

Os autores afirmam ainda que ―a agenda da SEAP (Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca da Presidência da República) tem como referência a modernização do setor pesqueiro 

contemplando discursivamente o desenvolvimento sustentável e a inclusão do país no 

mercado global para os negócios da pesca.‖ ―A fim de legitimar a acumulação no setor, adota-

se o discurso de que os novos investimentos terão uma estratégia de geração de emprego, 

renda e inclusão social, como política indutora de equidade social e cidadania.‖ 

Em estudo realizado na Lagoa dos Patos por Kalikoski e Silva (2007), 

foi observado que: 

mesmo depois do estabelecimento de novos modelos de gestão 

compartilhada e comunitária, as normas e leis estabelecidas na gestão dos 

recursos pesqueiros não são cumpridas por parte dos usuários do sistema e 

não são fiscalizadas adequadamente pelo órgão governamental responsável, 

constatando que o interesse financeiro supera o ecológico e faz com que as 

regras sejam fiscalizadas com pesos e medidas diferentes. 

Um modelo importante de política pública a ser seguido foi citado por Vianna (2008), 

onde a autora explica que:  

o socioambientalismo parte do princípio de que a inclusão das comunidades 

locais na tomada de decisão das políticas públicas é condição para sua 
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eficácia, legitimação e sustentação política. Há sim, necessidade de 

conservação integral de porções territoriais que cumprem função de 

preservação dos processos ecológicos, mas essas áreas devem ser decretadas 

com o envolvimento da população, em processos participativos e 

democráticos, posto que a proteção de áreas naturais só terá futuro se elas 

tiverem algum significado para as populações, que detêm direitos históricos 

e culturais sobre essas áreas  - não por serem harmônicas com a natureza. 

As atividades tradicionais da pesca artesanal, suas condições de trabalho, suas 

dificuldades e as perspectivas para o futuro do setor devem dar enfoque aos pontos que 

possam vir a subsidiar uma formulação de políticas públicas locais, responsáveis pela 

transmissão cultural da atividade pesqueira nas comunidades tradicionais e providenciar que a 

mesma seja responsável pela exploração sustentável de seus recursos pesqueiros. 

Vianna (2008) cita que: 

toda população humana provoca necessariamente mudanças no meio em 

que vive, mesmo que de forma sustentada, com maior ou menor impacto 

sobre esse meio, ou seja, não existem sociedades sustentáveis e sim 

sociedades que, por características demográficas, culturais e produtivas, têm 

reduzido impacto no meio, nos cabe entender a lógica dessas populações e 

detectar as oportunidades para que melhorem sua qualidade de vida sem 

aumento excessivo ou predatório dos insumos naturais.  

Segundo Charles (1994 apud Marrul Filho, 2001 p.73) ―a visão da conservação que surgiu 

em contraposição aos efeitos deletérios causados pelo livre acesso, tem como fundamento 

básico o conceito de captura sustentável, assim entendida como aquele nível de captura total 

anual que pode ser obtido indefinidamente sem que cause depleção no estoque capturado.‖ 

Para Diegues (2000) ―conservação é o manejo do uso humano de organismos e ecossistemas, 

com o fim de garantir a sustentabilidade desse uso. Além do uso sustentável, a conservação 

inclui proteção, manutenção, reabilitação, restauração e melhoramento de populações 

(naturais) e ecossistemas.‖ 

Mais autores tem explorado nas últimas décadas o tema sustentabilidade não só no seu 

aspecto ambiental, mas ressaltando também a necessidade de se construir uma 

sustentabilidade em todos os âmbitos das relações homem-natureza, como podemos ver em 

Sachs (1993 apud MARRUL FILHO, 2001 p.67), que cita existirem ―cinco principais 

dimensões a serem consideradas simultaneamente para que os processos humanos e suas 

relações com a natureza sejam considerados sustentáveis: sustentabilidade social, econômica, 

ecológica, espacial e cultural.‖ Para Diegues (2001), para ―existir uma sociedade sustentável é 
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necessária a sustentabilidade ambiental, social e política, sendo um processo e não um estágio 

final.‖ Ao mesmo tempo, não se propõe um determinado sistema sócio-político que dure para 

sempre, mas que deva ter capacidade para se transformar. A sustentabilidade pressupõe a 

compatibilização entre objetivos sociais, econômicos e ambientais e reconhecendo a 

diversidade cultural, propugna por equidade e justiça social, (MARRUL FILHO, 2001) a 

sustentabilidade político-institucional é pré requisito e garantia para que as dimensões 

ambientais, econômicas e sociais venham a ser construídas. Vianna (2008) acredita que deve-

se ―valorizar as populações tradicionais quanto aos seus conhecimentos sobre o ambiente 

natural e seu manejo dos recursos naturais sustentáveis, promovendo não só a sustentabilidade 

ambiental, como também a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover 

valores como justiça social e equidade.‖ 

Segundo Veiga (2008) embora a maioria das estatísticas e indicadores do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se referirem mais ao tema do desenvolvimento 

do que ao tema da sustentabilidade foi o pioneiro a incluir a dimensão ambiental ao lado da 

social, da econômica e da institucional, e apesar da dificuldade de se encontrar informações 

confiáveis sobre os principais objetivos de conservação do meio ambiente, foi possível 

apresentar 17 indicadores fundamentais, organizados em cinco temas essenciais: atmosfera, 

terra, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento; para o componente 

oceanos, mares e áreas costeiras, fornece dois indicadores de desenvolvimento sustentável: a 

produção da pesca marítima e continental, e a população residente em áreas costeiras. 

Concordando com o apresentado por Rabelo (2008): 

a longo prazo só existe uma alternativa: a mudança. Essa mudança deve ser 

pautada não em valorizar os elementos dos subsistemas – humano ou 

ecossistemas – em si, como ‖coisas‖, mas as relações que surgem por meio 

desses elementos e que influenciam na formação dos subsistemas e por sua 

vez todo o sistema natureza, essa mudança precisa vir da sociedade e para a 

sociedade – não se esquecendo de que ela está inserida na natureza. 

Pelas observações diretas efetuadas na área de estudo e trabalhos publicados que tiveram 

como tema comunidades tradicionais influenciadas pelo turismo, foi possível observar que 

muitas comunidades se encontram em fase de desfragmentação da cultura local, acarretando 

perdas sociais e culturais para as mesmas, as comunidades litorâneas têm sido bastante 

prejudicadas em suas atividades pesqueiras, iniciando assim a insustentabilidade das mesmas 

nestas comunidades. Baseado nestes fatos, a hipótese apresentada no Capítulo 1 desta 

dissertação, é que a atividade turística intensa presente na Praia da Pipa tem colaborado para a 

desvalorização da cultura local, principalmente da categoria dos pescadores artesanais e seus 
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aspectos tradicionais. Já no Capítulo 2, comparando a bibliografia disponível para a pesca 

artesanal no município de Tibau do Sul com as observações diretas realizadas na Praia da 

Pipa, constatamos uma grande diminuição da frota pesqueira na comunidade e muita 

dificuldade entre os moradores em adquirir peixes para o consumo trazidos pelos pescadores 

locais, levantando a hipótese de que a diminuição da pesca aí praticada caminha para a 

insustentabilidade de seus recursos, sendo necessários estudos que viabilizem um plano de 

manejo para a pesca marítima praticada no local, a ser discutido com os pescadores, 

respeitando seus conhecimentos tradicionais. 

Os objetivos deste trabalho são: caracterizar a atividade pesqueira praticada pela frota 

artesanal da comunidade litorânea da Praia da Pipa, levantar seus aspectos sócio-econômicos, 

suas estratégias e áreas de pesca, identificar as espécies ictiofaunísticas provenientes da 

mesma, verificar a sustentabilidade dos principais recursos na região e identificar traços 

culturais relativos à pesca artesanal, suas dificuldades e perspectivas; relacionando tradição e 

atualidade na atividade pesqueira realizada na comunidade. 

Conforme a padronização estabelecida pelo PRODEMA/UFRN, esta Dissertação é 

composta por esta Introdução geral, pela Caracterização geral da Área de estudo, pela 

Metodologia geral que possibilitou a realização e o cumprimento dos objetivos desta e por 

dois capítulos: o Capítulo 1, intitulado de ―Atualidade e Tradição: A Cultura Pesqueira na 

Comunidade Litorânea da Praia da Pipa, Município de Tibau do Sul – RN‖, formatado 

conforme as normas da Revista Sociedade & Natureza (anexo 19), a qual foi submetido e 

aguarda laudo de seus editores (anexo 20); e o Capítulo 2, intitulado ―Utilização dos Recursos 

Pesqueiros da Pesca Artesanal na Comunidade da Praia da Pipa, Rio Grande do Norte e sua 

Sustentabilidade‖, formatado conforme as normas da Revista Boletim do Instituto de Pesca 

(anexo 21), a ser submetido após avaliação e alterações sugeridas pela banca; seguido das 

Considerações finais, obtidas segundo as conclusões gerais dos capítulos supra citados. 

  

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Rio Grande do Norte situa-se no extremo oriental do Brasil, com uma área de 53.015 

Km², litoral de 399 Km de extensão, 25 municípios litorâneos e 92 comunidades pesqueiras, o 

Estado possui aproximadamente 12000 pescadores (IBAMA, 2005).  

A comunidade pesqueira da Praia da Pipa pertence ao município de Tibau do Sul e está 

localizada no litoral sul do Estado do RN, dista 87 Km da capital do Estado, a cidade do Natal 

e suas coordenadas são 6°11'12" latitude Sul e 35°05'31" longitude Oeste (Figura 1). Segundo 
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Pierri (2008), a zona costeira de Tibau do Sul possui 10 Km de extensão (Figura 2) e o 

turismo, devido ao clima, exuberância natural e beleza cênica, é a principal atividade geradora 

de renda da comunidade.  

A região em que está inserida é denominada Área de Proteção Ambiental (APA) 

―Bonfim-Guaraíras‖, e compreende além do município de Tibau do Sul, os municípios de 

Nísia Floresta, São José de Mipibu, Arês, Senador Georgino Avelino e Goianinha. Tais 

reservas são consideradas espaços de planejamento e gestão ambiental de extensas áreas que 

possuem ecossistemas de importância regional, englobando um ou mais atributos ambientais. 

Destacam-se ainda por serem também unidades de gestão integradas que buscam traduzir na 

prática o desafio do desenvolvimento sustentável, procurando harmonizar a conservação e a 

recuperação ambiental às necessidades humanas (SÃO PAULO, 2010). A APA citada conta 

conforme o IDEMA (2011) com um plano de ação emergencial, com o objetivo de garantir a 

manutenção do meio ambiente e o funcionamento sustentável desta Unidade de Conservação. 

Segundo dados do IBGE (2010), nos últimos dez anos, o município obteve um 

crescimento muito significativo, passando de 5.946 habitantes em 1996, para 11.707 

habitantes em 2005. Enquanto no ano de 1919, quando a Praia da Pipa era apenas uma aldeia 

em um paraíso natural, encontrava-se por lá somente 32 casas, 23 na ―Rua de Baixo‖ e 9 na 

―Rua de Cima‖, as famílias então começaram a se casar e a construir casas até formarem um 

pequeno povoado (COSTA, 2002, p.13-14).  

 Os pescadores atuais usam para denominar as diferentes partes do mar em que atuam 

os mesmos nomes que as gerações anteriores usavam, com exceção do Lajão (nome dado por 

surfistas durante a década de 70), da beira da praia até a chegada em águas profundas 

(aproximadamente 32 milhas náuticas) o mar é dividido em sete partes, chamadas de: 

Parrachos, Lajão, Tacis, Curubas, Risca, Rasos e Parede; os 21 pesqueiros utilizados pela 

frota local encontram-se nestas áreas, os demais se encontram em outros mares que não o 

―Mar da Pipa‖, como os próprios pescadores dizem (Figura 3).  

A prática da pesca artesanal e atividades relacionadas, sempre tiveram espaço na 

comunidade; embora o turismo tenha começado a se desenvolver por toda a região Nordeste 

no início da década de 80. A Praia da Pipa manteve suas tradições até o final desta década e 

início dos anos 90, quando o incremento do turismo nacional e internacional, a especulação 

imobiliária, e o grande crescimento do setor hoteleiro e do comércio geraram diversas 

possibilidades de emprego anteriormente inexistentes na região, contribuindo para a perda da 

identidade cultural pelos mais novos, envolvidos por novas ambições e estilos de vida até 

então desconhecidos. 
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Figura 1. Mapa do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 
Figura 2. Mapa da Zona Costeira do município de Tibau do Sul. 

      

 

 
 

Figura 3. Mapa da Orla do município de Tibau do Sul, com as 07 divisões do mar dadas pelos 

pescadores locais e os 21 pesqueiros utilizados pela frota artesanal da Praia da Pipa e de 

localidades próximas.  
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Onde d=distância (quilômetros), 1. Tacís, 2. Minas, 3. Porto, 4. Moleque, 5. Frente à Tibau, 6. 

Curuba, 7. Risca do meio, 8. Risca do Barbosa, 9. Pedra de Manoel Rosa, 10. Raso do 

Tubarão, 11. Raso grande, 12. Pegador, 13. Mar do Chiqueiro, 14. Chiqueirinho, 15. Volta 

(Nova Descoberta), 16. Testa da Volta, 17. Cururu de baixo, 18. Cururu do meio, 19. Cururu 

de cima, 20. As aves, 21. Canto do Pernambuquinho. 

 

METODOLOGIA GERAL  

 

Durante o período de junho de 2009 a maio de 2010, foram realizadas em três etapas 

simultâneas as atividades de coleta de dados qualitativos e quantitativos sobre a atividade 

pesqueira artesanal realizada na Praia da Pipa, município de Tibau do Sul, RN, através da 

utilização segundo Oliveira (2007), de formulários estruturados, com questões fechadas e 

abertas, observações diretas e acompanhamento de desembarques da frota pesqueira local. 

Para o levantamento prévio dos dados sócio-econômicos, composição da frota e 

características das capturas no Estado, foram utilizadas como base bibliografias 

disponibilizadas pelo IBAMA-RN (2005) e Vasconcellos et al. (2003).  

Junto a Colônia de Pescadores Z12, foi feita uma prévia das informações pesqueiras 

relativas ao município, da pesca marítima realizada na Praia da Pipa e do número de 

pescadores credenciados na mesma; obteve-se também um acordo de permissão de uso das 

informações adquiridas com os pescadores-informantes durante a realização da pesquisa 

(anexo 1).  

A coleta de dados qualitativos foi realizada através da aplicação de formulários 

estruturados, com questões fechadas e abertas (figuras 4, 5, 6) e observações diretas sobre a 

atividade pesqueira local. Os formulários aplicados foram destinados a três grupos distintos 

de informantes membros da comunidade, conforme o ofício e relação com a cultura local 

desde que os mesmos apresentassem afinidades com a atividade pesqueira; seguem 

especificados:  

-  Formulário Sócio-econômico: pescadores e mestres de embarcações (anexo 2) ; 

- Formulário A atividade pesqueira: mestres de embarcações (anexo 3) ; 

- Formulário A Tradição da Pesca: populares membros de famílias nativas (anexo 4) . 

Aos pescadores e mestres de embarcações foi aplicado o formulário sócio-econômico, 

onde pudemos levantar dados pessoais, familiares, econômicos e profissionais desses 

pescadores atuantes na comunidade.  
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O formulário sobre a atividade pesqueira foi aplicado apenas aos mestres, pois estes são 

em maioria os pescadores mais antigos e donos das embarcações (anexos 5, 6 e 7), decidem as 

estratégias e artes de pesca (anexos 8 e 9) a serem usadas e adquiriram com a experiência 

grande conhecimento sobre o meio em que atuam. Foi utilizado o aplicativo Paint.Ink para a 

confecção do mapa da orla do município com os pesqueiros utilizados pela frota local. 

O formulário que se caracteriza por apresentar questões sobre a tradição da pesca na Praia 

da Pipa e algumas percepções da comunidade para com a atividade enfoca uma porção da 

população que teve por longo período de tempo suas vidas relacionadas às atividades 

pesqueiras locais, algumas das quais já extinguidas (anexos 10 e 11) e outras que permanecem 

(anexo 12 e 13), porém com menor intensidade. Para a identificação desses informantes foi 

utilizada a metodologia ―Bola de Neve‖ (BAILEY, 1982 apud RAMIRES, et al. 2007 p.103), 

onde os próximos informantes são indicados pelos indivíduos entrevistados, tendo como 

condição o conhecimento da causa, ou seja, exercer ou ter exercido alguma atividade 

relacionada à pesca, bem como pertencer a uma família nativa da Praia da Pipa. 

Para análise estatísticas dos dados obtidos, utilizou-se o aplicativo SPSS (versão 10.0), 

através do qual foi possível relacionar variáveis sociais e econômicas como: 1) o grau de 

escolaridade em relação ao tempo de atuação na pesca; 2) profissão do pai e a atuação na 

atividade pesqueira em conjunto com parentes; 3) a percepção do pescador quanto à 

quantidade de peixe em relação ao tempo de atuação na pesca e; 4) a percepção do pescador 

quanto ao tamanho dos peixes em relação ao tempo de atuação na pesca, identificando estes 

importantes aspectos relevantes sobre a pesca local, de forma a enriquecer a análise da 

pesquisa.    

Os dados quantitativos foram obtidos através do acompanhamento dos desembarques da 

frota pesqueira local (figura 7), onde foram primeiramente identificadas e confirmadas a 

ocorrência das espécies de peixes capturadas, segundo Figueiredo (1977); Figueiredo e 

Menezes (1978); Figueiredo e Menezes (1980); Figueiredo e Menezes (2000); Garcia Jr. 

(2006); Garcia Jr. et al. (2010); Menezes e Figueiredo (1980) e Menezes e Figueiredo (1985).  

Foram registrados também o peso total (quilos) capturado por espécie (figura 8); o tamanho 

total (centímetros) dos indivíduos (figura 9); a embarcação que realizou a pescaria e a arte de 

pesca utilizada em cada amostragem.  

Os dados referentes aos acompanhamentos dos desembarques foram tabulados em 

planilhas do aplicativo Microsoft Office Excel 2007, possibilitando pelas análises 

quantitativas a identificação das principais espécies pescadas (anexos 14, 15, 16, 17 e 18), a 

obtenção do tamanho médio de captura das mesmas e a arte de pesca mais utilizada no 
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período. As tabelas apresentadas foram feitas com uso do aplicativo Microsoft Office Word 

2007. 

As observações diretas decorrentes no período foram realizadas de pontos estratégicos 

(falésias naturais e beira da praia) com visão para a Praia do Porto (figura 10), possibilitando 

o monitoramento das atividades pesqueiras locais, como a saída e chegada das embarcações 

(figuras 11 e 12), desembarques do pescado (figura 13) e identificação dos pescadores para a 

abordagem relativa à realização dos questionários.   

 

 

Figura 4. Aplicação de formulários com os pescadores da Praia da Pipa. 

 

    

Figura 5. Aplicação de formulários com os pescadores da Praia da Pipa. 
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Figura 6. Aplicação de formulários com os pescadores da Praia da Pipa. 

 

    

Figura 7. Acompanhamento de desembarques da frota pesqueira artesanal da Praia da Pipa no 

período de junho de 2009 a junho de 2010. 

 

 

Figura 8. Local de pesagem dos peixes durante o acompanhamento de desembarques da frota 

pesqueira artesanal da Praia da Pipa no período de junho de 2009 a junho de 2010. 
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Figura 9. Realização de biometria dos indivíduos capturados pela frota pesqueira artesanal da 

Praia da Pipa no período de junho de 2009 a junho de 2010. 

 

 

 

Figura 10. Observação direta realizada das falésias naturais existentes na Praia da Pipa, com 

visão para o porto onde ficam as embarcações da frota pesqueira local. 

 

 

 

Figura 11. Chegada de embarcações observada pelo ponto de observações diretas no período 

estudado.   
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Figura 12. Saída de embarcações observada pelo ponto de observações diretas no período 

estudado. 

 

 

Figura 13. Desembarque de pescado registrado pela observação direta no período estudado. 
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ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO À REVISTA SOCIEDADE & NATUREZA E O 

TEXTO APRESENTADO SEGUE A MESMA ESTRUTURA EXIGIDA PELA 

REFERIDA REVISTA (ANEXO 19). 

 

Resumo 

 

A exploração dos recursos naturais existentes nas áreas litorâneas vem alertando para a 

necessidade do uso sustentável desses recursos, assim como a sustentabilidade social e 

cultural das comunidades tradicionais dessas regiões. O presente estudo tem como objetivo 

analisar os aspectos sócio-econômicos atuais dos pescadores da comunidade tradicional da 

Praia da Pipa, Rio Grande do Norte, identificando traços culturais relativos à pesca artesanal 

local e dificuldades e perspectivas, relacionando tradição e atualidade na atividade pesqueira 

realizada na comunidade. Para este estudo foram realizadas 67 entrevistas estruturadas e 

observações diretas, entre junho de 2009 a junho de 2010. Os entrevistados foram 

identificados conforme ocupação em ao menos uma das seguintes categorias: pescadores, 

mestres de embarcação e membros da população com descendência local. A análise dos dados 

mostra a significativa diminuição da atividade pesqueira local durante a última década, em 

decorrência da fraqueza político-social apresentada pela categoria, da desvalorização do 

conhecimento local e pelo surgimento de novas fontes de renda com o aumento do turismo. 
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As características da pesca e da comunidade sugerem que a mesma passe por mudanças 

significativas quanto a valorização de seus aspectos culturais e tradicionais. 

 

Palavras-chave: comunidade, tradicional, pesca artesanal, Praia da Pipa/RN. 

 

Abstract 

 

The indiscriminate exploration of naturals resources in coastal areas come in alerting 

for the necessity of sustainable use of these resources, also the social and cultural 

sustainability of the traditional communities of this locals. The aim of this study was to 

describe the nowadays social and economic aspects of a traditional fishermen community at  

Pipa´s Beach, Rio Grande do Norte, identifying their limitations and perspectives, as well as 

to confront tradition and modernity on fishery activities.  Between June/2009 and June/2010, 

a total of 67 structured interviews and directed observations were performed. The informers 

were sorted according to their occupation in at least one category: fisherman, skipper or just a 

member of the community, if he/she was a local descent. The conclusion of this investigation 

is a marked reduction on local artisanal fishery activity, during the last decade, mainly linked 

to political and social weakness of fishermen category, lack of traditional local knowledge 

and the new incomes originated from the tourism activity. Therefore, we strongly recommend 

initiating significant changes in the community, in an attempt to restore cultural and 

traditional values.  

Key-words: community, traditional, artisanal fishing, Pipa‘s Beach/RN. 

 

Introdução  

 

A ocupação humana nas áreas litorâneas tem aumentado gradativamente nas últimas 

décadas, gerando maior exploração dos recursos naturais recreacionais, econômicos ou de 

subsistência aí existentes. Os ecossistemas representados nestas áreas, embora possuam uma 

grande diversidade de espécies e capacidade de suporte, vêm apresentando sinais de 

sobrepesca nas últimas décadas, alertando para a necessidade de planos de manejo que visem 

o uso sustentável dos recursos naturais.  

As políticas públicas devem responder pela repartição dos benefícios 

derivados da exploração dos recursos naturais, valorizando as 

populações tradicionais quanto aos seus conhecimentos sobre o 
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ambiente natural e ao manejo dos recursos naturais sustentáveis, 

modelo que gerou um novo paradigma de desenvolvimento que deve 

promover não só a sustentabilidade estritamente ambiental, como 

também reduzir a pobreza e as desigualdades sociais, promovendo 

valores como, justiça social e equidade (VIANNA, 2008, p.225). 

Diegues (2001, p.109) afirma: ―estar o espaço costeiro em processo rápido de ocupação 

por grandes interesses econômicos, ficando evidente que o planejamento e gerenciamento 

costeiro se revestem de um caráter eminentemente político‖. O mesmo autor (op. cit.) cita 

ainda ser fundamental que as populações que tradicionalmente vivem do uso dos recursos 

costeiros façam-se ouvir, em prioridade para proteger o que resta de seu patrimônio natural, 

cultural e histórico. ―Essas comunidades, como as dos caiçaras, jangadeiros e outras 

populações litorâneas, pelo grande conhecimento sobre os ecossistemas em que vivem, devem 

participar ativamente das propostas de uso sustentável dos recursos naturais.‖ 

Devido principalmente ao caráter eminentemente político e à fraqueza político-social 

dos pescadores artesanais em diversas comunidades em todo o país, o conhecimento adquirido 

pelo uso sustentável dos recursos naturais é ignorado perante o crescente interesse econômico 

presente nas áreas litorâneas durante as últimas décadas. 

Segundo Vianna (2008, p.46), o termo população tradicional, passou a 

ser usado pelo poder público com a intenção de definir os grupos de 

―privilegiados‖ que permaneceriam nas unidades de conservação, 

referindo-se aquela população que tivesse relação harmônica com a 

natureza e seus indivíduos, aqueles que exerciam atividades menos 

impactantes ao meio e que detinham conhecimento etnoecológico, 

considerado muito útil para a conservação da biodiversidade.  

Utilizamos o mesmo termo neste trabalho para designar a comunidade tradicional da 

Praia da Pipa. Isto se justifica por a mesma estar inserida, num ―conjunto de populações de 

pescadores artesanais, pequenos agricultores de subsistência, caiçaras, caipiras, camponeses, 

extrativistas, pantaneiros e ribeirinhos que fazem uso direto dos recursos naturais, através de 

atividades extrativistas e/ou agricultura com tecnologia de baixo impacto ao meio, que vivem 

em remanescentes florestais que são ou podem vir a ser unidades de conservação‖ (VIANNA, 

2008, p.214).  

Diegues (1989 apud VIANNA, 2008, p.263) apresenta que [...] a 

diversidade de formas de se produzir a pesca artesanal no litoral 

brasileiro dificulta a definição de critérios a partir dos quais se possa 
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desde já estabelecer um conceito que seja um instrumento teórico de 

amplo entendimento, pela comunidade acadêmica, sendo 

recomendável que cada autor explicite seus critérios ao fazer uso do 

termo. 

A organização social da pesca artesanal vista através de seus processos e de suas formas 

de interação, produz um sujeito social, o pescador, dotado de conhecimento tradicional que 

viabiliza não só sua atividade profissional, mas também sua reprodução sócio-cultural em 

base comunitária (MENDONÇA; VALENCIO, 2008).  

Segundo Netto et al. (2002), é fundamental desmistificar a imagem corrente que existe, 

não somente na sociedade, como também nos órgãos de administração pesqueira, que vêem 

na pesca artesanal um ―setor marginal‖ ou uma peça de folclore. A pesca artesanal sempre foi 

um importante meio de produção no litoral brasileiro e vem recebendo grande ênfase nos 

últimos anos em relação a sua preservação cultural (costumes, histórias, técnicas de pesca, 

etc).  

A pesca de pequena escala é caracterizada por sua baixa renda, poucos níveis de 

produção e deficiente poder político. Por outro lado, é o meio de subsistência de mais de 200 

milhões de pessoas no mundo considerando os dependentes diretos e indiretos, sendo 

praticada por 95% dos pescadores de todo o mundo, sendo ainda responsável pela captura de 

metade do pescado destinado ao consumo humano (SILVA JR. et al. 2008).  

O incremento no conhecimento acerca dos pescadores de pequena escala e suas 

atividades, com ênfase nas particularidades locais, se faz necessário na preservação dessas 

comunidades e no manejo dos recursos por elas explorados (MOURÃO; NORDI, 2006). 

Neste sentido, investigar as representações sociais de um grupo é investigar os conhecimentos 

que essa população construiu a respeito de seu ambiente (PAIOLA ; TOMANIK, 2002).  

Vianna (2008, p.32) cita o conceito clássico de Tylor, ―[...] segundo o qual a cultura é 

considerada todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e 

quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade.‖ 

Alguns estudos nos mostram que o conhecimento tradicional é uma importante fonte de 

informação devido aos saberes integrados sobre a ecologia local, espaço, tempo e uso do 

ambiente, podendo colaborar muito com a pesquisa quando somados aos saberes científicos, 

produzindo resultados mais eficientes e de maior aceitação entre as comunidades, 

(MENDONÇA; VALENCIO, 2008; PAIOLA; TOMANIK, 2002; POIZAT; BARAN, 1997).  

O problema, segundo Begossi (1993) está em transmitir a cultura entre as gerações. A 

mesma autora cita Cavallisforza e Feldman (1981 apud BEGOSSI, 1993), ao apontar que ―a 
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transmissão da cultura pode se dar de forma vertical (pais para filhos), horizontal (mesma 

geração) e oblíqua (entre gerações).‖ 

Paiola e Tomanik (2002) citam que a situação ruim da pesca aparece como resultante de 

situações ou de fatos cuja alteração não está ao alcance dos envolvidos. Como, enquanto 

pescadores artesanais, sem força política ou organização de grupo, promover mudanças? Essa 

situação sugere, então, a existência da percepção de limitações para agir e de falta de 

perspectivas de ações coletivas em muitas comunidades litorâneas brasileiras. 

Estudo como o de Ramires et al. (2007), demonstra que o conhecimento sobre a pesca 

em particular e toda a cultura caiçara em geral, estabelece-se por meio de transmissão 

cultural, através de experiências do cotidiano e do relacionamento entre os membros das 

comunidades, onde ocorre a aquisição de informações sobre o ambiente e seus recursos, bem 

como o modo de lidar com eles. O conhecimento dos pescadores é proveniente do cotidiano, 

de experiências vividas e compartilhadas de geração a geração (PAZ; BEGOSSI,1996).  

As culturas tradicionais são padrões de comportamento transmitidos 

socialmente, modelos mentais usados para perceber, relatar e 

interpretar o mundo, símbolos e significados socialmente 

compartilhados, além de seus produtos materiais, próprios do modo de 

produção mercantil (DIEGUES, 1994, p.73).  

Nas comunidades litorâneas tradicionais de todo o país, onde o turismo ocorre com 

maior frequência, pode ser presenciada a diminuição das atividades que promovam a 

transmissão cultural local, gerando um grande impacto cultural devido ao rompimento das 

ligações sociais nessas comunidades. Monteiro et al. (2008), afirmam saber que as condições 

adversas de sobrevivência em um espaço cada vez mais abalado pelas transformações sociais 

é um fator imediato de fragmentação das práticas culturais destas comunidades. Dessa forma, 

os bens culturais materiais e imateriais sofrem os efeitos desse quadro de transformações, os 

quais correm o risco de se descaracterizar ou mesmo desaparecer, sem ao menos serem 

conhecidos por outros segmentos da sociedade. 

Alguns estudos têm demonstrado interesse pelas populações tradicionais, sua cultura e 

relações com o meio ambiente e as mudanças relacionadas a esses fatores nos últimos tempos. 

Autores como Mendonça e Valencio (2008), afirmam que a tradição, nos modos de organizar 

a ação e as experiências humanas, não é um valor estático ou imutável, já que tem que ser 

reinventada o tempo todo a cada nova geração. Ela pode resistir à mudança, mas não é 

estática.  
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Vianna (2008, p. 278) diz ser uma contradição a expectativa criada em 

torno da alegada harmonia das populações tradicionais com a natureza 

de que ela se perpetue indefinidamente, segundo critérios e parâmetros 

externos às próprias populações. Essa expectativa as engessa, 

congelando seu modo de vida. Há um temor autoritário e prepotente 

de que elas se desagreguem, com a intensificação de seu contato com 

a sociedade global, e, portanto, deixem de ser harmônicas.   

Em Vianna (2008, p. 257), ―a idéia de tradição refere-se a aspectos culturais como 

costumes, leis, língua, usos e instituições, modos de viver e pensar, que são referências 

permanentes para a continuidade de uma dada comunidade ou sociedade.‖ Toda cultura tem 

tradições, que agem de forma coercitiva e coesiva junto a uma população. As tradições se dão 

pelo laço mantido entre as gerações, através de representações que ligam as gerações atuais 

aos seus antepassados e fortificam a relação das mesmas com a terra natal, berço do indivíduo 

e da sociedade em que está inserido. 

É pressuposto que, em comunidade, tem-se um aspecto orgânico ao mesmo tempo que 

funcional da vida comum. Assim, o conceito de comunidade, do ponto de vista sociológico, é 

compreendido como processo integrativo de identidade e lugar. Na comunidade, o grupo se dá 

conta do território, seus fixos e fluxos naturais, potenciais e limitações de uso, como forma de 

constituir-se a si próprio, tal como os pescadores artesanais (MENDONÇA; VALENCIO, 

2008). 

Segundo Vianna (2008, p.36) ao eleger sua representação de natureza, 

cada sociedade socializa essa relação; para cada sociedade humana, a 

natureza tem uma definição cultural específica. É, portanto um 

conceito que foi se transformando ao longo da história das sociedades; 

o que é recurso natural para uma sociedade pode não ser para outra.  

Facilmente presenciável, os tabus alimentares, por exemplo, são na prática a presença 

de aspectos culturais em determinadas sociedades.  

A dinâmica extrativa da pesca de pequena escala, contrasta com o cenário da pesca 

industrial brasileira configurado pela alta produtividade, eficiência produtiva sustentável, 

entre outros, articulados numa retórica de obtenção de efeitos sociais positivos, os pescadores 

artesanais dependem da pesca não apenas como trabalho, mas como meio de produzir e 

reproduzir um modo de vida tradicional (MENDONÇA; VALENCIO, 2008). Galvão (1989, 

p.320) cita em seu livro um exemplo da sabedoria local quanto a pesca tradicional nessa 

passagem ―... enquanto espero outros barcos lá longe, que vêm chegar, talvez com alguma 
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cavala, porque de alvacora estou cheio. A velha experiência deles diz que é difícil uma cavala 

nestes meses. De fato, nenhuma‖.   

Bauer (1994) argumenta que as representações sociais têm como um de seus objetivos 

resistirem a conceitos, conhecimentos e atividades que ameaçam destruir as identidades dos 

grupos; essa resistência é que garante aos grupos sociais, ou às comunidades, a sua 

continuidade cultural. Em concordância com o estudo apresentado por Paiola e Tomanik 

(2002), para a continuidade da atividade numa comunidade na região ribeirinha do rio Paraná, 

parece ser necessário o desenvolvimento, junto à população estudada, de trabalhos que os 

levem a se perceberem como capazes de agir e de ao menos tentar alterar suas condições de 

vida. Devem-se buscar alternativas que venham a possibilitar a continuidade desta cultura 

tradicional para aqueles que querem se manter na atividade, abrindo portas para as novas 

gerações darem continuidade as práticas culturais decorrentes da atividade pesqueira 

tradicionalmente realizada no local. 

A análise sócio-econômica e cultural das comunidades litorâneas tradicionais pode vir a 

subsidiar novos estudos voltados à classe social dos pescadores, assim como à formulação de 

políticas públicas que enfoquem o setor pesqueiro artesanal. Na busca da compreensão dessas 

práticas atuais e tradicionais da pesca artesanal, destacamos a comunidade pesqueira da Praia 

da Pipa, pertencente ao município de Tibau do Sul, localizada no litoral sul do Estado do Rio 

Grande do Norte (Figura 1). Nos últimos dez anos, este município obteve um crescimento 

muito significativo, passando de 5.946 habitantes em 1996, para 11.700 habitantes em 2005 

(IBGE, 2010). Esta região está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) denominada 

―Bonfim-Guaraíras‖, que compreende além do município de Tibau do Sul, os municípios de 

Nísia Floresta, São José de Mipibu, Arês, Senador Georgino Avelino e Goianinha. Tais 

reservas são consideradas espaços de planejamento e gestão ambiental de extensas áreas que 

possuem ecossistemas de importância regional, englobando um ou mais atributos ambientais. 

Destacam-se ainda por serem também unidades de gestão integradas que buscam traduzir na 

prática o desafio do desenvolvimento sustentável, procurando harmonizar a conservação e a 

recuperação ambiental às necessidades humanas (SÃO PAULO, 2010). 

Segundo Pierri (2008), a zona costeira de Tibau do Sul possui 10 Km de extensão 

(Figura 2) e o turismo, devido ao clima, exuberância natural e beleza cênica, é a principal 

atividade geradora de renda. A prática da pesca artesanal e atividades relacionadas, sempre 

tiveram espaço na comunidade; embora o turismo tenha começado a se desenvolver por toda a 

região Nordeste no início da década de 80. A Praia da Pipa manteve suas tradições até o final 

desta década e início dos anos 90, quando o incremento do turismo nacional e internacional, 
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especulação imobiliária, grande crescimento do setor hoteleiro e do comércio geraram 

diversas possibilidades de emprego anteriormente inexistentes na região, contribuindo para a 

perda da identidade cultural pelos mais novos, envolvidos por novas ambições e estilos de 

vida até então desconhecidos. Observa-se ainda, uma carência de estudos direcionados a esta 

problemática, que aborde as tradições, costumes e atualidades do estado da atividade 

pesqueira nesta comunidade.   

Neste contexto, o presente estudo procura dar um enfoque as condições de trabalho e de 

vida dos pescadores artesanais da comunidade da Praia da Pipa, identificando ainda suas 

dificuldades, de forma a subsidiar políticas públicas locais, direcionadas às necessidades de 

preservação e sustentabilidade ambiental e social dessas populações.    

 

 

Figura1. Mapa do Estado do Rio Grande do Norte (RN). 

 

Figura 2. Zona costeira do município de Tibau do Sul. 

 

Metodologia 

O estudo foi desenvolvido durante o período de junho de 2009 à junho de 2010, quando 

foram realizadas as atividades de campo em duas etapas simultâneas, as quais constaram as 

coletas de dados qualitativos obtidos através de formulários estruturados, com questões 

fechadas e abertas, e observações diretas sobre a atividade pesqueira local. Para 

levantamentos dos dados pesqueiros, relativos a composição da frota e respectivas capturas, 
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utilizou-se dados disponibilizados pelo IBAMA-RN (IBAMA, 2005) e bibliografia 

especializada (VASCONCELOS et al., 2003). 

 Foram aplicados 67 formulários estruturados a membros da comunidade da Praia da 

Pipa, que apresentaram relações estreitas com a atividade pesqueira, sendo classificados nas 

seguintes categorias:  

-  Pescadores e mestres de embarcações: 34 formulários; 

-  Mestres de embarcações: 18 formulários; 

-  População local: 15 formulários. 

Os formulários para coleta de dados sócio-econômicos e da atividade pesqueira foram 

aplicados aos pescadores e mestres de embarcação; o formulário para obtenção de 

informações relativas a tradição da pesca na comunidade, foi elaborado tendo como base a 

metodologia ―Bola de Neve‖ (BAILEY, 1982 apud RAMIRES, et al. 2007), na qual os 

próximos informantes são indicados pelos indivíduos já entrevistados, tendo como condição 

que o entrevistado exerça alguma atividade relacionada à pesca, bem como, pertencer a uma 

família nativa da terra.  

Para análise dos dados obtidos, utilizou-se o teste de correlação do programa 

estatístico SPSS (versão 10.0), que possibilitou relacionar variáveis sociais e econômicas, 

identificando aspectos importantes e relevantes sobre a pesca local, enriquecendo a análise. 

 

Resultados e Discussão 

O município de Tibau do Sul possui em sua frota 198 embarcações (IBAMA, 2010), 

entretanto, na comunidade da Praia da Pipa foram identificadas um total de 20 embarcações, 

das quais, 10 barcos-a-motor de pequeno e de médio portes, 4 botes-a-vela e 6 jangadas 

(também denominadas de paquetes). Sem exceção, essas embarcações são caracterizadas 

como típicas da pesca artesanal, por serem de pequeno ou médio porte e medirem entre 5 e 8 

metros de comprimento, operarem com reduzido número de tripulantes, possuírem pouca 

autonomia de mar, não possuírem sistema de conservação do pescado a bordo e não 

utilizarem aparelhos eletrônicos como GPS (Global System Position) e sondas durante a 

navegação e pescaria. Como artes de pesca foram identificadas: dois tipos de redes (caçoeiras 

para pesca na superfície (boiadas) e no fundo (fundadas); e a utilização de diferentes 

tamanhos de linhas e anzóis (Figura 3). As artes de pesca são empregadas conforme condições 

ambientais e espécies alvo,  o sucesso da pescaria está diretamente relacionado ao 

conhecimento do mestre em relação ao ambiente e ao petrecho a ser utilizado. 
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Figura 3. Artes de pesca praticadas pela frota artesanal atuante na Praia da Pipa e números de 

barcos que atuam com cada uma delas. 

 

Esse conhecimento sucumbido ao mestre é frequente entre os membros das populações 

tradicionais, adquirido quase que empiricamente com o passar dos anos em decorrência da 

prática das atividades pesqueiras, e recebe o nome de conhecimento FOLK por autores como 

Siqueira e Vianna (1989). Estes autores afirmam serem “as populações tradicionais 

caracterizadas como antigas ocupantes da área; possuírem uma economia baseada 

predominantemente no trabalho familiar e na produção de bens primários para consumo; 

terem fortes laços de parentesco; viverem em condições de isolamento e possuírem o 

chamado conhecimento FOLK, ou seja, conhecimento em relação ao meio desenvolvido pelos 

moradores em virtude da íntima dependência dos recursos naturais, devido a um maior ou 

menor grau de afastamento de uma economia de mercado nacional.” 

Foram aplicados 34 formulários sócio-econômicos aos pescadores e mestres de 

embarcações, que representam 87,5% dos pescadores residentes na comunidade. Todos os 

entrevistados foram do sexo masculino, apresentaram idades entre 17 e 60 anos, com idade 

média de 40 anos. Aqueles que são casados ou vivem em união cível estável somaram 66% e 

o número de dependentes foi em média de 3,2 por pescador, sendo os dependentes menores de 

idade 43,7% do total, muitos destes financeiramente dependentes exclusivamente da atividade 

pesqueira e de programas familiares do governo.  

Dentre os pescadores entrevistados que pescam há menos de 5 anos, que correspondem 

a 11,5% do total, 25% possuem o fundamental incompleto, 50% concluíram o fundamental e 

25% possuem o ensino médio incompleto. Já os que pescam há mais de 5 e menos de 20 anos, 

que representam 28,5% do total de pescadores, 60% possuem o ensino fundamental 

incompleto, 10% o ensino fundamental completo e 30% completaram o ensino médio. Por 

outro lado, os que pescam a mais de 20 anos, que representam 60% do total de pescadores 

entrevistados, 90,5% não concluíram o ensino fundamental, 4,7% possui o ensino médio 

incompleto e os outros 4,7% concluíram o ensino médio. Ao lembrar-se da época de escola 
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um pescador comenta que o pai o deixava freqüentar a escola, mas a sua vontade era estar no 

mar: ―Estudo? Não, não, eu não queria ir pra escola não, fugia que era pra ir pescar‖. 

Outros pescadores citam que alguns não tinham escolha, eram obrigados pelos pais a irem 

trabalhar no mar impossibilitando uma frequência escolar mínima para a continuidade do 

processo de aprendizagem, na figura 4 é possível observar que entre aqueles que pescam há 

mais de 20 anos, mais de 80% possuem o fundamental incompleto.  

         

Figura 4. Grau de escolaridade em relação ao        Figura 5. Profissão do pai em relação á 

tempo de atuação na pesca                                         pesca realizada em família. 

 

O modo de moradia é próprio ou com parentes para 98% dos entrevistados. Apenas um 

dos entrevistados que atua na pesca há menos de 2 anos mora em casa alugada. A renda 

mensal proveniente da pesca é para 31,5% dos pescadores, inferior a um salário mínimo por 

mês, enquanto para os outros 68,5% dos pescadores e mestres de embarcação essa renda está 

entre um a 3 salários mínimos. Dentre os 18 mestres entrevistados, 72% são proprietários dos 

próprios barcos e costumam pescar de um a 6 dias por semana, variando conforme a época do 

ano e condições ambientais. 

Aqueles que exercem o ofício de pescador atuam na atividade em média há 22,7 anos, e 

possuem em média 38,5 anos de idade. Já os mestres de embarcações, atuam na atividade 

pesqueira em média há 28 anos e possuem em média 45 anos de idade. Desses, 86% 

trabalharam como pescadores antes de se tornarem mestres, e estão no ofício em média há 

19,3 anos. Dentre os 35 entrevistados, 43% contribuem para uma melhoria da renda familiar 

através de outras atividades remuneradas em determinadas épocas do ano, como a venda de 

passeios de barco, vigia de pousadas, serviços gerais, redeiros, casas para alugar e outras 

atividades.  

Um processo que se verifica em todo o litoral brasileiro, nas comunidades de 

pescadores, mesmo em áreas isoladas, é a dependência das grandes cidades, com a penetração 
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capitalista na pesca, a mercantilização das terras pela especulação imobiliária, aumento da 

participação em serviços gerais nas atividades econômicas e a implantação de infra-estruturas 

nos vilarejos, quebrou-se a autonomia relativa dos pescadores e forçou-os a incorporarem um 

extrato social subalterno da economia capitalista (VIANNA, 2008, p.266).  Ramires et al. 

(2007), observaram em seu estudo que a pesca artesanal já não é mais a única atividade 

econômica das comunidades litorâneas, essa atividade, assim como a agricultura, passa a ter 

importância secundária conforme as atividades turísticas tendem a crescer.  

Constatamos que a pesca realizada em família vem diminuindo nos últimos anos. Na 

figura 5 podemos observar a correlação entre a profissão do pai e a realização da atividade 

pesqueira em conjunto com familiares, onde dos entrevistados, 45,7% pescam em companhia 

de parentes e 54,3%, em decorrência do afastamento dos pescadores mais velhos dessas 

atividades e da possibilidade de outros empregos por familiares, passaram a pescar com 

quaisquer pescadores e amigos. Paiola e Tomanik (2002) e Diegues (2004) explicam que nas 

populações tradicionais, a unidade familiar, doméstica ou comunal e as relações de parentesco 

ou de compadrio recebem grande importância, pois geralmente sustentam o exercício das 

atividades econômicas, sociais e culturais. A falta dessa união familiar na atividade vem 

colaborando com o distanciamento das novas gerações para com a pesca, pois o vínculo 

afetivo e a repartição do alimento não são mais observados dentro de casa. A repartição do 

pescado agora é feita objetivando o valor monetário a que cada pescador tem direito em 

relação ao trabalho efetuado, independente do tamanho da família. 

Ao estudar comunidades pesqueiras do Nordeste, Woortman (1991) alerta sobre a 

chegada do ―nexo monetário‖ e da mercantilização de produtos antes consumidos em 

sociedade, processos que auxiliaram na mudança de valores dentro dessas comunidades assim 

como na dependência do dinheiro para a compra de materiais de subsistência, produzidos 

anteriormente pela própria comunidade. 

A comunidade da Praia da Pipa apresenta uma forte relação entre pesca e agricultura; as 

duas atividades foram praticadas em conjunto durante décadas e foram repassadas entre 

gerações. Os pescadores que são filhos de pescadores atualmente se limitam a 37,1%, os 

filhos de agricultores são 25,7%, enquanto aqueles que o pai exerce função de agricultor e 

pescador correspondem a 25,7%. Para apenas 11,5% dos entrevistados, o pai exerce outra 

profissão. Entre os informantes que fazem parte da comunidade, 26,6% afirmaram o exercício 

pelo avô apenas de atividades agrícolas e 73,4% das atividades pesqueiras e agrícolas. Quanto 

os pais, 13,4% praticavam atividades agrícolas, 6,7% pesqueiras e 73,4% praticavam ambas 

as atividades.  
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Quanto a filiação junto a Colônia de Pescadores do município, constatamos que apenas 

63% dos pescadores possuem cadastro, 68,6% afirmam participar de reuniões, 25% já 

receberam o seguro defeso. Dos entrevistados, 22,8% recebem o benefício pago pelo governo 

aos pescadores de lagosta na época de defeso. Observa-se que os mestres de embarcações são 

mais bem estruturados na atividade, pois 80% deles possuem registro de pescador, enquanto 

apenas 50% dos pescadores que não exercem o ofício de mestre são registrados. 

Entre os populares com idade entre 21 e 87 anos, foram realizados 15 formulários. 

Averiguou-se que as famílias tradicionais mais antigas da comunidade vivem na região há 

cerca de 6 gerações, e muitas dependem ou dependeram intensamente do pescado por pelo 

menos nas últimas 3 dessas gerações. Essas famílias, devido às novas condições de trabalho 

encontradas na região, vem perdendo a ligação com a pesca, principalmente na atual geração. 

As ocupações existentes antigamente eram basicamente a pesca, a agricultura e atividades 

relacionadas; como a fabricação de redes de pesca, secagem do pescado e manufaturamento 

de comidas típicas; sempre realizadas juntas e continuamente conforme necessidade de 

trabalhar no roçado ou de trazer o peixe para o sustento. A agricultura se dava em mutirões, 

onde homens, mulheres e crianças ajudavam a trabalhar os roçados da comunidade, a fazer o 

beneficiamento da mandioca nas casas de farinha e a produção do produto para consumo 

(farinha, beiju e goma). Esses produtos, assim como o pescado, eram compartilhados entre as 

famílias, sem necessidade da troca de valores ou pagamento em moeda corrente, fortalecendo 

as relações familiares e sociais entre os membros da aldeia. 

Os tipos de pesca mais antigos registrados nesse estudo constituem traços da cultura 

indígena no local e segundo Galvão (1989, p. 336), ―a povoação de Pipa foi primitivamente 

uma aldeia de índios que comerciavam com os franceses‖. Segundo informações levantadas 

com a população local, as redes eram fabricadas a partir de uma vegetação presente nas praias 

conhecida como salsa. Após serem secas ao Sol e trançadas, as redes eram arrastadas pelos 

homens na beira do mar, da mesma forma como são realizados os arrastões de praia com 

redes manufaturadas com fios de nylon atualmente. O tingui, outro traço da cultura indígena, 

foi muito praticado pelos moradores da aldeia e constituía-se em envenenar os peixes com a 

maripuera da mandioca nas poças de maré, onde os peixes visivelmente anestesiados boiavam 

na superfície, possibilitando sua captura. Os tipos de pesca constatados na comunidade foram 

introduzidos lentamente, sendo que as primeiras embarcações foram as jangadas movidas a 

remo. A linha era o petrecho utilizado. As velas começaram a ser introduzidas nas 

embarcações e posteriormente chegaram os botes, que operavam à vela ou à motor. As redes 

de pesca apareceram há aproximadamente 4 décadas. Eram adquiridas nas cidades de Natal 
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(RN) e de Baía Formosa (RN), e rapidamente tomaram seu espaço entre os pescadores locais 

e passaram a ser um instrumento de grande importância não só na atividade pesqueira local, 

mas também de muitas comunidades litorâneas em todo o país. 

Confirmando a influencia cultural de outras comunidades tradicionais do Estado do RN 

na comunidade estudada, Galvão (1989, p.321) relata que a festa em homenagem à Nossa 

Senhora dos Navegantes, realizada ainda hoje no dia 22 de novembro, foi pela primeira vez 

celebrada pelos anos de 1933-1934, sob a inspiração de pescadores de Galinhos (RN), que 

então se deslocavam daquela praia do norte para a safra de alvacora (albacora). As praias de 

Baía Formosa (RN) e Cabedelo (Paraíba) também marcavam presença. Atividades 

transmitidas pelo contato direto entre os pescadores artesanais, permaneceram na aldeia por 

décadas. Alguns pescadores e populares acreditam que a prática da pesca de curral, por 

exemplo, veio desses lugares, pois os mesmos realizavam essa arte de pesca da mesma forma 

como foi introduzida na comunidade.  

Outro tipo de conhecimento antigo mantido até hoje é a denominação que os pescadores 

atuais usam para as diferentes partes do mar em que atuam, com exceção do Lajão (nome 

dado por surfistas durante a década de 70), da beira da praia até a chegada em águas 

profundas (aproximadamente 32 milhas náuticas) o mar é dividido em sete partes, chamadas 

de: Parrachos, Lajão, Tacis, Curubas, Risca, Rasos e Parede. Em águas consideradas ―Mar da 

Pipa‖ foram registrados pelo menos 11 pesqueiros diferentes utilizados constantemente pelos 

pescadores da comunidade e de outras praias. Estes pesqueiros estão em uso desde o princípio 

das atividades pesqueiras no local, com exceção de alguns pontos que foram perdidos após a 

derrubada de grandes árvores pertencentes à mata nativa que funcionavam como ponto de 

referência para os pescadores encontrarem esses pesqueiros. Alguns desses pontos 

permanecem intactos em determinadas épocas do ano devido às condições ambientais, que 

impossibilitam que a atividade pesqueira seja realizada. 

Os informantes que trabalharam em atividades relacionadas à pesca, citaram os ofícios 

de carpinteiro náutico, mestre, pescador, costureira de pano, salgadora de peixe, atravessador, 

ajudante de marchant e pescador de curral, alguns dos quais não podem ser mais presenciados 

atualmente na comunidade, tendo em vista que suas práticas não são mais realizadas, como é 

o caso de salgadora de peixe e pescador de curral. O pescado era necessário para a 

sobrevivência local na opinião de todos os entrevistados e hoje, apesar de algumas famílias 

continuarem dependendo da pesca, existem outras fontes de renda e comércios onde se podem 

comprar alimentos.  
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Procuramos constatar a existência de organismos marinhos importantes na medicina 

alternativa local utilizada em décadas passadas e registramos a utilização de 6 tipos diferentes 

de materiais: lodo e macarrão (tipos de macroalgas), casca de guajá (crustáceo), estrela do 

mar (equinoderma), salsa (vegetação de praia) e língua de arraia chita (elasmobrânquio). Já os 

materiais utilizados com finalidades medicinais provenientes da mata, foram descritos em 

Costa (2002, p.41-52), que cita pelo menos 42 plantas usadas constantemente na comunidade. 

As espécies de peixes mais importantes na opinião dos pescadores atuais são a cavala 

(Scomberomorus cavalla e Acanthocybium solandri), a cioba (Lutjanus analis), o dourado 

(Coryphaena hippuros) e o camurim (Centropomus undecimalis). Para a população local os 

peixes mais importantes são a cavala (S. cavalla e A. solandri), a cioba (L. analis) e o dourado 

(C. hippuros), e todos os entrevistados afirmam que estas espécies e a albacora (Thunnus 

spp.) estão entre os peixes mais importantes de tempos passados, permanecendo atualmente 

como os principais recursos pesqueiros da Praia da Pipa. Os peixes que marcam época nos 

dias atuais continuam sendo os mesmos de sempre, como a albacora (Thunnus spp.) no verão 

e o voador (Cheilopogon cyanopterus) no inverno, estes peixes sempre estiveram presentes na 

mesa da população local e são considerados os indicadores das estações de verão e inverno na 

região. 

A percepção geral sobre o pescado capturado nos dias atuais em comparação com anos 

anteriores é de que a quantidade continua a mesma ou diminuiu apenas para os entrevistados 

que estão na atividade há pelo menos 20 anos. Para todos aqueles que pescam há menos de 20 

anos a quantidade diminuiu (Figura 6). Quanto ao tamanho dos peixes capturados, para 

aqueles que estão na atividade há mais de 20 anos, 63,2% afirmam que continua o mesmo. 

Dos que pescam há mais de 5 e menos de 20 anos, 53,7% acham que o tamanho é o mesmo e 

para 33,4% dos que pescam há menos de 5 anos, os peixes capturados atualmente possuem o 

mesmo tamanho do que quando eles começaram na atividade (Figura 7).  

O peixe-voador, embora nunca tenha sido um recurso com elevado valor comercial, 

exerce papel importante na alimentação da população devido ao seu baixo custo. Até menos 

de duas décadas atrás este recurso era responsável por uma importante prática social, que 

envolvia todos os membros da aldeia nas atividades de escalar, salgar e estender os milhares 

de peixes ao sol em enormes varais a beira da praia e nas ruas da vila.  

Esta atividade praticada por homens, mulheres e crianças durante décadas, era responsável 

por estreitar laços familiares e sociais entre a população local. Uma degradação dessa cultura 

é comprovada ao observar a pesca atual do voador, pois hoje em dia as atividades 

comunitárias não são mais realizadas, principalmente devido ao dispendioso tempo e trabalho  
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Figura 6.Percepção quanto à quantidade de peixes    Figura 7. Percepção quanto ao tamanho dos 

em relação ao tempo de atuação na pesca.            peixes em relação ao tempo de atuação na pesca.    

             

gasto em relação ao seu baixo valor de comércio, em média R$ 200,00 para 1000 unidades, e 

por não existir hoje a intenção de se pescar o voador, em função do abandono da atividade de 

salga, antes realizada pelas mulheres, além da ausência de refrigeradores disponíveis para 

armazenamento, e praticamente nenhum valor comercial do produto. A pesca antes 

direcionada ao peixe-voador agora tem como alvo o dourado, espécie mais valorizada e de 

grande importância comercial. Esse fato retrata traços de uma desagregação comunitária; 

agora já não há mais o benefício do produto, o peixe é pouco e é pago, e como disse um 

pescador: ―Agora existem os mercados, tudo pode ser comprado, basta ter dinheiro‖.  

O pescado capturado pelos pescadores da comunidade é destinado ao consumo local. 

Dos mestres de pesca, 39% pescam para subsistência ou comercializam na própria casa, 

enquanto 61% entregam seus peixes a um atravessador ou marchant, que os comercializa a 

preços de 20 a 40% maiores do que os valores pagos. Estes se consideram prejudicados 

perante a situação, devido ao imenso trabalho que realizam e o pouco lucro obtido, já que a 

maior parte fica com o atravessador.  

Essa dificuldade se dá pela frágil organização dos pescadores locais, embora a maioria 

deles seja filiada à Colônia de pescadores do município. A comunidade foi contemplada por 

duas vezes com instalações de uma fábrica de gelo, porém por razões administrativas e 

despreparo dos pescadores, não foi possível dar continuidade ao funcionamento das mesmas. 

Ao contrário do observado por Silva Jr. et al. (2008) no Rio de Janeiro, no local não existe 

infra-estrutura terrestre que possibilite o armazenamento, beneficiamento e venda do pescado 

diretamente ao consumidor, práticas que auxiliariam na agregação de valor ao produto e 

maior lucro na venda do pescado. 
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Quando indagados sobre o que é necessário para a melhoria da atividade pesqueira na 

Praia da Pipa, os pescadores citam que: 1) a desagregação dos pescadores locais para com a 

Colônia Z12, localizada na sede do município, possibilitaria uma reorganização por melhores 

condições de trabalho, pois a mesma visa interesses dos canoeiros que praticam a pesca 

estuarina na Lagoa Guaraíras em Tibau do Sul, e não a pesca marítima praticada na Praia da 

Pipa; 2) há necessidade de uma cooperativa, para que eles possam processar, agregar valores e 

obter um lucro maior sobre a venda do pescado; 3) falta incentivo financeiro do governo para 

a compra de material para manutenção dos petrechos e das embarcações, gerando uma série 

de incertezas quanto a renda desses trabalhadores, e gerando também outro problema que 

atinge a região; 4) falta pescadores dispostos a trabalhar, fazendo com que os barcos saiam 

com tripulação abaixo da que gostariam ou permaneçam mais dias em terra, impossibilitados 

de pescarem devido à falta de mão de obra, adicionando um fator à baixa renda mensal dos 

pescadores locais. 

Viana (2008, p.277) cita que a argumentação de que as populações 

tradicionais são harmônicas com a natureza pressupõe que elas têm 

baixa intensidade de uso dos recursos naturais e ocupação territorial 

em comparação com as sociedades modernas, sendo o referencial 

utilizado a relação de oposição estabelecida entre as populações 

tradicionais e aquelas pertencentes à sociedade global, consideradas 

não harmônicas. 

 Entre os integrantes da comunidade, todos os entrevistados acreditam que a pesca 

artesanal, da forma como é realizada, devido às suas características artesanais e de 

subsistência, não causa impacto negativo ao meio ambiente; eles apontam que as principais 

mudanças causadas pelo homem no ambiente litorâneo foram: o extermínio de algumas 

espécies, principalmente a lagosta pela pesca artesanal, o avanço do mar nas praias, o 

acúmulo de lixo e o aumento da poluição. Atentamente um morador lembrou também que a 

preservação das tartarugas marinhas, quase eliminadas das praias locais, foi feita pelo esforço 

dos homens, e que atualmente as mesmas voltaram a ser encontradas abundantemente na 

região, principalmente na época de desova. 

Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados porque contêm 

e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de integrar a monitoração da 

ação com a organização tempo-espacial da comunidade. Ela é uma maneira de lidar com o 

tempo e o espaço, que insere qualquer atividade ou experiência particular dentro da 

continuidade do passado, presente e futuro, sendo estes por sua vez estruturados por práticas 
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sociais recorrentes (GIDDENS, 1991). Observamos das gerações mais novas que os motivos 

apresentados para que estes não dêem continuidade à atividade pesqueira, em sua essência é 

semelhante ao encontrado por Paiola e Tomanik (2002) no Paraná, onde os pescadores que 

afirmaram não pretenderem continuar com a pesca alegaram que os motivos para essa decisão 

estão ligados às dificuldades de sobreviver com base nessa atividade, seja pela queda dos 

estoques pesqueiros, seja pelos baixos ganhos com a venda do peixe, ou seja, por que ―...é  

muito sofrido ser pescador.‖ 

 

Conclusão 

Os saberes tradicionais, os valores de uma comunidade e suas regras de uso dos recursos 

disponíveis são responsáveis pelo equilíbrio entre a proteção da biodiversidade e o uso 

sustentável dos recursos naturais. Os planos de manejo devem considerar os saberes locais e 

incorporarem as experiências sociais dessas comunidades. Para tanto há a necessidade de que 

as mesmas valorizem os seus aspectos culturais e fortifiquem suas tradições para com a 

população local. 

Constatamos uma grande diminuição da atividade pesqueira artesanal na região 

decorrente do decréscimo contínuo da frota local na última década; atualmente a mesma não 

passa de 20 embarcações, entre jangadas e botes, sendo que antes havia mais de 36 

embarcações no porto da comunidade, todas pertencentes aos pescadores locais. Nesse caso as 

razões não estão relacionadas às alterações ambientais, mas sim à fraqueza político-social em 

que esse grupo se encontra. A fortificação da categoria deve ser responsável por lhes oferecer 

contorno político e fortalecer a identidade cultural.  

A propagação da cultura local, principalmente a cultura pesqueira tradicional perdeu 

grande espaço nos últimos anos; a diminuição das atividades realizadas entre parentes em 

decorrência do afastamento dos mais velhos e das possibilidades de outros empregos 

provenientes do turismo, que possibilitaram outras fontes de renda, iniciou-se o processo de 

enfraquecimento da transmissão cultural local e o distanciamento das novas gerações das 

atividades pesqueiras. 

 As espécies de peixes mais importantes e aquelas que marcam estações do ano na 

região continuam sendo as mesmas pescadas em décadas anteriores. A maioria dos pescadores 

que pescam a mais de 20 anos considera que a quantidade e o tamanho dos peixes continuam 

os mesmos, sugerindo que a pesca artesanal realizada no local tende a sustentabilidade, pois 

apesar de haver uma variação sazonal na quantidade de recursos, estes permanecem sendo 

explorados em tamanhos ideais para consumo, sem demonstrar sinais de sobrepesca, fato 
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conflitante com o abandono da atividade pela categoria, já que os recursos permanecem na 

região.  

Os pescadores locais não obtêm benefícios nem incentivos provenientes de uma política 

pública eficiente; a aquisição de material para manutenção dos petrechos e das embarcações 

depende da venda do pescado e as linhas de crédito criadas pelo governo para subsidiar os 

pescadores artesanais não chegam aos integrantes dessa comunidade. Assim como a educação 

básica, o direito ao associativismo e a politização dos mesmos. Estes fatos geram uma série de 

dificuldades e incertezas quanto à continuação da atividade pesqueira, como a falta de 

trabalhadores, a necessidade de uma cooperativa e a desagregação da Colônia já que a mesma 

não atende as expectativas de órgão de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, 

com a defesa dos direitos e interesse da categoria. Um pescador afirmou ao ser indagado 

sobre melhores condições da atividade pesqueira: ―O que falta mesmo é que a gente tinha que 

ter um representante lá na Colônia que cuidasse dos nossos interesses”. O fato é refletido na 

classe social em questão ao constatarmos que apenas 63% dos pescadores da Praia da Pipa são 

filiados á Colônia de Pescadores Z12; quanto aos mestres, observa-se que são mais bem 

estruturados na atividade pesqueira, tendo em vista que 80% deles possuem o registro de 

pescador.  

Dos populares entrevistados, todos aprovam a criação de uma instituição voltada à 

valorização da cultura local, onde turistas, moradores e principalmente os jovens possam 

abranger o conhecimento sobre as tradições locais, preenchendo a lacuna existente entre a 

educação pública e a valorização regional.  
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RIO GRANDE DO NORTE E SUA SUSTENTABILIDADE.* 

 

CHARACTERIZATION OF ARTISANAL FISHERIES IN THE COMMUNITY OF PIPA 

BEACH, RIO GRANDE DO NORTE AND ITS SUSTAINABILITY. 

 

Janaina Farina MACHADO1, Jorge Eduardo LINS de OLIVEIRA2 

Este capítulo vai ser submetido á revista Boletim do Instituto de Pesca e o texto segue a 

mesma estrutura exigida pela referida revista (anexo 21)  

Resumo 

O estudo realizado na comunidade litorânea da Praia da Pipa, município de Tibau do 

Sul, RN, entre junho de 2009 e junho de 2010 objetivou caracterizar a atividade pesqueira 

praticada, suas estratégias e áreas de pesca, identificar as espécies de peixes capturadas pela 

pesca artesanal local e verificar a sustentabilidade dos principais recursos capturados na 

região. Foram realizadas 53 entrevistas estruturadas, acompanhados 133 desembarques 

pesqueiros e observações diretas na comunidade. Os pescadores locais estão na atividade em 

média há 25 anos, possuem 40 anos de idade em média e o ganho mensal é de até 03 salários 

mínimos. A frota local é composta por 20 embarcações, utiliza diferentes tamanhos de linhas 

e redes dos tipos boiada e fundada, opera em 21 pesqueiros e diminuiu em 66% na última 

década. Foram registradas 76 espécies de peixes capturadas pela frota local e analisadas. 

Quantativamente as 05 principais são: serra (Scomberomorus brasiliensis), bonito (Euthynnus 

alleteratus), guaiúba (Ocyurus chrysurus), cioba (Lutjanus analis) e camurim (Centropomus 

undecimalis), responsáveis por 46,5% da produção no período.  A captura dessas espécies foi 

composta em sua maioria por indivíduos adultos, identificando uma tendência à 

sustentabilidade destes recursos, sugerindo que as políticas públicas a serem adotadas 

localmente respeitem as características atuais da pesca realizada na comunidade e o 

conhecimento dos pescadores para com o meio ambiente, possibilitando que a 

sustentabilidade almejada não preserve apenas o meio ambiente, mas também os aspectos 

sociais e culturais da comunidade envolvida. 
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Palavras-chave: pesca artesanal, Tibau do Sul, ictiofauna, sustentabilidade. 

 

Abstract 

The study was conducted in the coastal community of Praia da Pipa, Tibau do Sul, 

RN, between June 2009 and June 2010.  The aim of this study was to characterize the fishery 

in this region and the strategies associated to it, as well as the main fishing areas, the fish 

species and the sustainability of the main fish species captured in the region. A total of 53 

structured interviews were conducted, 133 fish landings were recorded through direct 

observation. The mean age of local fishermen was 40 years old, and they have been working 

on fishery for 25 years, on average. The mean monthly income was 3 minimum wages. The 

local fleet consists of 20 vessels, uses different line sizes and types of nets, named floated and 

submersed. A total of 21 fishing grounds was identified and decreased by 66% in the last 

decade. We recorded 76 species of fish captured by the local fleet and the 5 more abundant 

were analyzed: serra spanish mackerel (Scomberomorus brasiliensis), little tunny (Euthynnus 

alleteratus), yellowtail snapper (Ocyurus chrysurus), mutton snapper (Lutjanus analis) and 

common snook (Centropomus undecimalis), accounting for 46.5% of production in the period. 

The capture of these species was composed mostly of adults, suggesting a likely 

sustainability of these resources and confirming the effectiveness of the regulations applied 

in accordance with the fishermen knowledge of the environment. Therefore, the 

sustainability concept can be applied, not only to the environment, but also to social and 

cultural aspects of the community involved. 

 

Keywords: artisanal fishing, Tibau do Sul, ichthyofauna, sustainability. 
 

Introdução  

Os ecossistemas litorâneos e costeiros são áreas de extrema importância para grande 

parte dos recursos marinhos, assim como para muitas comunidades tradicionais que 

usufruem dos recursos aí existentes como fontes de renda, alimento, recreação, além de 

inúmeras atividades industriais que exploram esses recursos. As zonas costeiras são 

responsáveis por inúmeros processos naturais que garantem a continuidade da vida marinha 

e terrestre, constituindo uma região importante para a conservação ambiental. A zona 

marinha se estende da zona costeira a 200 milhas náuticas, constituindo a Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE), área que apresenta grande biodiversidade e possibilita uma enorme 

diversidade de uso de seus recursos, muitas vezes de forma exploratória e predatória. 
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As zonas costeiras e estuarinas são espaços naturais influenciados direta ou 

indiretamente por um conjunto de atividades humanas, como a pesca artesanal, onde há 

uma demanda de concepção de gestão integrada desses espaços (PASQUOTTO, 2007) e 

segundo VASCONCELLOS et al. (2007) a análise dos desembarques e do estado dos estoques 

pesqueiros, alvo da pesca artesanal, revela um padrão insustentável de desenvolvimento da 

atividade pesqueira marinha nacional. 

Para MARRUL FILHO (2001), as tecnologias empregadas pela pesca artesanal, se 

caracterizam por um relativo baixo grau de impacto ambiental, sendo todo o processo 

produtivo presidido por um saber-fazer baseado no conhecimento tradicional da dinâmica 

dos mares e de seus seres, abrangendo desde o processo de localização de cardumes até os 

métodos e técnicas de captura, apropriados para determinadas espécies, em certas épocas do 

ano, e tendo as cercanias marítimas de suas comunidades como o raio de ação máxima de 

suas operações pesqueiras. 

Segundo DIEGUES (2001), como o espaço costeiro está em processo rápido de 

ocupação por grandes interesses econômicos, é evidente que o processo de planejamento e 

gerenciamento costeiro se reveste de um caráter eminentemente político. É fundamental que 

as populações que tradicionalmente vivem do uso dos recursos costeiros façam-se ouvir, em 

prioridade para proteger o que resta desse imenso patrimônio natural, cultural e histórico. 

Comunidades como as dos caiçaras, jangadeiros e outras populações litorâneas, pelo seu 

grande conhecimento sobre os ecossistemas em que vivem devem participar ativamente das 

propostas de uso sustentável dos recursos naturais. 

A abordagem convencional dada ao manejo pesqueiro é baseada em métodos e 

informações científicas, ignorando o conhecimento e sistemas de manejo informais, 

utilizados por comunidades pesqueiras. A implementação de sistemas de manejo 

tradicionalmente autoritários é comumente complicada, inoperante e cara, devido aos 

pescadores não tomarem parte no processo de decisão e conseqüentemente, não 

concordarem com as regras impostas (SCHAFER e REIS, 2008).  

O manejo adequado dos recursos é importante para a manutenção e sustentabilidade 

do ecossistema, quando realizado com fundamentação em propostas usuais de práticas 

corretas de utilização do meio ambiente, se busca a conservação e garantia de sobrevivência 

do mesmo e da população que utiliza desses recursos tradicionalmente à gerações. 

MENDONÇA e VALENCIO (2008), afirmam que se deve priorizar o pescador profissional 

artesanal como agente formulador de um novo modelo, participativo, para o setor.  
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BEGOSSI (2008) propõe que ao menos quatro aspectos do conhecimento local sejam 

relevantes ao manejo pesqueiro: 1) O uso de recursos naturais e pesqueiros do local onde 

ocorre a pescaria; 2) O uso do mar, ou do espaço pelo peixe; 3) O comportamento do 

pescador quanto à espécie alvo e como e onde capturá-la e 4) O conhecimento que os 

pescadores têm sobre a biologia e ecologia das espécies. 

Nesse contexto, MENDONÇA e VALENCIO (opus cit.), acreditam que o atual projeto 

de formulação de políticas públicas para o setor pesqueiro no Brasil, está imbuído de valores 

de uma visão de modernidade unidimensional, nos moldes da modernização constituída 

pelo projeto de desenvolvimento de outros países, o que é distintivo da realidade social, 

econômica, cultural e política nacional. Valorizar o conhecimento tradicional no processo de 

produção de políticas públicas na área da pesca significa a interpenetração do tradicional e 

do moderno, a relação entre eles não é dicotômica, é dialética. 

O Rio Grande do Norte situa-se no extremo oriental do Brasil, com uma área de 53.015 

Km², litoral de 399 Km de extensão onde estão localizados 25 municípios litorâneos e 92 

comunidades pesqueiras, bem como 12000 pescadores (IBAMA, 2005). A comunidade 

pesqueira da Praia da Pipa pertence ao município de Tibau do Sul e está localizada no litoral 

sul do Estado do RN, dista 87 Km da capital do estado, a cidade de Natal, suas coordenadas 

são 6°11'12" latitude Sul e 35°05'31" longitude Oeste (Figura 1). Segundo dados do 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE, 2010), sua população é 

estimada em 11.700 habitantes. Esta região está inserida na Área de Proteção Ambiental 

(APA) denominada “Bonfim-Guaraíras”, que compreende além do município de Tibau do 

Sul, os municípios de Nísia Floresta, São José de Mipibu, Arês, Senador Georgino Avelino e 

Goianinha. Tais reservas são consideradas espaços de planejamento e gestão ambiental de 

extensas áreas que possuem ecossistemas de importância regional, englobando um ou mais 

atributos ambientais. Destacam-se ainda por serem também unidades de gestão integradas 

que buscam traduzir na prática o desafio do desenvolvimento sustentável, procurando 

harmonizar a conservação e a recuperação ambiental às necessidades humanas (SÃO 

PAULO, 2010). 

Segundo PIERRI (2008), a zona costeira de Tibau do Sul possui 10 Km de extensão 

(Figura 2) e o turismo, devido ao clima, exuberância natural e beleza cênica, é a principal 

atividade geradora de renda.  

Dados do IBAMA (2010) apresentam para Tibau do Sul frota de 217 embarcações, 

sendo 06 barcos a motor médio (entre 8 e 12 metros de comprimento),  10 barcos a motor 

pequenos (menor que 08 metros de comprimento), 04 botes a vela, 154 canoas a remo ou a 
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vela, 02 paquetes motorizados e 22 paquetes a vela,  todos os tipos de embarcações são 

caracterizados como pesca artesanal, porém na comunidade da Praia da Pipa são 

encontradas apenas as embarcações do tipo barco a motor de médio e pequeno porte, bote a 

vela e paquete.    

Observa-se uma carência de estudos direcionados a pesca artesanal praticada na 

localidade, já que aqueles encontrados para o município abordam a pesca estuarina e 

marítima de forma conjunta, não contemplando as diversidades encontradas entre os 

diferentes tipos de atividades pesqueiras realizados no município. 

O objetivo desse trabalho é caracterizar a atividade pesqueira na Praia da Pipa, suas 

estratégias e áreas de pesca, adquirir informações sócio-econômicas sobre os pescadores 

locais, identificar as espécies capturadas pela pesca artesanal embarcada e relacionar os 

principais recursos capturados e artes de pesca utilizadas com a sustentabilidade da 

atividade pesqueira na comunidade.   

 

 

Figura1. Mapa do Estado do Rio Grande do Norte (RN), com destaque para a capital do 

Estado (cidade de Natal) e para a área de estudo (Praia da Pipa, município de Tibau do Sul). 

 

Figura 2. Zona costeira do município de Tibau do Sul. 
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Material e métodos  

 A presente pesquisa foi desenvolvida durante o período de junho de 2009 a junho de 

2010, quando as atividades de campo foram realizadas em três etapas simultâneas, que 

constaram de coleta de dados qualitativos, quantitativos e observações diretas sobre a 

atividade pesqueira realizada na Praia da Pipa. 

Junto à Colônia de Pescadores Z12, pertencente ao município de Tibau do Sul, foi feita 

uma prévia das informações pesqueiras relativas ao município e da pesca marítima realizada 

na Praia da Pipa. Obteve-se também um acordo de permissão de uso das informações 

adquiridas com os pescadores durante a realização da pesquisa.  

A coleta de dados qualitativos foi realizada através da aplicação de formulários 

estruturados, com questões fechadas e abertas e observações diretas sobre a atividade 

pesqueira local. Foram utilizados dois tipos de formulários: 

        - Formulário Sócio-econômico - aplicado aos pescadores e mestres de embarcação; 

        - Formulário A atividade pesqueira - aplicado aos mestres de embarcações.  

         Para a coleta dos dados quantitativos foi realizado o acompanhamento de 

desembarques da frota pesqueira local, onde foram identificadas as espécies de peixes 

desembarcadas segundo GARCIA JR. (2006); GARCIA JR. et al. (2010); FIGUEIREDO (1977); 

FIGUEIREDO e MENEZES (1978); FIGUEIREDO e MENEZES (1980); FIGUEIREDO e 

MENEZES (2000); MENEZES e FIGUEIREDO (1980) e MENEZES e FIGUEIREDO (1985);   

registrados o peso total capturado por espécie; o comprimento total dos indivíduos 

capturados e a arte de pesca utilizada. 

 Foram utilizados os aplicativos Paint.Ink para a realização do mapa da orla do 

município com os pesqueiros utilizados pela frota local e Microsoft Office Excel 2007 para as 

análises quantitativas, onde obtivemos as tabelas e os dados apresentados.    

 
Resultados e Discussão 

No período de junho de 2009 a junho de 2010, foram aplicados o total de 53 formulários 

aos pescadores da comunidade da Praia da Pipa. 

O município de Tibau do Sul possui em sua frota 198 embarcações (IBAMA, 2010), porém 

apenas 44 são utilizadas na pesca marítima realizada pela frota artesanal. Na Praia da Pipa 

foram verificadas no período estudado 20 embarcações na composição de sua frota e estão 

descritos na tabela 1 seus tipos e quantidades. Segundo MACHADO et al. (opus cit.) ―essas 

embarcações são caracterizadas como típicas da pesca artesanal por serem de pequeno ou 

médio porte e medirem entre 5 e 8 metros de comprimento, operarem com reduzido número 

de tripulantes, possuírem pouca autonomia de mar, não possuírem sistema de conservação do 
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pescado a bordo e não utilizarem aparelhos eletrônicos como GPS (Global System Position) e 

sondas durante a navegação e pescaria‖. IBAMA (2010) demonstra haver uma diminuição de 

25,4% na frota de barcos a motor de médio e pequeno portes, botes a vela e paquetes do 

município na última década, passando de 59 barcos em 2000, para 44 em 2009. Se forem 

comparados os dados apresentados por IBAMA (opus cit.), com o observado no presente 

estudo, a diminuição da frota local na última década, atinge os 66%, comprovando a 

diminuição da atividade pesqueira local; fato que vem sendo constatado pelos próprios 

pescadores devido as dificuldades encontradas pelos mesmos.  

 Os petrechos ou aparelhos de pesca verificados no local estão descritos na tabela 2; as 

redes de espera, conhecidas também como caçoeiras ou redes de emalhar, boiadas 

(superfície) e fundadas (fundo) observadas no local possuem o mesmo padrão, porém as 

últimas são compostas também por pesos (chumbo) de tamanhos variados que são 

amarrados na parte inferior da mesma; as linhas, utilizadas principalmente pelos botes a 

vela, operam com diversos tamanhos de anzóis, nylon e diferentes profundidades e ambas 

são empregadas conforme as condições ambientais, ponto de pesca utilizado e espécies alvo 

a serem capturadas, implicando o sucesso da pescaria no conhecimento do mestre em relação 

ao ambiente e ao petrecho a ser utilizado.  

Tabela 1. Tipo de embarcações e quantidades encontradas na pesca artesanal da Praia da 
Pipa no período estudado. 

 
 
Tabela 2. Petrechos utilizados na pesca artesanal da Praia da Pipa no período estudado e 
descrição dos mesmos. 
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Segundo ALVES (2007) e FABI et al. (2002), um maior conhecimento da eficiência da 

captura da pesca de emalhe, de seus parâmetros de seletividade, e do impacto causado sobre 

os recursos explotados é essencial e deve ser estimulado. Concordando com ALVES (opus 

cit.), estas informações devem ser consideradas em conjunto com dados biológicos, de modo 

a avaliar o eventual impacto promovido por esses petrechos sobre os recursos pesqueiros, 

objetivando informar ao setor pesqueiro, as melhores opções de malhas para uma pesca 

maximizada mais sustentável. 

Podemos verificar na tabela 3 que o número de desembarques registrados para cada 

petrecho utilizado pela frota local, comprova uma frequência de 70,7% no uso da rede, sendo 

o peso total capturado pelo petrecho correspondente a 87,4% do total das capturas 

verificadas no período estudado. Podemos observar uma diferença significativa entre o uso 

das redes e das linhas, comprovando a importância da utilização da rede na comunidade, 

embora constantes estragos e prejuízos sofridos decorrentes da utilização do petrecho 

causem uma paralisação da atividade pesqueira durante o concerto das redes sobretudo para 

os pescadores que possuem apenas uma unidade do petrecho. Isso mostra a necessidade de 

uma política pública local que subsidie o material para concerto dos mesmos e vise diminuir 

o tempo de paralisação da atividade pesqueira por esses pescadores, diminuindo 

conseqüentemente o prejuízo sofrido pelos mesmos durante esse período. Segundo 

ALMEIDA et al., (2007), os investimentos tradicionais nas pescarias através de subsídios 

financeiros público pouco alcançam esse grupo de pescadores. Embora as experiências 

mostrem a ineficiência dos subsídios tradicionais, considerados contraprodutivos pela 

contribuição com o excesso de capacidade de pesca ajudando no colapso de muitas pescarias 

no Brasil e no mundo, os pescadores artesanais do sistema vislumbram estas possibilidades 

apostando ser esta a única forma de melhorarem de vida.  

 
Tabela 3. Número de desembarques, frequência, dias amostrados e o peso total (Kg) 
capturado pelos diferentes petrechos utilizados na pesca artesanal da Praia da Pipa no 
período estudado. 

 

 

O seguro defeso, política pública nacional criada com o intuito de proteger espécies 

muito exploradas por diferentes tipos de pescarias garante aos pescadores cadastrados a 

renda de um salário mínimo mensal durante o tempo de proibição de pesca dessas espécies. 
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Porém, é um benefício concedido à apenas 22,8% dos pescadores locais e pode ser 

adicionado segundo MACHADO et al. (no prelo) a fatos que geram uma série de 

dificuldades e incertezas quanto à continuação da atividade pesqueira na comunidade 

estudada. 

Dentre as 20 embarcações observadas, 15 operam com rede (13 fundada e 2 boiada) e 15 

operam com linha, sendo que apenas 5 embarcações utilizam exclusivamente a linha, 

enquanto 10 utilizam a rede e ocasionalmente ou esporadicamente a linha. A preferência 

pelo uso da rede pode ser constatada quando observado o número total de desembarques de 

cada petrecho, que atingem uma diferença de 250%. 

Foi constatado durante a realização dos formulários que os pescadores da Praia da Pipa 

dividem em 07 partes as áreas do mar em que atuam o nome dado a essas partes são: 

Parrachos, Lajão, Tacís, Curubas, Risca, Rasos e Parede, chegando em águas profundas ou 

Buraco a aproximadamente 32 milhas náuticas da costa. Em águas consideradas “Mar da 

Pipa” foram registrados 21 pesqueiros utilizados constantemente pela frota local e de praias 

vizinhas; os quais foram mapeados conforme orientações dos pescadores locais (Figura 3). 

Estes pesqueiros são explorados desde o início destas atividades na região e alguns deles 

permanecem intactos em determinadas épocas do ano devido às condições ambientais, 

características que lhes garante a proteção periódica de seus recursos, condição segundo 

QUEIROZ e CRAMPTON (1999) descrita como uma proposta para o manejo de recursos 

pesqueiros na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, onde as estratégias de 

manejo envolvem ou a limitação do esforço ou a limitação da produção na proteção de seus 

recursos.    

Figura 3. Mapa da Orla do município de Tibau do Sul, com as 07 divisões do mar dadas 

pelos pescadores locais e os 21 pesqueiros utilizados pela frota artesanal da Praia da Pipa e 

de localidades próximas. Onde d=distância (quilômetros), 1. Tacís, 2. Minas, 3. Porto, 4. 
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Moleque, 5. Frente á Tibau, 6. Curuba, 7. Risca do meio, 8. Risca do Barbosa, 9. Pedra de 

Manoel Rosa, 10. Raso do Tubarão, 11. Raso grande, 12. Pegador, 13. Mar do Chiqueiro, 14. 

Chiqueirinho, 15. Volta (Nova Descoberta), 16. Testa da Volta, 17. Cururu de baixo, 18. 

Cururu do meio, 19. Cururu de cima, 20. As aves, 21. Canto do Pernambuquinho. 

 
Durante junho de 2009 a junho de 2010 foram acompanhados 133 desembarques da 

frota local ocorridos em 76 dias de amostragens (Tabela 3), o uso da rede foi registrado em 94 

desembarques (70,7%) e da linha em 39 (29,3%) e o peso total de captura foi de 7257,65 

quilogramas (Kg). Na tabela 4 é possível verificar que a captura realizada pelo uso da rede é 

efetivamente superior ao uso da linha em todo o período estudado. A diferença entre o peso 

total capturado por cada petrecho é atribuído as particularidades dos petrechos e das 

embarcações utilizadas, assim como a espécie alvo de cada pescaria, que pode variar 

conforme estação do ano. VASCONCELLOS et al. (2007) corrobora a necessidade de uma 

política pública que atenda a demanda necessária para a continuidade da atividade 

pesqueira artesanal tal como é realizada pela comunidade local ao citar que, as artes de pesca 

são muito variadas e a pesca artesanal é marcada pelo uso de uma grande variedade de 

petrechos, adaptados aos tipos de habitats, correntes e marés, tipos de fundo, tipos e 

comportamento de peixes, crustáceos e moluscos.  

Tabela 4. Peso Total (Kg) da captura mensal do pescado pelo o uso da rede e da linha no 
período de junho de 2009 á junho de 2010, na pesca artesanal praticada na Praia da Pipa. 

 
 

Através do acompanhamento dos desembarques pesqueiros da frota artesanal da Praia 

da Pipa foram identificadas 76 espécies de peixes que estão listadas na tabela 5. 

Dentre as espécies capturadas 11 se destacaram, sendo que as mesmas estão 

classificadas em 08 recursos pesqueiros explorados pela frota local. As espécies serra 

(Scomberomorus brasiliensis), bonito (Euthynnus alleteratus), guaiúba (Ocyurus chrysurus), cioba 
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(Lutjanus analis), camurim (Centropomus undecimalis), guarajuba (Carangoides bartholomaei e C. 

ruber), cavala (Scomberomorus cavalla e Acanthocybium solandri) e pescada (Cynoscion leiarchus e 

C. acoupa), foram responsáveis por 65,3% de toda a produção no período estudado. Devido 

os recursos guarajuba, cavala e pescada serem constituídos por mais de uma espécie, não 

foram analisados quantativamente como o ocorrido para as espécies: serra, bonito, guaiúba, 

cioba e camurim, que representaram 46,5% da produção total do período.  

Na tabela 6 é possível verificar que enquanto a rede é utilizada para a captura destes 05 

recursos, a linha captura apenas as espécies guaiúba e cioba. Comparando o peso total 

capturado de cada recurso, concluí-se que o petrecho rede representa captura muito superior 

a da linha, comprovando mais uma vez a necessidade de subsídios aos pescadores da 

comunidade voltados à manutenção de seus petrechos. 

Tabela 6. Peso Total (Kg) capturado no período estudado por cada tipo de petrecho pela frota 
artesanal da Praia da Pipa para as cinco espécies analisadas.     

 
 

Para 26% dos pescadores locais que estão na atividade há mais de 20 anos a quantidade 

de pescado capturado atualmente continua a mesma e para os outros 74% essa quantidade 

diminuiu em comparação com anos anteriores, já os que atuam há menos de 20 anos acham 

que a quantidade de pescado diminuiu; quanto ao tamanho de captura 63,2% dos pescadores 

ativos há mais de 20 anos acham que continua o mesmo; 53,7% daqueles que pescam há mais 

de 5 e menos de 20 anos acham que o tamanho é o mesmo e para 33,4% dos que pescam há 

menos de 5 anos, os peixes capturados atualmente possuem o mesmo tamanho de quando 

começaram na atividade (MACHADO, no prelo). 

As 05 espécies analisadas apresentaram indivíduos capturados com tamanho abaixo 

(Lmín) do valor de primeira maturação (L50), porém o tamanho médio (Lmédio) de captura 

desses indivíduos correspondeu a valores superiores ao L50 destas espécies (Tabela 7).  

Isto indica que a captura das mesmas foi composta em sua maioria por indivíduos 

adultos, como demonstrado nos gráficos com o tamanho médio de captura no período 

estudado (figuras 4,5,6,7,8).  
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Tabela 5 – Lista das espécies de peixes capturadas pela frota artesanal da Praia da Pipa no 

período de junho de 2009 a junho de 2010. 
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Tabela 7. Variação do tamanho de captura pela frota artesanal da Praia da Pipa no período 
estudado para os indivíduos das espécies serra, bonito, guaiúba, cioba e camurim.  

Fonte: Fish Base, 2010 (L50).            

 

 
Isto sugere uma tendência à sustentabilidade destes recursos, contrapondo a situação 

nacional da pesca artesanal que tem revelado através da análise de desembarques e do 

estado dos estoques pesqueiros, um padrão insustentável de desenvolvimento de suas 

atividades pesqueiras (VASCONCELLOS et al., 2007). 

 
Figura 4. Gráfico do tamanho médio de captura de serra (Scomberomorus brasiliensis) em 

relação ao tamanho médio de primeira maturação (L50), onde foram medidos 07 indivíduos 

juvenis e 277 adultos.  

 
Figura 5. Gráfico do tamanho médio de captura de bonito (Euthynnus alleteratus) em relação 

ao tamanho médio de primeira maturação (L50), onde foram medidos 83 juvenis e 195 

adultos. 
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Figura 6. Gráfico do tamanho médio de captura de guaiúba (Ocyurus chrysurus) em relação 
ao tamanho médio de primeira maturação (L50), onde foram medidos 04 juvenis e 212 
adultos. 

 

Figura 7. Gráfico do tamanho médio de captura de cioba (Lutjanus analis) em relação ao 
tamanho médio de primeira maturação (L50), onde foram medidos 01 juvenil e 383 adultos. 

 

 

Figura 8. Gráfico do tamanho médio de captura de camurim (Centropomus undecimalis) em 

relação ao tamanho médio de primeira maturação (L50), onde foram medidos 04 juvenis e 

232 adultos. 
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Conclusão 

Os pescadores artesanais da Praia da Pipa entrevistados no período de junho de 2009 

a junho de 2010, estão na atividade em média há 25 anos e possuem em média 40 anos e meio 

de idade. O ganho mensal proveniente da pesca segundo os informantes chega ao máximo 

de 03 salários mínimos e embora 72% dos mestres sejam proprietários do barco em que 

atuam 61% vendem o pescado ao atravessador local, que os comercializa com valores entre 

20 a 40% superiores á aquele pago aos mesmos.  

Foram verificadas no período estudado 20 embarcações típicas da pesca artesanal; 10 

barcos a motor, 04 botes a vela e 06 paquetes. A diminuição da frota local na última década 

atinge os 66% e embora haja atuação de pescadores externos á comunidade no local, essa 

diminuição sugere a ocorrência de uma menor exploração dos recursos atualmente, devido à 

tecnologia empregada permanecer a mesma. Os petrechos utilizados são as redes de espera 

boiadas (superfície) e fundadas (fundo) de tamanhos variados e as linhas, também usadas 

com diversos tamanhos de anzóis, de nylon e em diferentes profundidades. 

Atualmente 21 pesqueiros são utilizados pela frota local, alguns permanecem 

intocáveis periodicamente devido ás condições ambientais, porém  todos são explorados há 

décadas por essa comunidade e as de algumas praias vizinhas. O conhecimento do mestre 

em relação ás condições ambientais, petrechos, pesqueiros utilizados e espécies alvo implica 

no sucesso ou não da pescaria. 

 Embora tenham sido registradas 76 espécies ictiofaunísticas capturadas pela frota 

artesanal da Praia da Pipa, as espécies serra (Scomberomorus brasiliensis), bonito (Euthynnus 

alleteratus), guaiúba (Ocyurus chrysurus), cioba (Lutjanus analis), camurim (Centropomus 

undecimalis), guarajuba (Carangoides bartholomaei e C. ruber), cavala (Scomberomorus cavalla e 

Acanthocybium solandri) e pescada (Cynoscion leiarchus e C. acoupa) representaram 65,3% de 

toda a produção no período estudado. Foram analisados apenas os recursos: serra, bonito, 

guaiúba, cioba e camurim, que representaram o total de 46,5% da produção do período, por 

serem constituídos de uma única espécie. Devido à maior parte dos indivíduos capturados 

destas 05 espécies apresentarem o tamanho médio de captura superior ao L50 

correspondente, concluí-se que a captura destas espécies no período estudado foi composta 

em sua maioria por indivíduos adultos.  

O estudo constatou que a atividade pesqueira realizada na Praia da Pipa, com suas 

características artesanais, suas estratégias de captura dos recursos, os petrechos utilizados e o 

número de embarcações que atuam na região, explora grande parte dos recursos pesqueiros 

locais de uma forma que tende a sustentabilidade dos mesmos, sugerindo que a elaboração 
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de políticas públicas e de um plano de manejo local deva respeitar as características atuais da 

pesca realizada na comunidade assim como o conhecimento dos pescadores locais para com 

o meio ambiente em que atuam, possibilitando que a sustentabilidade almejada não preserve 

apenas o meio ambiente, mas também os aspectos sociais e culturais da comunidade 

envolvida.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatamos uma grande diminuição da atividade pesqueira artesanal na comunidade da 

Praia da Pipa nos últimos anos. O decréscimo da frota local na última década chegou a 66% e 

o número de embarcações no período de junho de 2009 a junho de 2010 não passou de 20. As 

embarcações típicas da pesca artesanal pertencentes aos pescadores locais observadas no 

período foram: 10 barcos a motor, 04 botes a vela e 06 paquetes e embora haja atuação de 

pescadores externos à comunidade na região, a diminuição da frota sugere a ocorrência de 

uma menor exploração dos recursos pesqueiros locais devido à baixa tecnologia empregada 

manter suas características típicas da pesca artesanal.   

Os petrechos utilizados pela frota local são as redes de espera e as linhas, e atualmente 

21 pesqueiros são explorados na área que tange a zona costeira do município. O conhecimento 

do mestre em relação às condições ambientais, petrechos, pesqueiros utilizados e espécies 

alvo é fundamental para o desejado sucesso da pescaria. 

O processo de enfraquecimento da transmissão da cultura pesqueira local ganhou força 

nos últimos anos com a diminuição das atividades realizadas entre parentes em decorrência do 

afastamento dos mais velhos devido às limitações pessoais e dos mais novos pelas 

possibilidades de outros empregos provenientes do turismo, iniciando o distanciamento das 

novas gerações das atividades pesqueiras. As razões para a diminuição destas atividades na 

comunidade não estão relacionadas às alterações ambientais, mas sim à fraqueza político-

social em que o grupo se encontra.  

Os pescadores locais não obtêm benefícios nem incentivos provenientes de uma política 

pública eficiente; a aquisição de material para manutenção dos petrechos e das embarcações 

depende da venda do pescado e as linhas de crédito criadas pelo governo para subsidiar os 

pescadores artesanais não chegam aos integrantes dessa comunidade. Estes fatos, segundo os 

próprios pescadores, geram uma série de dificuldades e incertezas quanto à continuação da 

atividade pesqueira, como a falta de trabalhadores, a necessidade de uma cooperativa e a 

desagregação da Colônia já que a mesma não atende as expectativas de órgão de classe dos 

trabalhadores do setor artesanal da pesca, como a defesa dos direitos e interesses da categoria.  

Foram identificadas 76 espécies de peixes capturadas pela frota artesanal da Praia da 

Pipa, sendo os recursos serra (Scomberomorus brasiliensis), bonito (Euthynnus alleteratus), 

guaiúba (Ocyurus chrysurus), cioba (Lutjanus analis), camurim (Centropomus undecimalis), 

guarajuba (Carangoides bartholomaei e C. ruber), cavala (Scomberomorus cavalla e 

Acanthocybium solandri) e pescada (Cynoscion leiarchus e C. acoupa) representantes de mais 
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de 60% da produção no período estudado. As espécies analisadas: serra, bonito, guaiúba, 

cioba e camurim, representaram quase 50% do pescado e a maior parte dos indivíduos destas 

espécies apresentaram o tamanho médio de captura superior ao L50 correspondente, ou seja, a 

captura dos mesmos é constituída em sua maioria por indivíduos adultos. 

Os pescadores mais experientes relataram que o pescado de hoje permanece em 

quantidade e tamanho semelhante ao de décadas anteriores, assim como as espécies mais 

importantes e aquelas que marcam estações do ano, sugerindo que a pesca artesanal realizada 

no local tende a sustentabilidade de seus recursos, apesar de variação sazonal na quantidade 

dos mesmos. Estes permanecem sendo explorados em tamanhos ideais para consumo, sem 

demonstrar sinais de sobrepesca, fato conflitante com a diminuição da atividade pela 

categoria, já que os recursos permanecem sendo pescados na região; levantando a necessidade 

de um acompanhamento temporal dessa pesca.    

Os saberes tradicionais, os valores de uma comunidade e suas regras de uso dos recursos 

disponíveis são responsáveis pelo equilíbrio entre a proteção da biodiversidade e o uso 

sustentável dos recursos naturais. Os planos de manejo devem considerar os saberes locais e 

incorporarem as experiências sociais dessas comunidades. Para tanto há a necessidade de que 

as mesmas valorizem os seus aspectos culturais e fortifiquem suas tradições para com a 

população local. Todos os informantes membros da comunidade aprovam a criação de uma 

instituição voltada à valorização da cultura local, onde turistas, moradores e principalmente os 

jovens possam abranger o conhecimento sobre as tradições locais, preenchendo a lacuna 

existente entre a educação pública e a valorização regional.  

O estudo constatou que a atividade pesqueira realizada na Praia da Pipa, com suas 

características artesanais, suas estratégias de captura dos recursos, os petrechos utilizados e o 

número de embarcações que atuam na região, explora grande parte dos recursos pesqueiros 

locais de uma forma que tende a sustentabilidade dos mesmos, sugerindo que a elaboração de 

políticas públicas e de um plano de manejo local deva respeitar as características atuais da 

pesca realizada na comunidade, assim como o conhecimento dos pescadores locais para com 

o meio ambiente em que atuam, possibilitando que a sustentabilidade almejada não preserve 

apenas o meio ambiente, mas também os aspectos sociais e culturais da comunidade 

envolvida.  
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Anexo 1. Acordo de permissão de uso das informações adquiridas pela realização dos 

formulários aplicados na Praia da Pipa no período estudado. 
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Anexo 2. Formulário Sócio-econômico aplicado aos pescadores da Praia da Pipa no período 

de junho de 2009 a junho de 2010. 

                                                                                                                  
                                           Formulário sócio-econômico destinado aos pescadores 

 

 

Data:     /     /                                                                    

 

Entrevistado: _______________________                   

 

1. Data de nascimento:  ____/____/___                                                     idade: __________ anos 

 

2. Sexo:   (    ) Masculino      (    ) Feminino      

 

3. Grau de escolaridade: (     ) fundamental    (     ) médio    (     ) superior 

 

4. Estado civil: (   ) solteiro  (   ) casado  (   ) concubinato  (   ) viúvo  (   ) separado  (   ) divorciado  

 

5. Dependentes:______________________________  menor de idade:______________________ 

 

6. Modo de moradia: (   ) aluguel  (   ) própria   (   ) com parentes  (   ) outra 

 

7. Renda familiar mensal:  (   ) menos de 01 salário (   ) de 01 á 03  (   )  de 04 a 06  (   ) mais de 06 

 

8. Profissão exercida: (   ) pescador  função:  _______________ tempo de atuação:_________anos 

                       (   ) outra: ________________    pesca ___________anos 

 

9. Profissão do pai:  (   ) pescador   (   ) agricultor   (   ) outra 

 

10. Pesca com parentes:  (   ) sim   (   ) não     vínculo: ___________________ 

 

11. Arte de pesca em que atua: __________________________ 

 

12. Atuação anterior em outra arte de pesca: (   ) sim   (   ) não              Qual:____________________ 

 

13. Possui vínculo com a colônia: (   ) sim  (   ) não 

 

14. Participa de reuniões:  (   ) sim  (   ) não 

 

15. Possui cadastro de pescador: (   ) sim  (   ) não 

 

16. Recebe seguro defeso: (   ) sim  (   ) não   (   ) Já recebeu 

 

17. Quais as suas percepções sobre a pesca no município? 

 

(   ) Aumentou quantidade     (   ) mesma       (   ) diminuiu quantidade 

(   ) Aumentou tamanho         (   ) mesmo       (   ) diminuiu tamanho 

 

18. O que você acha necessário para melhoria da atividade pesqueira no município? 

____________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Formulário A Atividade pesqueira aplicado aos pescadores da Praia da Pipa no 

período de junho de 2009 a junho de 2010.  

                                                                                                       

  
                                   Formulário A atividade pesqueira na Praia da Pipa 

 

               Data:     /     /                                                                    

 

Entrevistado: _______________________                  Barco:_________________________________ 

  

Proprietário:  (   ) sim   (   ) não _____________________________ 

 

1. Tamanho dos barcos: ______________________________________________________ 

 

2. Tripulação média por embarque: _____________________________________________ 

 

3. Arte de pesca:  ___________________________________________________________ 

 

4. Descrição do petrecho: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. Frequência de pesca:  ___ dias _____________________. ______ dias _______________ 

 

6. Local em que pesca:______________________________________________________ 

 

7. Quanto tempo passa em média em um pesqueiro? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Como você escolhe o pesqueiro a ser utilizado? 

____________________________________________________________________________ 

 

9. A arte de pesca utilizada muda de pesqueiro para pesqueiro? 

____________________________________________________________________________ 

 

10. Meios de conservação á bordo: 

_______________________________________________________ 

 

11. Quais espécies você considera mais importantes na região? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Destino do pescado:  (    )  consumo local    (    )   restaurantes    (    )  outras localidades 

 

Obs.:_______________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Formulário A Tradição da Pesca aplicado aos pescadores e moradores da Praia da 

Pipa no período de junho de 2009 a junho de 2010.  

                                                                                                         

                            Formulário A Tradição da Pesca na Praia da Pipa 

Data:  ____/______/______                   

Nome: ____________________________         Idade: _______ anos 

1. A quantas gerações sua família vive na Pipa ou região?  __________ 

2. Qual era a profissão do seu avô? (   ) pescador   (   ) agricultor   (   ) outra 

3. Qual era a profissão do seu pai? (   ) pescador   (   ) agricultor   (   ) outra 

4. Você sabe quantas gerações da sua família sobreviveram ou sobrevivem da pesca? 

__________________ 

5. Você já exerceu ou exerce alguma atividade relacionada á pesca? Qual? Por quanto tempo? (   ) sim   

(   ) não          Qual:________________________________ Tempo: ____________ 

6. O pescado era essencial para a alimentação e sobrevivência da população antigamente?  

(   ) sim   (   ) não      

7. E hoje em dia, porquê? (  ) sim   (  ) não 

________________________________________________________________     

8. Você já usou ou já viu alguém usar algum organismo marinho para fins medicinais? Qual? 

(   ) sim   (   ) não    Qual: ______________________________________________________ 

9. Você sabe o que é mais antigo em Pipa, a prática da pesca ou da agricultura?  

 (    ) pesca   (    ) agricultura 

10. Em algum momento deixava-se de pescar para plantar? (   ) sim   (   ) não      

11. Em algum momento deixava-se de plantar para pescar? (   ) sim   (   ) não    

12. Sabe dizer quando começou a pesca na Praia da Pipa? 

________________________________________________________________ 

13. Como chegaram os tipos de pesca utilizados hoje em dia? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

14. Antigamente a pesca era realizada da mesma forma ou existiam outros tipos de pesca? Quais? 

(   ) sim   (   ) não _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

15. Algum desses tipos de pesca foram desenvolvidos aqui na Pipa? Quais?   

(   ) sim (  ) não ________________________________________________________________  

16. Os pesqueiros utilizados eram outros? Se forem outros, quais?  

(   ) sim   (   ) não _________________________________________________  
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17. Desde quando são utilizados os mesmos pesqueiros? 

_______________________________________________________  

18. Alguma vez parou a atividade pesqueira por longo período de tempo em algum dos pesqueiros?  

(   ) sim   (   ) não __________________________________________________   

19. Quais são os tipos de peixes mais importantes nos dias de hoje? 

_____________________________________________________________________ 

20. E antigamente, os peixes mais importantes eram os mesmos ou eram outros? Quais?  

(    ) mesmos (    ) outros  

21. Algum tipo de peixe marca época ou estação do ano? Quais? 

_____________________________________________________________________ 

22. Antigamente também eram os mesmos peixes que marcavam época?  

(  ) sim   (  ) não ___________________________________________________ 

23. Esses peixes diminuíram de tamanho ou quantidade?  

(   ) tamanho   (   ) quantidade 

24. Algum tipo de peixe parou de ser pescado? Quais? (   ) sim   (   ) não 

_____________________________________________________________________ 

25. Algum tipo de peixe não era pescado e agora é? (   ) sim   (   ) não 

______________________________________________________________________ 

26. Os peixes da região sempre tiveram os mesmos nomes? (   ) sim   (   ) não 

______________________________________________________________________ 

27. Sabe dizer de onde veio ou quem deu o nome de algum desses peixes? 

 (   ) sim   (   ) não __________________________________________________ 

28. Você acha que a pesca causa impacto negativo ao meio ambiente?  

(   ) sim   (   ) não  

29. E antigamente, a pesca causava impacto? (   ) sim   (   ) não  

30. Você vê mudanças no ambiente marinho que podem ter sido causadas pelo homem?  

(   ) sim (   ) não 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

31. Você aprovaria a criação de um centro de visitantes voltado à cultura pipense? 

 (   ) sim   (   ) não 
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Anexo 5. Embarcação do tipo Bote a vela, pertencente a frota artesanal da Praia da Pipa. 

 

 

Anexo 6. Embarcação do tipo Barco a motor, pertencente a frota artesanal da Praia da Pipa. 

 

Anexo 7. Embarcação do tipo Paquete, pertencente a frota artesanal da Praia da Pipa. 
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Anexo 8. Petrecho do tipo rede de espera (boiera e caçoeira), utilizado pela frota artesanal da 

Praia da Pipa. 

 

 

 

Anexo 9. Petrecho do tipo linha de mão, utilizado pela frota artesanal da Praia da Pipa. 
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Anexo 10. Fabricação do curral, atividade pesqueira desembarcada já extinguida na 

comunidade da Praia da Pipa, foto de julho 1994. 

 

 

Anexo 11. Curral, antiga arte de pesca, não mais utilizada na comunidade da Praia da Pipa 

atualmente, foto de julho 1994. 
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Anexo 12. Atividade de carpinteiro náutico realizada na Praia da Pipa. 

 

 

Anexo 13. Atividade de redeiro realizada por pescador local da Praia da Pipa. 
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Anexo 14. Peixe do tipo serra (Scomberomorus brasiliensis). 

 

 

 

Anexo 15. Peixe do tipo bonito (Euthynnus alleteratus). 
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Anexo 16. Peixe do tipo guaiúba (Ocyurus chrysurus).  

 

 

 

 

Anexo 17. Peixe do tipo cioba (Lutjanus analis). 
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Anexo 18. Peixes do tipo camurim (Centropomus undecimalis). 
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Anexo 19. Normas de publicação da Revista Sociedade & Natureza. 

 

Normas para apresentação dos originais para publicação 

• Serão aceitos para publicação na Revista Sociedade & Natureza artigos inéditos de revisão 

crítica sobre tema pertinente à Geografia e áreas afins ou resultado de pesquisa de natureza 

empírica, experimental ou conceitual (com no mínimo 10 e no máximo 15 páginas).  

• Serão aceitos artigos em português, inglês, francês e espanhol. 

• Os artigos deverão ser editados em MS Office 2000 (Word) ou versões posteriores, em 

espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho 12, sem notas de cabeçalho e rodapé.  

• A configuração da página deve ser A4 com margens de 2,5 cm (superior, inferior, direita e 

esquerda).  

• O título do trabalho (português e em inglês) deve aparecer centralizado com fonte Times 

New Roman, tamanho 14 e em negrito.   

• A seguir deve vir resumo e abstract (ou resumé) (ou resumen), com um máximo de 15 linhas 

(250 palavras, incluindo um mínimo de três e máximo de cinco palavras-chave descritoras do 

conteúdo do trabalho apresentadas na língua original e em inglês. Não usar tradutor 

automático. Recomenda-se passar por revisão de profissional especializado. 

• Tabelas e ilustrações devem ser referidas no texto e numeradas de acordo com a seqüência. 

As tabelas devem ter título/legenda na parte superior e as ilustrações título/legenda na parte 

inferior. 

• As ilustrações (gráficos, mapas e fotos) deverão ser enviadas em formato GIF ou JPG, já 

inseridas no corpo do texto. As mesmas serão publicados em preto e branco. 

• As referências deverão ser organizadas de acordo com a NBR-6023 da ABNT(agosto de 

2002). 

• As citações diretas e indiretas deverão ser organizadas de acordo com a NBR-10520 da 

ABNT (agosto de 2002). 

 

O artigo deverá ser submetido através do site da revista 

http://www.sociedadenatureza.ig.ufu.br, onde o Editor encaminhará a dois membros do 

Conselho Consultivo que farão avaliação do mesmo. 

 

Os trabalhos serão publicados em mídia impressa (papel) e em versão eletrônica (WEB). 
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Anexo 20. Comprovante de submissão da Revista Sociedade & Natureza.  

Capa > Usuário > Autor > Submissões > #11532 > Avaliação  
#11532 Avaliação    Submissão 
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Anexo 21. Normas de publicação da Revista Boletim do Instituto de Pesca. 

 

O BOLETIM DO INSTITUTO DE PESCA tem por objetivo a divulgação de trabalhos 

científicos inéditos, relacionados a Pesca, Aqüicultura e Limnologia. É publicado 01 volume 

por ano, com o necessário número de tomos.  

Os trabalhos publicados no Boletim do Instituto de Pesca são: Artigo Científico, Nota 

Científica, Artigo de Revisão ou Relato de Caso. Podem ser redigidos em português, inglês ou 

espanhol e devem conter os seguintes itens:  

TÍTULO: Deve ser claro e conciso, redigido em português e inglês e, se for o caso, também 

em espanhol. Havendo necessidade de título longo, recorrer a subtítulo. Deve ser apresentado 

em letras maiúsculas, alinhamento centralizado. No caso de recebimento de auxílio para a 

execução do trabalho, informar como nota de rodapé, na primeira página, por meio de 

asterisco, também aposto ao final do título.  

NOME(s) DO(s) AUTOR(es): Deve(m) ser apresentado(s) por extenso, na ordem direta 

(prenome e sobrenome) e em letras maiúsculas apenas o sobrenome pelo qual o(s) autor(es) 

deve(m) ser identificado(s). A filiação do(s) autor(es), bem como o endereço completo para 

correspondência e o e-mail, deverão ser colocados como nota de rodapé na primeira página, 

sendo identificados por números arábicos separados por vírgula quando necessário.  

RESUMO + Palavras-chave: É obrigatório em qualquer tipo de trabalho. O Resumo deve 

conter concisamente o que foi feito, os resultados obtidos e a conclusão. Número máximo de 

palavras: no resumo -para Artigo Científico e Artigo de Revisão, 250 (duzentas e cinqüenta); 

para Nota Científica e Relato de Caso, 150 (cento e cinqüenta); em palavras-chave, no 

máximo de 6 (seis) palavras, incluindo nomes científicos, se necessário. Resumo + Palavras-

chave em português e inglês (Abstract + Key words) são obrigatórios, independente do 

idioma em que o trabalho esteja redigido.  

INTRODUÇÃO: Contém revisão da literatura relativa ao tema do trabalho e objetivo do 

mesmo.  

MATERIAL E MÉTODOS : Descrição dos mesmos  

RESULTADOS: Podem ser apresentados sob a forma de tabelas e/ou figuras, quando 

necessário. Tabelas devem ser numeradas com algarismos arábicos e encabeçadas pela 

respectiva legenda; os dados apresentados nesta não devem ser repetidos em gráfico, a não ser 

quando absolutamente necessário. Gráficos, desenhos, mapas, fotografias etc., nunca 

ultrapassando as medidas 16x21 cm, devem ser encaixados no texto, citados como figura e 

numerados, consecutivamente, com algarismos arábicos, com título autoexplicativo abaixo. 
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Desenhos, mapas e fotografias devem ser apresentados no original e em arquivos distintos, 

preferencialmente em formato digital ―tiff‖. Ex.: nome do arquivo.tif. Figuras coloridas 

poderão ser incluídas somente em casos estritamente necessários.  

DISCUSSÃO: Resultados e Discussão podem constituir um capítulo único.  

CONCLUSÃO(ões): Discussão e Conclusão também podem constituir capítulo único.  

AGRADECIMENTOS: É opcional.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1 -NO TEXTO  

-Usar o sistema Autor/Data, ou seja, o sobrenome do(s) autor(s) (em letras maiúsculas) 

seguido(s) do ano em que a obra foi publicada. Assim: Para um autor: MIGHELL (1975) 

observou...; Segundo AZEVEDO (1965), a piracema...; Estas afirmações foram confirmadas 

em trabalhos posteriores (WAKAMATSU, 1973).  

-Para dois autores: ROSA JÚNIOR e SCHUBART (1980), pesquisando... (Se o artigo do 

autor (s) que está submetendo o trabalho estiver redigido em português usar ―e‖ ligando os 

sobrenomes dos autores. Se estiver redigido em inglês ou espanhol usar ―and‖ ou ―y‖, 

respectivamente).  

-Para três ou mais autores: O sobrenome do primeiro autor deve ser seguido da expressão ―et 

al.‖. Assim: SOARES et al. (1978) constataram... ou Tal fato foi constatado na África 

(SOARES et al., 1978).  

-Para o mesmo autor em anos diferentes respeitar a ordem cronológica, separada por vírgula. 

Ex : SILVA (1980, 1985).  

-Para citação de vários autores seqüencialmente, respeitar a ordem cronológica do ano de 

publicação e separá-los por ―;‖.  

Assim: ...........nos viveiros comerciais (SILVA, 1980; FERREIRA, 1999; GIAMAS e 

BARBIERI, 2002).  

-Ainda, quando for absolutamente necessário referenciar um autor citado em trabalho 

consultado, o nome desse autor será referido apenas no texto (em letras minúsculas), 

indicando-se, entre vírgulas e precedido da palavra latina apud, o nome do autor do trabalho 

consultado, o qual irá figurar na lista de referências. Ex.: ―Segundo Gulland, apud SANTOS 

(1978), os coeficientes...‖.  

2 -NA LISTAGEM BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Documentos impressos – Para dois autores, relacionar os artigos referidos no texto, com 

os nomes de todos os autores do trabalho separados por ―e‖, ―and‖ ou ―y‖, se o texto for 

redigido em português, inglês ou espanhol, respectivamente.  
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Se mais de dois autores, separá-los por ponto e vírgula. As referências devem ser ordenadas 

alfabeticamente pelo último sobrenome do autor. Havendo mais de uma obra com a mesma 

entrada, considera-se a ordem cronológica e, em seguida, a  alfabética do terceiro elemento da 

referência. Exemplos:  

a) Artigo de periódico  

BARBIERI, G. e SANTOS, E.P. dos 1980 Dinâmica da nutrição de Geophagus brasiliensis 

(Quoy e Gaimard, 1824), na  represa do Lobo, Estado de São Paulo, Brasil. Ciência e Cultura, 

São Paulo, 32(1): 87-89.  

WOHLFARTH, G.W.; MOAY, R.; HULATA, G. 1983 A genotype-environment interaction 

for growth rate in the common carp, growing in intensively manured ponds. Aquaculture, 

Amsterdam, 33: 187-195.  

b) Dissertação, tese, trabalho apresentado para obtenção de Bacharelado, etc.  

GODINHO, H.M. 1972 Contribuições ao estudo do ciclo reprodutivo de Pimelodus maculatus 

Lacépède, 1803 (Pisces, Siluroidei)associado a variações morfológicas do ovário e a fatores 

abióticos. São Paulo. 94p. (Tese de Doutoramento. Instituto de Ciências Biomédicas, USP).  

EIRAS, A.C. 1991 Células sanguíneas e contagem diferencial de leucócitos de 13 espécies de 

teleósteos do rio Paraná PR. São Paulo. 95p. (Trabalho para obtenção do título de Bacharel 

em Ciências Biológicas. Organização Santamarense de Educação e Cultura).  

c) Livro, folheto, etc.  

GOMES, F.P. 1978 Curso de estatística experimental. 8a ed. Piracicaba: Escola Superior de 

Agricultura ―Luiz de Queiroz‖. 430p. ENGLE, R.F. e GRANGER, C.W.J. 1991 Long-run 

economic relationship: readings in cointegration. New York: Oxford University Press. 301p.  

d) Capítulo de livro, publicação em obras coletivas, anais de congresso, reunião, seminário, 

etc.  

MACKINNON, J.G. 1991 Critical values for cointegration tests. In: ENGLE, R.F. e 

GRANGER, C.W.J. Long-run economic relationship: readings in cointegration. New York: 

Oxford University Press. p.267-276.  

AMORIM, A.F. e ARFELLI, C.A. 1977 Contribuição ao conhecimento da biologia e pesca 

do espadarte e agulhões no litoral sulsudeste do Brasil. In: CONGRESSO PAULISTA DE 

AGRONOMIA, 1., São Paulo, 5-9/set./1977. Anais... São Paulo: Associação de Engenheiros 

Agrônomos. p.197-199.  

ÁVILA-DA-SILVA, A.O.; CARNEIRO, M.H.; FAGUNDES, L. 1999 Gerenciador de banco 

de dados de controle estatístico de produção pesqueira marítima -ProPesq.. In: CONGRESSO 
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BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA, 11.; CONGRESSO LATINO AMERICANO 

DE ENGENHARIA DE PESCA, 1., Recife, 17-21/out./1999. Anais... v.2, p.824-832.  

2.2. Informações eletrônicas (Documentos consultados online, em CD-ROM, etc.)  

-Utilizar as normas de referência de documentos impressos, acrescentando o endereço 

eletrônico em que o documento foi consultado. Exemplos:  

FLORES, S.A. y HIRT, L.M. 2002 Ciclo reproductivo y fecundidad de Pachyurus bonariensis 

(Steindachner, 1879), Pisces, Scianidae. B. Inst. Pesca, São Paulo, 28(1): 25-31. Disponível 

em: http://www.pesca.sp.gov.br/publicações.html.  

Acesso em: 26 ago. 2004.  

CASTRO, P.M.G. (sem data) A pesca de recursos demersais e suas transformações temporais. 

Disponível em: http:// www.pesca.sp.gov.br/textos.php. 

Acesso em: 3 set. 2004.  

SILVA, R.N. e OLIVEIRA, R. 1996 Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total 

na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., Recife, 1996. 

Anais eletrônicos... Disponível em: http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm. Acesso em: 

21 jan. 1997.  

TOLEDO PIZA, A.R.; LOBÃO, V.L.; FAHL, W.O. 2003 Crescimento de Achatina fulica 

(gigante africano) (Mollusca: Gastropoda) em função da densidade de estocagem. In: 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA 

CIÊNCIA, 55., Recife, 14-18 jul./2003. Anais... Recife: Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência. 1 CD-ROM.  

OBSERVAÇÕES:  

1. Os manuscritos de trabalhos devem ser digitados em Word/Windows, fonte Book Antiqua, 

tamanho 11, espaçamento 1,5 entre linhas. Importante as linhas devem ser numeradas 

seqüencialmente da primeira a última página, e não ultrapassar 20 páginas em tamanho A4, 

incluindo figura(s) e/ou tabela(s).  

2. O trabalho deve ser enviado em uma via impressa, e o(s) arquivo(s) do mesmo em CD-

ROM com identificação.  

3. O trabalho será analisado pelo Comitê Editorial do Instituto de Pesca (CEIP), segundo a 

ordem cronológica de recebimento, e por revisores científicos da área. Em seguida, caso 

necessário, retornará ao(s) autor(es) para modificações.  

O prazo de retorno do trabalho do(s) autor(es) ao CEIP será de 30 (trinta) dias, após o qual o 

trabalho será automaticamente cancelado.  

4. Os originais de trabalho não aceito para publicação serão devolvidos ao(s) autor(es).  

http://www.pesca.sp.gov.br/textos.php


104 

 

5. Os autores receberão, ao todo, 20 (vinte) separatas. Havendo interesse por maior número, 

as despesas correrão por conta do autor.  

6. Os trabalhos não originários do Instituto de Pesca deverão ser encaminhados ao Comitê 

Editorial do Instituto de Pesca:  

Av. Francisco Matarazzo, 455 -CEP: 05001-900 -São Paulo-SP-Brasil -Tel./Fax: (0xx11) 

3871-7525.  

e-mail: ceip@pesca.sp.gov.br / página: www.pesca.sp.gov.br  

7. Trabalho, cuja apresentação não seguir estritamente estas normas, será devolvido ao(s) 

autor(es).  

 




