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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo identificar o conhecimento dos pescadores artesanais 

de Vera Cruz – BA sobre leis relacionadas à pesca. No período de janeiro a abril de 2018, foram 

realizadas entrevistas com pescadores, utilizando um questionário semiestruturado, para obter dados 

sobre o conhecimento sobre leis relacionadas à pesca. Foi aplicado um total de 57 questionários aos 

pescadores artesanais que pescavam no município de Vera Cruz, Bahia. Dos entrevistados, 86% 

disseram conhecer as leis relacionadas com a pesca e 14% falaram não saber. Dentre os pescadores 

que falaram que conhecem as leis, 86% disseram que receberam alguma orientação sobre as leis de 

pesca das colônias e 14% não sabiam onde aprenderam. O recebimento do seguro defeso foi 

relatado pela maioria dos pescadores entrevistados (54%), os pescadores relataram pescar outras 

espécies neste período (96%), os demais não pescavam (4%). A presença da fiscalização no local de 

pesca foi relatada por 64% dos entrevistados, no qual os órgãos fiscalizadores mais citados foram o 

IBAMA (59%) e a Marinha do Brasil (24%). Apesar da maioria dos pescadores artesanais de Vera 

Cruz – BA relatarem conhecer alguma lei de pesca, isto se restringiu em sua maioria ao defeso, por 

conta de receberem o benefício, mas verificou-se que há uma necessidade de um suporte técnico 

para um maior aprofundamento da importância do conhecimento e fundamento das leis que 

envolvem a atividade pesqueira.    
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ABSTRAT: This work aimed to identify the knowledge of artisanal fishermen of Vera Cruz - BA 

about laws related to fishing. From January to April 2018, interviews were conducted with 

fishermen using a semi-structured questionnaire to obtain data on knowledge of laws related to 

fishing. A total of 57 questionnaires were applied to artisanal fishers who fished in the municipality 

of Vera Cruz, Bahia. Of those interviewed, 86% said they knew about fishing-related laws and 14% 

said they did not know. Among the fishermen who said they know the laws, 86% said they received 

some guidance on the fishing laws from the colonies and 14% did not know where they learned. 

The receipt of closed season insurance was reported by most of the fishermen interviewed (54%), 

the fishermen reported fishing other species in this period (96%), the others didn’t fish (4%). The 

presence of surveillance at the fishing spot was reported by 64% of respondents, in which the most 

cited enforcement agencies were IBAMA (59%) and Marinha do Brasil (24%). Although most 

artisanal fishers from Vera Cruz - BA reported knowing some fishing law, this was mostly 

restricted to the closed season insurance, as they received the benefit, but it was found that there is a 

need for technical support for further development of the importance of knowledge and foundation 

of the laws that involve fishing. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A pesca artesanal é uma das atividades mais antiga praticada pelo homem, tem como 

finalidade a produção de alimento e/ou renda para atender a necessidade de sobrevivência do 

indivíduo e sua família, sendo praticada em rios, estuários e mangues (MARTINS; ALVIM, 2016). 

Além disso, a pesca carrega forte tradição familiar, sendo uma atividade ensinada de pai para filho, 

ou seja, de geração a geração (ALVES; GUTJAHR; SILVA, 2015). Esta pesca emprega 

diretamente cerca de 830 mil indivíduos no Brasil, sendo somente no estado da Bahia um número 

superior a 105 mil pessoas inteiramente exercendo a pesca artesanal, o que representa 

aproximadamente 27% dos pescadores da região Nordeste (BRASIL, 2012).  

As comunidades pesqueiras enfrentam diversas dificuldades, entre elas estão: a falta de 

políticas públicas específicas que atendam às suas necessidades, o grande crescimento imobiliário 

na zona costeira, o aumento da atividade pesqueira industrial com uso de novas tecnologias, onde 

poucos têm acesso em razão da necessidade de investimentos financeiros e a expansão das 

atividades turísticas e da aquicultura (ALVES et al., 2017).  

Para os pescadores é fundamental conhecer as leis que regem sua profissão, estando sempre 

bem informado sobre os benefícios que lhe são dados como seguro defeso, assim como infrações 

que não podem cometer, como pescar uma espécie ameaçada de extinção ou que tamanho mínimo 

de malha das redes, por exemplo.  

Segundo Fuzetti & Corrêa (2009), para que as medidas de manejo pesqueiro possam ser 

traduzidas em resultados efetivos, tanto para os recursos naturais como para os núcleos humanos 

que deles dependem, são necessárias informações sobre as características da pesca artesanal. 

Existem leis que abrangem a atividade pesqueira, porém para elas serem eficiente é necessário o 

monitoramento para verificar se estão sendo cumpridas e se realmente a população que vive da 

pesca conhece essas regras. Diante disto, este trabalho teve como objetivo identificar o 

conhecimento dos pescadores artesanais de Vera Cruz – BA sobre leis relacionadas à pesca. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado no município de Vera Cruz - Bahia, possuindo uma área de 299,734 

km², no qual vivem cerca de 37.597 pessoas (IBGE, 2010). Este município está localizado na Ilha 

de Itaparica, a 289 km da capital Salvador via terrestre e a 6 km via marítima (ALVES, 2016).  

O trabalho foi realizado em campo, baseado no método de pesquisa-ação, onde o 

entrevistador inseriu-se no ambiente dos pescadores, havendo uma troca de conhecimentos e 

estabelecendo uma relação mútua de respeito e confiança, com o objetivo de obter as informações 

presentes no questionário (TRIPP, 2005). Nos meses de janeiro e abril de 2018, foram realizadas 

entrevistas com 57 pescadores artesanais nas comunidades do município de Vera Cruz - BA, através 

de um questionário semiestruturado, composto de 9 questões, relacionadas aos conhecimentos sobre 

legislação de pesca. 

Os dados obtidos dos questionários foram tabulados em planilhas Excel, permitindo a 

elaboração de gráficos e tabelas, através deste suporte foi permitido um panorama dos resultados e 

consequente discussão, para conclusão o trabalho. 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos entrevistados, 86% disseram conhecer as leis relacionadas com a pesca e 14% falaram 

não saber. Dentre os pescadores que falaram que conhecem as leis, 86% disseram que receberam 

alguma orientação sobre as leis de pesca das colônias e 14% não sabem onde aprenderam. No 

trabalho de Fernandes et al. (2017), foi constatado que 79% dos pescadores artesanais da RESEX de 

Canavieiras-BA, conhecem as leis relacionada com a pesca e 69% disseram receber orientação 

sobre as leis de pesca da associação de pescadores colônia Z-20, IBAMA, Marinha, AMEX, 

ICMBio e RESEX, 28% disseram não receber nenhuma orientação e 3% não responderam. 

Em relação ao conhecimento dos pescadores sobre as leis que envolvem a pesca, as mais 

citadas foram: o defeso (73%) e a proibição da pesca com bomba (16%). Além disso, 95% dos 

entrevistados afirmaram saber o que é o defeso e sua finalidade, assim como conheciam o defeso de 

uma espécie de importância econômica, como camarão (91%), lagosta (23%) e robalo (21%) 

(TABELA 1). Durante o defeso de alguma espécie capturada pelos pescadores, estes relataram 

pescar outras espécies neste período (96%). 

 

Tabela 1. Normativas de recursos pesqueiros de importância econômica do estado da Bahia. 

 

Espécie Normativas Início Fim 

Camarão Instrução Normativa MMA nº 14/2004 01 Abr. 15 Mai. 

15 Set. 31 Out. 

Caranguejo real Instrução Normativa SEAP n° 21/2008 01 Jan. 30 Jun. 

Caranguejo uçá Portaria IBAMA nº 34/2003 01 Dez. 31 Mai. 

Lagosta Instrução Normativa IBAMA nº 206/2008 01 Dez. 31 Mai. 

Robalo Portaria IBAMA nº 34/2003 15 Mai. 31 Jul. 

 

O recebimento do seguro defeso foi relatado pela maioria dos pescadores entrevistados (54%), 

sendo este resultado próximo ao de Mendonça e Pereira (2012), que no seu trabalho no estado da 

Paraíba, constatou também que a maioria dos pescadores recebia seguro defeso. 

Os entrevistados relataram já ter presenciado algum tipo de fiscalização no local de pesca 

(64%), sendo que os órgãos mais citados foram o IBAMA (59%) e a Marinha do Brasil (24%). 

O período de defeso é definido pela a paralisação temporária da pesca para a preservação da 

espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou seu maior crescimento, dessa forma, o período 

favorece a sustentabilidade dos estoques pesqueiros e evita a pesca quando os pescados estão mais 

vulneráveis (SANTOS; BRANCO; BARBIERI, 2013).  

No Brasil, foi instituindo o seguro defeso, que permite ao pescador receber um auxílio 

financeiro em períodos de restrições da pesca. Para receber este o auxílio, o pescador artesanal 

precisa comprovar sua condição de segurado especial para essa categoria, incluindo a constatação 

de sua atividade profissional continua, de forma artesanal, individual ou em regime de economia 

familiar, durante o período de defeso da atividade pesqueira. (ACAUAN et al., 2018).  

 

4- CONCLUSÃO 

 

A maioria dos pescadores relatou conhecer alguma lei de pesca, sendo o defeso a mais citada, 

entretanto verificou-se que há uma necessidade de um suporte técnico e maior aprofundamento 

sobre a fundamentação e importância das leis que envolvem a atividade pesqueira, para aplicarem 

de forma adequada evitando sanções e proteger os recursos pesqueiros disponíveis.    

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=134&data=17/11/2008
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=134&data=17/11/2008
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