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A característica multidimensional da atividade pesqueira traz à tona a existência de 
uma dinâmica complexa, marcada pelas inter-relações dos fatores socioculturais, 
políticos, econômicos, tecnológicos, ecológicos e institucionais, o que sugere cada 
vez mais estudos de caráter interdisciplinar detalhados. Este estudo foi realizado 
junto a sete comunidades pesqueiras (Buba, Batambali, Brandão, Darsalam, 
Fulacunda, Lamane e Míssira) distribuídas no entorno da bacia do rio grande de 
Buba, a sul da Guiné-Bissau/África. A proposta foi analisar por meio de uma 
abordagem multidimensional, a sustentabilidade das pescarias artesanais na bacia 
do rio Buba, como base norteadora capaz de orientar estratégias de gerenciamento 
pesqueiro, bem como o uso racional e durável dos recursos. O tema justifica-se por 
representar um marco para a perseguição do desenvolvimento sustentável na pesca, 
recomendado pela FAO, por ser adaptável a qualquer realidade, além de configurar-
se como setor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do País. O 
enfoque teórico-metodológico apresentado nesta investigação está estritamente 
relacionado com pelo menos dois marcos conceituais estabelecidos pela FAO: o 
Código de Conduta para uma Pesca Responsável e o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável da Pesca Artesanal. Por tratar-se de um estudo de cunho 
interdisciplinar, se fez necessário o uso do modelo Rapfish, um método de avaliação 
de sustentabilidade das pescarias por meio de análise multidimensional dos 
indicadores pré-selecionados em forma de variáveis distribuídos em cinco 
dimensões ou áreas temáticas. Durante a condução da pesquisa no campo 
(fevereiro de 2013 e novembro de 2015) foram coletados dados primários por meio 
de entrevistas semiestruturadas com os pescadores, como também levantamento de 
informações oficiais dentre os principais órgãos ligados ao setor pesqueiro, além da 
observação direta da dinâmica de atividade. Os dados foram tabulados em planilhas 
eletrônicas utilizadas na análise e tratamento dos mesmos. Foi desenvolvida uma 
análise multivariada mais detalhada por meio do método de Escalonamento 
Multidimensional (EMD), utilizando os parâmetros da distância euclidiana e 
correlação canônica para efeito de comparação entre as comunidades pesqueiras 
investigadas. Todas as comunidades apresentaram uma grande assimetria entre as 
pescarias, implicando uma sustentabilidade intermediária tendo ISPA igual a 0,6. O 
estudo trouxe contribuições importantes para a compreensão do estado atual de 
sustentabilidade e dos principais desafios para o futuro das pescarias artesanais na 
bacia do rio Buba. As recomendações feitas podem servir como referências para 
avaliar e orientar estratégias futuras de governança, em prol da garantia de modos 
de vida pesqueiros e o uso sustentável de recursos. Conclui-se que os fatores que 
influenciam a sustentabilidade da pesca artesanal no rio Buba possuem 
característica multidimensional e são de ordens sociocultural, econômica, ecológica, 
tecnológica e institucional.  

Palavras-chave: Rapfish. Análise multidimensional. Ordenamento pesqueiro. 

Desenvolvimento Sustentável. Guiné-Bissau. 
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ABSTRACT 

 
The multidimensional characteristic of fishing activity brings up the existence of a 
complex dynamic, marked by the interrelationship of sociocultural, politic, economic, 
technologic, ecologic, and institutional factors, which suggests an increase in more 
detailed interdisciplinary studies. This study was carried out among seven fishing 
communities (Buba, Batambali, Brandão, Darsalam, Fulacunda, Lamane, and 
Míssira) spread around the basin of the Rio Grande de Buba, in the south part of 
Guinea Bissau, small country located in west Africa. The proposal was to analyze, 
through a multidimensional approach, the sustainability of artisanal fisheries in the 
Buba river basin, as a guiding base capable of conducting strategies of fishery 
management as well as the rational and lasting use of resources. The topic is 
justified for representing a milestone for the seeking fishery sustainable development, 
recommended by FAO for being adaptable to any reality, besides being a strategic 
sector for the socioeconomic development of the country. The theoretical-
Methodological focus of this investigation is strictly related with at least two 
conceptual marks established by FAO: Code of Conduct for responsible fisheries and 
the concept of sustainable development of artisanal fishery. For being a study of 
interdisciplinary characteristics, it is necessary the use of the Rapfish technique, a 
sustainability evaluation method of fisheries by means of multidimensional analysis of 
indicators pre-selected as variables arranged in five dimensions or thematic area. 
During the implementation of the field research (February, 2013 and November, 
2015), primary data were collected by means of a semistructured interview with the 
fishermen, as well as by official information collection among the mains agencies 
linked to the fishing sector, besides the direct observation of the dynamic activity. The 
data were tabulated on spreadsheet used to the analysis and treatment of them. A 
more detailed multivariate analysis was developed using the multidimensional scaling 
(MDS), using the parameters of the Euclidean distance and canonical-correlation for 
comparison purpose among the investigated fishing communities. All of the 
communities presented a huge asymmetry among the fisheries, implying an 
intermediate sustainability with ISPA equal to 0.6. The study brought important 
contributions for the comprehension of the status of sustainability and the main 
challenges for the future of the artisanal fisheries of the basin of the Buba river. The 
recommendations made can work as a reference to evaluate and guide futures 
government strategies, on behalf of the guarantee of fishing ways of life and the 
sustainable use of resources. It is concluded that the factors that influence the 
sustainability of artisanal fishing in the Buba river have a multidimensional 
characteristic and are of socio-cultural, economic, ecological, technological and 
institutional orders. 
 
Keywords: Rapfish. Multidimensional analysis. Fisheries planning. Sustainable 

Development. Guinea Bissau. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O mais importante na ciência não é encontrar 
novos fatos, mas sim descobrir novas maneiras de 
pensar sobre eles (BRAGG, 2017). 
  

 
A história da vida sobre a Terra tem sido de interação entre as matérias 

vivas e sua relação com o meio ambiente. Em grande parte, a forma física e os 

hábitos da vegetação da Terra, bem como a sua vida animal, foram moldados pelo 

seu meio ambiente ao longo do tempo (CARSON, 1962). 

Desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, os esforços que vêm 

sendo conjugados na busca de integração e operacionalização da ideia do 

desenvolvimento e meio ambiente são imensos, na medida em que, os agentes de 

desenvolvimento devem aprender a lidar com o caráter multidimensional espacial e 

temporal dos usos que se faz da natureza (REBOUÇAS; FILARDI; VIEIRA, 2006). 

Neste sentido, as ciências ambientais muito têm colaborado por mostrarem-se 

atuantes na sociedade contemporânea, possibilitando a análise de diversas 

questões que envolvem as temáticas relacionadas ao binômio.  

As dinâmicas na gestão dos recursos pesqueiros9 ilustram bem este 

ponto de vista, diante às regras impostas pelo mercado internacional, num contexto 

de globalização (DIEGUES, 1999), onde a organização da pesca 

industrial/empresarial vem sendo fortalecida, em detrimento de sistemas de gestão 

que operam em nível local ou comunitário, colocando em risco o setor pesqueiro 

artesanal. 

Com efeito, à semelhança da agricultura, o valor econômico-cultural da 

pesca artesanal tem marco histórico que data desde os primórdios, não só como 

fonte de alimento e de rendimento, mas também por suas características 

socioculturais conferindo identidade específica de diferentes povos no mundo.  

No Oeste da África, por exemplo, a zona costeira e os seus recursos 

representam um componente crucial para a reprodução social e o desenvolvimento 

dos países daquela região. Nesta zona concentram-se cerca de 60% do total da 

população humana (PIROT; MEYNELL; ELDER, 2000), encontrando-se também ali 

                                                           
9O termo recurso pesqueiro, neste trabalho, irá considerar os recursos aquáticos vivos, tanto em 
águas marinhas como em águas doces, sujeitos a captura ou extração. 
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o enquadramento necessário para o desenvolvimento de numerosas atividades 

econômicas. Dentre elas, destacam-se pela sua importância, a pesca artesanal e o 

turismo.                                                                                                                                              

Na Guiné-Bissau, um pequeno Estado do Oeste africano, a vasta 

extensão da plataforma continental e pouca profundidade, são uma das 

peculiaridades que a fazem destacar como uma potência pesqueira dentre os 

países costeiros da região. A pesca marítima aparece como aspecto mais marcante; 

suas águas costeiras proporcionam importante área de pesca na região (BARRI, 

2008; DJABULÁ, 2010).  

Estas peculiaridades devem-se a influência, sobretudo, da corrente das 

Canárias, ao Norte, e do sistema de correntes do golfo da Guiné, ao Sul, que 

determinam a produtividade das águas costeiras do País estando condicionada por 

dois sistemas diferentes de fertilização e enriquecimento em nutrientes: O primeiro 

processo diz respeito à ressurgência costeira que ocorre de fevereiro a março, por 

um período de tempo relativamente curto. O posterior está relacionado com os 

aportes de nutrientes de origem terrestre, por via fluvial, especialmente importante 

durante a estação das chuvas. Outros fatores contribuintes para esta riqueza do 

meio ambiente marinho, estão relacionados a uma grande variedade de 

ecossistemas, os estuários com inúmeras ilhas e rios, além de sistema manguezal 

que contornam quase todo o litoral; e por fim, a ocorrência de um fenômeno 

conhecido por up-welling10 ou afloramento costeiro (REBERT, 1979).  

Quando se trata da temática sustentabilidade no setor pesqueiro, logo se 

depara com a questão da pressão antrópica, que sempre foi intensa sobre o 

ecossistema marinho, não sendo a plataforma continental da Guiné-Bissau uma 

exceção (BARRI, 2008). A explotação dos recursos marinhos vivos vem tornando-

se, nos últimos anos, motivo de grande preocupação entre as partes interessadas 

que buscam delinear uma forma viável para o seu gerenciamento. Porém, a 

importância das questões referentes ao desenvolvimento sustentável da pesca 

artesanal, aos mais variados níveis, parece estar cada vez mais distante de ser 

uma preocupação constante dos principais tomadores de decisão na definição das 

políticas para o desenvolvimento deste setor.  

                                                           
10Movimento das águas ricas em nutrientes, ascendentes de águas profundas (resultantes da 
decomposição da matéria orgânica) em direção à superfície do oceano. 
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Até a independência do País em 1973, o poder colonial jamais tentou 

expandir o setor da pesca artesanal local. Os meios de produção pesqueira 

permaneceram rudimentares e sem nenhuma projeção para um maior alcance do 

mercado (exportações ou abastecimento do mercado interno e regional), o que 

constitui um paradoxo no processo de gestão entre o período colonial e a 

atualidade da pesca artesanal na Guiné-Bissau. Barri (2008) reflete que as 

autoridades guineenses não mostram interesse em promover a pesca artesanal 

visando a sustentabilidade desta atividade, e enfatizou o fato deste subsetor ser 

potencialmente tão importante do ponto de vista social, quanto o da pesca 

industrial, pela sua contribuição direta para a segurança alimentar e geração de 

emprego e renda às populações locais. O autor ainda alerta que nas últimas duas 

décadas tem-se verificado um declínio progressivo dos estoques de peixes no País, 

sem falar da degradação dos habitats, o que indica uma necessidade urgente de 

políticas de gestão que possam integrar a exploração racional de recursos 

pesqueiros e a conservação do meio ambiente marinho.  

Mundialmente importante, a pesca contribui para a subsistência de 

centenas de milhões de pessoas. A atividade pesqueira também fornece suportes 

econômicos e trocas de divisas para os países em desenvolvimento. Porém, a 

pesca excessiva acarreta muitas ações combinadas como a deterioração dos 

ecossistemas marinhos, ameaçando a sustentabilidade das pescarias mundiais, 

que necessitam ser geridos de forma integrada, a fim de manter sua contribuição 

para o bem-estar humano e do ecossistema (FAO, 1995; 1999). 

No setor pesqueiro, o funcionamento dos ecossistemas marinhos revela-

se tão complexo e dinâmico cuja situação de nível de escassez de conhecimento 

científico sugere cada vez mais estudos, a fim de fornecer respostas a continuidade 

de seu funcionamento como sistema, não ignorando as incertezas, as práticas 

políticas e de gestão compartilhada que, caso contrário, podem levar a degradação 

ambiental, a perda de serviços ecossistêmicos e as instabilidades socioeconômicas 

(THIAO; LALOE, 2012). 

A pesca marítima, entretanto, representa um desafio particular para o 

gerenciamento dos recursos explorados e tem sido cada vez mais abordado por 

algumas áreas de conhecimento, como a Ecologia Humana e a Economia 

Ecológica, devido à sua propriedade comum e as características tradicionais de 

gestão (BEGOSSI et al., 2011). 
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Várias iniciativas internacionais foram desencadeadas com o objetivo de 

deter as tendências de colapso e garantir a sustentabilidade da pesca. Cita-se 

como exemplo, duas ações: 1) Council Regulation of 20 December 2002 on the 

conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common 

Fisheries Policy – do Conselho da União Europeia; e 2) An ocean blueprint for the 

21st century, 2004 – Relatório da Comissão sobre Políticas de Oceanos dos EUA. 

Tais iniciativas têm sido desenvolvidas sobre os princípios e as normas, em escala 

global da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) por meio 

do Documento chamado de Código de Conduta para uma Pesca Responsável 

(FAO, 1995; COLL et al., 2013). 

 Essas ações podem, ainda, sugerir soluções para a conservação dos 

recursos da paisagem produtiva que não excluem os seres humanos que 

dependam, mais diretamente, da biodiversidade para a sua subsistência, uma vez 

que o desenvolvimento econômico-social e estilo de vida cultural dos pescadores 

artesanais estão intimamente ligados à flora local e da fauna, ciclos da lua e as 

marés, as mudanças sazonais no clima e aos padrões de reprodução de peixes, 

crustáceos e outros organismos aquáticos, dos quais eles dependem (GLASER, 

2005; BEGOSSI et al., 2011).  

Para isso, é preciso considerar alguns aspectos que muitas vezes estão 

na origem da questão de insustentabilidade da pesca artesanal, conforme 

destacaram Haimovici et al. (2011, p. 66), 

 

[...] uma das principais características da pesca artesanal é a diversidade e 
heterogeneidade das artes de pesca utilizadas, embora muitas vezes os 
recursos-alvo sejam essencialmente os mesmos. Tal aspecto dificulta a 
tomada de decisão para a conservação e uso sustentável dos estoques, já 
que os sistemas pesqueiros são, na sua essência, multidimensionais. Para 
que uma determinada modalidade tenha sucesso, é importante que seu 
desempenho nessas diferentes dimensões seja maximizado em termos da 
sua sustentabilidade. 
 
 

Os estudos sobre a pesca artesanal permitem uma abordagem 

interdisciplinar e multidimensional das unidades de pesca, podendo integrar os 

enfoques: social, ecológico, econômico, tecnológico e institucional. A partir destas 

abordagens é possível caracterizar e comparar diferentes modalidades de pesca 

artesanal e/ou industrial (PITCHER, 1999; PITCHER e PREIKSHOT, 2001; 

KAVANAGH; PITCHER, 2004; MARTINS, 2009; HAIMOVICI, et al., 2011; BASÍLIO 
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et al., 2015). Para tanto, a análise destas modalidades de pesca, exige a aplicação 

de uma metodologia multidisciplinar, que permita comparar os fatores ambientais 

bem como aspectos econômicos e sociais das comunidades que dependem da 

pesca. Pode ainda, fornecer descrições sobre as condições dos ecossistemas e 

recursos pesqueiros, o que poderia tornar possível, em curto prazo, a escolha de 

políticas de gerenciamento pesqueiro mais adequado (KAVANAGH; PITCHER, 

2004).  

Neste contexto, a pesquisa desenvolve-se baseado em parte, na 

mudança de paradigma proposta pelo Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da Universidade Federal do Ceará 

em regime de Associação Plena em Rede das Universidades.  O referido programa 

emerge com o intuito de atender às demandas e anseios da sociedade na busca de 

solução para os problemas sociais, ambientais e econômicos rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Outro aspecto balizador desta investigação diz 

respeito à consideração dos objetivos preconizados nas recomendações da 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento a constarem no 

capítulo 17, da sua Agenda 21 Global, o qual justifica-se pelo fato da Guiné-Bissau, 

como membro signatário, comprometer-se a conservar e utilizar de forma 

sustentável os recursos marinhos vivos sob suas competências e jurisdição 

nacional. 

Nesta pesquisa, a pesca artesanal assume o papel de destaque que 

sempre desempenhou na sociedade guineense, tanto no setor econômico quanto 

social por destinar, quase sempre, todo seu volume de produção para o 

abastecimento do mercado interno e ao autoconsumo. Nesta perspectiva, a 

articulação da investigação almeja contribuir para melhor compreensão das 

complexas interações sociedade-natureza, com emprego de uma abordagem 

multidimensional e interdisciplinar, uma vez que no contexto da pesca artesanal, 

ilustra alguns dos desafios que precisam ser vencidos com vistas à sustentabilidade 

desta atividade secular na Guiné-Bissau.  

 

1.1 Justificativa da pesquisa  

 

Conforme o capítulo 17 da Agenda 21 Global, a pesca marítima produz 

entre 80 e 90 milhões de toneladas de peixes e crustáceos por ano, 95 por cento 
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dos quais procedentes de águas sob jurisdição nacional em todo mundo (BRASIL, 

2015).  

Não há dúvidas de que, em muitos países costeiros do globo, os 

recursos marinhos vivos propiciam uma fonte importante de proteína animal, 

geralmente barata, e que o seu uso tem sido fundamental para manutenção de 

qualidade de vida das comunidades locais. Este é especialmente o caso de muitos 

países na costa Oeste-africana, onde a atividade pesqueira apresenta-se como 

uma das soluções para os problemas de insegurança alimentar e 

consequentemente de erradicação de pobreza.  

Na República da Guiné-Bissau, a pesca e a agricultura são dois setores 

que se revestem de crucial importância para o desenvolvimento socioeconômico do 

País, uma vez que juntos representam mais de 40% do PIB nacional (INE, 2013). 

No caso específico da pesca, o País apresenta uma característica peculiar por 

possuir uma das áreas mais ricas da costa ocidental da África, em termos de 

biodiversidade e produtividade biológica, típica das regiões tropicais (REBERT, 

1979; TÉ, 2005). 

O potencial pesqueiro é relativamente alto, constituído por recursos de 

elevado valor econômico. Em toda a região, predomina a pesca de pequena escala, 

desenvolvida por um número considerável de pescadores distribuídos em pequenas 

comunidades e vilarejos. O País possui ainda o Arquipélago de Bijagós, formado 

por diversas ilhas de origem vulcânica, com alta diversidade de habitats marinhos, 

os quais reúnem as condições para abrigar uma grande diversidade de crustáceos, 

moluscos e peixes. 

Não obstante todas estas potencialidades naturais, a Guiné-Bissau 

continua sendo um dos Estados menos desenvolvido da África, fato esse que pode 

ser explicado, em parte por razões político-estruturais e conflituosas que vinha 

atravessando, principalmente nos últimos anos, tendo como consequência a queda 

brusca da sua capacidade produtiva devido à exploração desenfreada dos recursos 

naturais sem que sejam levadas em conta as fragilidades e a capacidade de 

suporte dos diferentes ecossistemas.  

A sustentabilidade do setor pesqueiro, no entanto, vem sendo cada vez 

mais ameaçada ao longo de toda extensão do ecossistema marinho nacional, tanto 

no interior como no mar aberto, devido às constantes lacunas e falhas nos 

processos de gerenciamento dos recursos marinhos vivos. Esta realidade se 
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combina com os desafios enfrentados pelo Estado guineense por meio das 

instituições ligadas ao setor, pela urgente necessidade de formular e implementar, 

de maneira equitativa, políticas públicas que fomentam o gerenciamento e 

ordenamento pesqueiro para assegurar a explotação racional e durável das 

pescarias artesanais.  

Por conseguinte, um dos fatores motivadores desta pesquisa é o fato de 

que a área de estudo vem sendo ignorada, pelo menos em projetos mais recentes 

do governo, sendo que a região já integrava a agenda da FAO desde a década de 

1980, como alvo do Programa de Desenvolvimento Integrado da Pesca Artesanal 

na África Ocidental (KEBÉ et al., 1993). Como exemplo, menciona-se o Plano 

Estratégico do Desenvolvimento das Pescas (2015-2020), no qual foram 

contempladas cinco localidades pesqueiras (Bissau, Cacheu, Cacine. Ondame, e 

Uracane) em detrimento de Quinara, território onde está localizada a bacia do rio 

Buba, que embora seja uma das principais áreas de pesca pelo seu histórico e 

contribuição para a segurança alimentar; pela marcante participação das mulheres 

na cadeia produtiva, não se integra como parte dos polos oficiais da pesca 

artesanal, conforme ilustrada na Figura 1. Além disso, a produção desta zona vem 

contribuindo significativamente nos últimos anos, para o abastecimento do mercado 

nacional, considerando que de um volume de 21.895 toneladas produzidas no ano 

de 2011, para o abastecimento do mercado interno e o autoconsumo, 2.109 

toneladas provem das águas da bacia do rio Buba, o que corresponde um 

percentual de 9,6 % da produção total nacional (PROJETO RIAS DO SUL/CIPA, 

2014a).  
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Figura 1 – Áreas prioritárias da pesca artesanal segundo o Plano Estratégico do 
governo (2015-2020). 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

 

Reconhece-se que nos últimos anos, tem se verificado um certo esforço 

por parte dos gestores, por meio de projetos como da Gestão da Biodiversidade da 

Zona Costeira; Cogestão das Pescarias nas Rias Sul da Guiné-Bissau, incluindo o 

rio Buba; e o Plano Trienal de Cogestão e Desenvolvimento de Pescarias da zona 

de reserva de pesca no rio Buba e lagoas de Cufada.  

Mesmo diante de todos estes projetos ainda são notáveis as carências 

de pesquisas científicas especificamente dedicadas ao estudo de sustentabilidade 

do setor da pesca artesanal, ou de pequena escala em quase todo o litoral 

guineense, tanto em áreas estuarinas quanto de mar aberto, envolvendo 

instrumentos de gestão. Soma-se a isto a falta do capital investido que pode ser 

facilmente detectada dentro do setor, embora constatando-se que os profissionais 

que atuam neste ramo de atividade se organizam em associações locais e 

nacionais. Torna-se, assim, necessário desenvolver metodologias capazes de 

minimizar diversos problemas por meio de estudos que apontam para a 
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necessidade de um novo olhar voltado para a produção de conhecimentos com 

vista a subsidiar futuras intervenções institucionais e orientar políticas de 

gerenciamento e ordenamento pesqueiro mais ajustadas para este setor produtivo. 

Outro fator motivador deste trabalho está relacionado à carência de 

investigações científicas de cunho multidimensional por meio de abordagem 

integrada, baseada na ideia da pesquisa participativa, pela própria dinâmica 

evolutiva da pesca, num contexto de múltiplos objetivos de gestão que envolvam as 

diversas partes interessadas – stakeholders (governo, organizações regionais, 

organizações não governamentais, pescadores, comunidades locais, pesquisadores 

e sociedade civil). 

Por fim, a razão da pesquisa se justifica também pela iminência da 

construção de um futuro porto de águas profundas no rio Buba, por entender que o 

referido complexo industrial e portuário seguramente causará modificações no meio 

físico, biótico e socioeconômico da região, tendo em conta que deverá receber a 

indústria de exploração de bauxita. Reconhece-se que o efeito total desta atividade 

abrangerá os impactos diretos e indiretos como, por exemplo, impactos sobre os 

recursos pesqueiros, de acordo com o relatório preliminar do processo de 

construção de porto, do Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas (IBAP, 

2009). Haja vista que a zona de instalação dessa infraestrutura constitui uma das 

principais áreas de desova de peixe becuda, Sphyraena afra (PETERS, 1844) e/ou 

barracuda, Sphyraena guachancho (CUVIER, 1829), espécies ambientalmente 

protegidas na região Oeste-africana, o que poderá influir drasticamente na sua 

dinâmica populacional e consequentemente de outros recursos de grande interesse 

econômico, podendo afetar desta maneira, a rentabilidade dos pescadores e a 

subsistência da atividade, além do desequilíbrio no ecossistema.  

Já no contexto regional o complexo portuário poderá acarretar um 

aumento da pressão demográfica com a potencial ampliação urbana de Buba, 

Empada e Fulacunda (principais cidades da região), considerando que o porto 

supostamente gerará oportunidades de emprego às populações dessas cidades e 

irá aproximar eixos nacionais e internacionais de circulação de pessoas e bens, 

implicando também uma quota de pressões para o meio socioambiental regional 

(IBAP, 2009).  

Outro elemento de cunho socioambiental a ser levado em conta refere-se 

ao fato de que a infraestrutura absorverá por completo os 59 mil dos 89 mil 
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hectares que compõem o limite do Parque Natural das Lagoas de Cufada (PNLC); 

uma das mais importantes áreas protegidas de expressão mundial no País, por ser 

classificada internacionalmente como Sítio Ramsar11 (JORNAL O DEMOCRATA, 

2016). Cabe destacar que grande parte do parque encontra-se dentro da zona de 

floresta sub-úmida, aquelas onde se localizam os ecossistemas mais importantes 

do ponto de vista de riqueza natural devido a sua importância ecológica, do valor 

social, econômico, cultural, turístico e científico. 

De fato, é urgente definir um modelo de desenvolvimento para pesca 

artesanal em Guiné-Bissau. Acredita-se que esse modelo deve ter em conta a 

valorização do papel que o pescador artesanal exerce tanto na economia quanto na 

garantia de segurança alimentar do País. Entende-se ainda que esse novo 

paradigma de desenvolvimento deva ocorrer com a participação das comunidades, 

por meio dos princípios que regem a necessidade de manejo e conservação 

ambiental além do reconhecimento dos valores socioculturais por meio da gestão 

compartilhada pela participação ativa de forma individual ou coletiva para a 

efetivação de processos de gestão dos recursos naturais como um todo. 

 

1.2  Problemática e objetivos da pesquisa 

 

A sustentabilidade da pesca artesanal preocupa há muito tempo a 

sociedade guineense, haja vista que a economia do País repousa, em grande 

medida, na exploração dos recursos naturais, e os diversos impactos que sofrem 

seja pelos fenômenos naturais, pela ação antrópica e da frequente instabilidade 

política, nas últimas duas décadas, contribuíram significativamente para a contínua 

degradação de seus recursos naturais (solos, florestas, fauna, rios, entre outros). 

Dentre esses, merece destaque a exploração desenfreada dos recursos 

marinhos vivos, onde por um lado, responsabiliza-se o Estado guineense que 

priorizou a pesca industrial por meio de várias celebrações de Acordos 

internacionais de pesca e emissões de constantes licenças de pesca às frotas 

industriais estrangeiras (BARRI, 2008). Salienta-se que esses acordos muitas vezes 

não acarretam benefícios sociais concretos para sua população.  

                                                           
11Estabelecida em fevereiro de 1971, na cidade iraniana de Ramsar, a Convenção sobre Zonas 
Úmidas de Importância Internacional, mais conhecida como Convenção de Ramsar, é um tratado 
intergovernamental que estabelece marcos para ações nacionais e para a cooperação entre países 
com o objetivo de promover a conservação e o uso racional de zonas úmidas no mundo. 
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 Por outro lado, configura-se a pesca artesanal relegada a um segundo 

plano, somada a carência de políticas públicas e/ou fragilidades nas leis de acesso 

aos recursos que se materializam cada vez mais com as fortes migrações dos 

pescadores dos países vizinhos (Senegal, Guiné-Conacri, Serra Leoa e Mali) para a 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE) da Guiné-Bissau, possibilitando a consequente 

extração dos recursos, muitas vezes não renováveis, com o uso de uma variedade 

de petrechos de pesca, além de práticas nocivas que não levam em consideração a 

capacidade de renovação dos estoques. Este é o caso, por exemplo, dos 

pescadores Nyominkas12 (FERNANDES, 2007), vindos das ilhas de Siné-Saloum, 

no Senegal, implicando cada vez mais na instalação de acampamentos provisórios 

que tendem a aumentar de número e são verdadeiras vilas, onde novas culturas se 

criam com a introdução de novos modos de vida totalmente diferentes das 

comunidades autóctones. 

Estas pescarias migrantes e estrangeiras geralmente estão na origem de 

diversas degradações, devido às constantes pressões sobre os recursos e habitats, 

não respeitando as regras tradicionais de acesso legal que resultam muitas vezes 

em relacionamentos conflituosos com os pescadores locais por causa da 

competição pelo espaço. Outro ponto de atenção está nas práticas introduzidas 

pelos pescadores alóctones durante o processo de beneficiamento de pescado 

através da defumação, com o uso da vegetação de manguezais como fonte de 

energia, criando deste modo um risco imediato para a sobrevivência dos 

organismos e o desequilíbrio daquele ecossistema. Essa vegetação é essencial por 

servir de abrigo para a reprodução e desenvolvimento de várias espécies juvenis de 

peixes, bem como no controle do fluxo de sedimentos onde funciona como sistema 

tampão contra o processo de desertificação. 

Com isso, acrescenta-se ainda a degradação tanto das zonas terrestres 

costeiras quanto marinhas, alvos de desmatamento para fins agrícolas que 

continuam sendo as principais atividades econômicas juntamente com a pesca 

ilegal, que por sua vez, é genérica para todas as áreas marinhas protegidas 

nacionais. Cabe salientar que os impactos negativos assumem uma tendência 

crescente devido à exploração excessiva das zonas de reprodução de peixes de 

interesse comercial e, mais recentemente, devido a existência de supostos projetos 

                                                           
12O povo Nyominka (também chamados Niuminka ou Nhominca) é um grupo étnico de origem 
senegalesa, que vive nas ilhas do delta do rio Saloum.  
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de desenvolvimento como o da construção do futuro complexo portuário pela 

empresa Bauxite Angola, no rio grande de Buba, litoral Sul da Guiné-Bissau. 

As principais riquezas naturais da Guiné-Bissau provêm essencialmente 

da agricultura, pescas, florestas e dos recursos minerais (fosfatos, areias pesadas e 

indícios de depósitos de petróleo ainda não explorados). Dentre os produtos mais 

exportados nos últimos anos estão o peixe e recursos haliêuticos (frutos do mar), 

castanha de caju, madeira e óleo de palma (INE, 2013). 

De acordo com a mesma fonte, no período entre 2003 a 2010, o setor de 

atividade com maior peso na economia guineense foi o primário, que representava 

cerca de 46,1% do PIB nacional, sendo agricultura e pesca as atividades de maior 

expressão. O setor secundário (indústria, energia, água e saneamento e 

construção) representava 12,8% e finalmente o setor terciário (comércio e serviços) 

com 41,1%. Ainda de acordo com a mesma fonte, nesse mesmo período a pesca 

artesanal contribuiu com 93,3% da produção destinada principalmente a 

subsistência, sendo a pesca semi-industrial com apenas 6,7% no universo de 

30.000 toneladas capturadas. Deste modo, não é difícil perceber que 

economicamente o País se encontra dependente da agricultura e da pesca. 

De igual modo, não restam dúvidas de que o setor da pesca artesanal 

representa maior fatia da exploração pesqueira e do abastecimento do mercado 

nacional, em contraste a este fato, tem se verificado cada vez mais o aumento nas 

concessões de licenças a grandes frotas de pesca industrial contribuindo para 

desestimulação da modalidade artesanal e, consequentemente, dos profissionais 

que atuam nesse ramo de atividade, devido à falta de políticas de incentivos fiscais. 

Além disso, a situação de pobreza do pescador artesanal e a aparente baixa 

produtividade aliada à marginalização social da atividade configuram um problema 

explícito do desenvolvimento e qualidade de vida do homem do mar. 

Busca-se, assim, compreender quais são os fatores que interferem 

negativamente na sustentabilidade do sistema de produção pesqueira artesanal da 

bacia do rio Buba. Para tanto, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar por 

meio de uma abordagem multidimensional, a sustentabilidade das pescarias 

artesanais na bacia do rio Buba.   

Neste sentido foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar diagnóstico da pesca artesanal na bacia do rio Buba; 

 Descrever o perfil do pescador artesanal; 
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 Construir o Índice de Sustentabilidade da Pesca Artesanal (ISPA), e 

elaborar o mapa do estado atual da atividade no rio Buba; 

 Efetuar a análise multidimensional da atividade pesqueira, visando a 

comparação das pescarias entre as comunidades. 
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2 SISTEMA DE GERENCIAMENTO PESQUEIRO ARTESANAL  

   

  

 Neste capítulo consta, em primeiro momento, a inserção da questão 

sustentabilidade na pesca, por meio de relato dos diversos eventos globais 

reunindo as cúpulas mundiais, que marcaram os sucessivos debates ao longo dos 

anos. Tratou-se ainda dos conceitos, modelos de gestão e desafios para a pesca na 

modalidade artesanal, abordados de acordo com a visão sistêmica, da qual 

inspirou-se o conceito trabalhado nesta pesquisa sobre a sustentabilidade das 

pescarias de pequena escala. A parte final desta seção encerra com a 

apresentação de uma síntese quanto à busca de alternativas para o progresso do 

sistema artesanal de pesca.  

 

2.1 A questão ambiental e a sustentabilidade na pesca 

 

A noção do espaço litorâneo ganhou importância não somente em seus 

aspectos físicos, mas também como um conjunto de condições e processos 

naturais que influenciam as relações entre o homem e a natureza (DIEGUES, 

1983). 

As transformações ambientais, sociais e econômicas pelas quais o 

mundo passou no último século é, sem dúvida, algo a ser debatido na realidade 

atual pela sociedade. Inclusive os progressos alcançados pela comunidade 

acadêmica, que trouxeram avanços na qualidade de vida, mas também geraram 

impactos no meio ambiente legitimado pelo processo produtivo, que 

consequentemente acentuaram a concentração da riqueza e por outro lado a 

exclusão social, possibilitando deste modo questionamentos aos modelos 

econômicos vigentes e maior atenção nas teias geradas pela relação sociedade-

natureza (TENERELLI et al., 2006). 

Dentre esses problemas sociais merece destaque a pobreza, que se 

insere em um cenário de fome e miséria que acabam por traduzirem-se em 

violência, perceptíveis em todas as camadas sociais, principalmente nos países 

poucos desenvolvidos, locais onde a pesca na modalidade de pequena escala, 

muitas vezes é uma atividade econômica primordial.   
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A preocupação com o meio ambiente emergiu na década de 1960, em 

meio aos movimentos estudantis hippies, cuja dimensão política chamou atenção 

para as consequências ambientais do desenvolvimento econômico. Nesta mesma 

década, a academia também iniciou mudanças de paradigmas referentes à 

supervalorização tecnicistas, motivados pela cientista Rachel Carson, que em 1962, 

após um amplo estudo, publicou o livro intitulado Silent Spring – Primavera 

Silenciosa – o qual relatava, a partir das preocupações da cientista, a relação dos 

impactos ambientais gerados pelos agrotóxicos, em sua nova forma de fazer-se 

agricultura, visando produtividade com a natureza – incluindo-se neste termo todos 

os seres vivos (CARSON, 1962).  

Em abril de 1968, um grupo formado por trinta indivíduos de dez países, 

dentre os quais, cientistas, educadores, economistas, humanistas, funcionários 

públicos nacionais e internacionais e empresários, se reuniram na cidade de Roma, 

na Itália, com o objetivo de identificar as variáveis e interdependentes componentes 

econômicos, políticos, naturais e sociais que formassem o sistema global, trazendo 

assim um novo entendimento à atenção dos políticos e do público em todo o 

planeta. Como resultado, em 1972, surgiu o primeiro relatório para o Clube de 

Roma – The Limits to Growth – Os Limites do Crescimento (MEADOWS et al., 

1972), que apresentou ao mundo um cenário catastrófico, caso o modelo de 

desenvolvimento não sofresse modificações.  

A obra da Rachel Carson e os impactos do relatório do Clube de Roma 

deram início às discussões sobre a necessidade de preservação ambiental, 

chamando a atenção para o fato de que a ação humana estava causando séria 

degradação da natureza, criando severos riscos para o seu bem-estar e 

sobrevivência da humanidade. Estas reflexões atingiram o seu ponto alto na I 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo, Suécia, em junho de 1972, cujo documento não referiu diretamente a 

pesca, mas em seu princípio 7, recomenda que os Estados evitassem a poluição 

dos mares por substâncias que colocassem em perigo a saúde dos seres vivos, em 

geral. 

Esses eventos impulsionaram o surgimento do Relatório Nosso Futuro 

Comum ou Relatório Brundtland, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD). Nesse relatório, a Comissão propôs uma agenda 

global para mudança em prol de um novo modelo de desenvolvimento, além de 
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trazer um dos conceitos mais utilizado de desenvolvimento sustentável. Para a 

Comissão de Brundtland, os Homens podem construir um futuro mais próspero, 

mais justo e mais seguro, rumo ao desenvolvimento sustentável a partir das 

seguintes metas traçadas:  

 

▪ Propor estratégias ambientais de longo prazo para obter um 
desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000, e, daí em diante; 
▪ Recomendar maneiras para que a preocupação com o meio ambiente se 
traduza em maior cooperação entre os países em desenvolvimento e entre 
países em estágios de desenvolvimento econômico e social e leve à 
consecução de objetivos comuns e interligados que considerem as inter-
relações de pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento; 
▪ Considerar meios e maneiras pelos quais a comunidade internacional 
possa lidar mais eficientemente com as preocupações de cunho ambiental; 
▪ Ajudar a definir noções comuns relativas às questões ambientais de 
longo prazo e os esforços necessários para tratar com êxito os problemas 
da proteção e da melhoria do meio ambiente e os objetivos a que aspira a 
comunidade mundial (CMMAD, 1991, p.11). 

 
 
Dentre esses cenários, surgiu o ecodesenvolvimento, termo que se 

confundiu com o desenvolvimento sustentável. Foi introduzido pela primeira vez por 

Maurice Strong, em 1973, (ARANA, 1999), e posteriormente, foi largamente 

difundido pelo Ignacy Sachs, a partir de 1974. Para Montebeller Filho (1993, p. 

137), 

 

[...] as disparidades entre os dois conceitos em tela situam-se, como visto, 
principalmente no campo político e no que diz respeito às técnicas de 
produção. No campo político, chama-se atenção ao posicionamento quanto 
à qualidade do meio ambiente e às diferenças sociais como elementos 
fundamentais a serem considerados. Nas técnicas de produção, volta-se a 
atenção ao progresso técnico e o seu papel em relação à pressão sobre os 
recursos naturais. Há, porém, entre o Ecodesenvolvimento e o 
Desenvolvimento Sustentável, enquanto conceitos, consenso em muitos 
aspectos essenciais. 

 

O Ecodesenvolvimento pressupõe, então, uma solidariedade sincrónica 

por um lado, com a geração atual, na medida em que desloca a lógica da produção 

para a ótica das necessidades fundamentais da maior parte da população; e uma 

solidariedade diacrônica, expressa na economia de recursos naturais e na 

perspectiva ecológica para garantir às gerações futuras as possibilidades de 

desenvolvimento. Essa revolução é também o reflexo da sensibilização dos 

segmentos sociais, inclusive da intelectualidade, da progressiva deterioração das 



35 

 

 

condições objetivas e da crescente pressão da degradação ambiental 

(MONTEBELLER FILHO, 1993; SACHS, 1993). 

A partir desta configuração geral, Sachs (1993) desenvolveu o que 

chamou de cinco dimensões de sustentabilidade do ecodesenvolvimento: 

sustentabilidade social; sustentabilidade econômica; sustentabilidade ecológica; 

sustentabilidade espacial e sustentabilidade cultural (QUADRO 1). O 

ecodesenvolvimento – uma perspectiva econômico-ecológica, propõe ações que 

explicitam a necessidade de tornar compatíveis a melhoria nos níveis de qualidade 

de vida e a preservação ambiental. Tal paradigma trouxe a necessidade de se ver o 

desenvolvimento econômico diretamente relacionado com o meio ambiente, haja 

vista as muitas relações existentes entre eles (VEIGA, 2005; RABELO, 2007). 

 
Quadro 1 – Dimensões de sustentabilidade do ecodesenvolvimento e seus 
componentes. 

DIMENSÃO COMPONENTES PRINCIPAIS OBJETIVO 

Sustentabilidade 
Social 

 Criação de postos de trabalho que permitam renda 
individual adequada e melhor condição de vida e a 
melhor qualificação profissional; 

 Produção de bens dirigida prioritariamente às 
necessidades básicas sociais. 

Redução das 
desigualdades 

sociais 

Sustentabilidade 
Econômica 

 Fluxo permanente de investimentos públicos e 
privados (estes últimos com especial destaque para 
o cooperativismo); 

 Manejo eficiente dos recursos; 
 Absorção pela empresa dos custos ambientais; e 

Endogeneização: contar com suas próprias forças. 

Aumento da 
produção e da 
riqueza social 

sem 
dependência 

externa 

Sustentabilidade 
Ecológica 

 Produzir respeitando os ciclos ecológicos dos 
ecossistemas; 

 Prudência no uso de recursos não renováveis; 
 Prioridade à produção de biomassa e à 

industrialização de recursos naturais renováveis; 
 Redução da intensidade energética e conservação 

de energia; 
 Tecnologias e processos produtivos de baixo índice 

de resíduos; e  
 Cuidados ambientais. 

Qualidade do 
meio 

ambiente e 
preservação 
das fontes de 

recursos 
energéticos e 
naturais para 

próximas 
gerações 

Sustentabilidade 
Espacial 

 Descentralização espacial; 
 Desconcentração – democratização local e regional 

do poder; e 
 Relação cidade-campo equilibrada (benefícios 

centrípetos). 

Evitar 
excesso de 

aglomerações 

Sustentabilidade 
Cultural 

 
 Soluções adaptadas a cada ecossistema; e 
 
 Respeito à formação cultural comunitária. 

Evitar 
conflitos 

culturais com 
potencial 

regressivo 
Fonte: Adaptado de Sachs (1993). 
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No Relatório de Brundtland a pesca configura-se como uma atividade 

vital e interligada com a segurança alimentar, a qual fornece proteína, mas também 

gera empregos, sendo sua maior produtividade advinda da pesca marinha. Para a 

manutenção e durabilidade da pesca, o documento traz como primeira medida a 

conservação destes recursos, necessitando de um ajuste entre as tecnologias 

tradicionais e as modernas atreladas a pesquisas, algo que perpassa pela 

qualificação de recursos humanos (CMMAD, 1991).  

No final dos anos de 1980, tornava-se cada vez mais claro que os 

recursos haliêuticos não poderiam mais sustentar uma exploração descontrolada 

num ritmo de rápido crescimento tecnológico, sendo necessária a formulação 

urgente de novas abordagens para a gestão pesqueira que levaria em conta os 

aspectos relacionados à conservação e meio ambiente. Nessa altura a falta de 

regulamentação da atividade pesqueira levou ao entendimento da gravidade da 

situação que passou a ser motivo de crescente preocupação em todo planeta, 

conforme indica a FAO (2012). 

Em 1992, o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como “Cúpula da 

Terra” ou RIO-92, resultando, entre outros documentos: na Carta da Terra; na 

Declaração de Princípios sobre Florestas; na Declaração do Rio sobre Ambiente e 

Desenvolvimento e na Agenda 21; bem como em algumas convenções: Convenção 

sobre Biodiversidade, Desertificação e Mudanças Climáticas (BRASIL, 2015). 

Dentre tais documentos, particularmente a Declaração do Rio e a Agenda 21 Global 

definiram o contorno de políticas essenciais para perseguição do desenvolvimento 

sustentável (SEQUINEL, 2002). 

No sentido de uma agenda de intenções entre os países signatários, a 

Agenda 21 define-se também como um instrumento de planejamento para a 

construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que 

concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, 

fundamentados nos princípios de sustentabilidade (BRASIL, 2015). Cabe aqui o 

destaque para a inserção da questão das zonas costeiras na Agenda 21, no 

capítulo 17, que trata da Proteção dos Oceanos, no qual se recomenda aos 

Estados:  
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Proteção dos oceanos; de todos os tipos de mares - inclusive mares 
fechados e semifechados e das zonas costeiras; uso racional e 
desenvolvimento de seus recursos vivos; e oferece a base internacional 
sobre a qual devem apoiar-se as atividades voltadas para a proteção e o 
desenvolvimento sustentável do meio ambiente marinho e costeiro, bem 
como seus recursos (BRASIL, 2015, p. 196). 
 
 

Dentro do objetivo maior do capítulo 17, o item “d” de uma das áreas do 

programa estabelece: uso sustentável e conservação dos recursos marinhos vivos 

sob jurisdição nacional. O programa tem como base para a ação os recursos 

marinhos vivos por fornecerem uma fonte importante de proteína e pelo fato de 

frequentemente seu uso ter importância fundamental para as comunidades locais e 

as populações indígenas. Tais recursos oferecem possibilidades cada vez maiores 

de responder às necessidades nutricionais e sociais, especialmente nos países 

subdesenvolvidos. Na sua 19ª sessão, em março de 1991, o Comité de Pesca 

(COFI)13, apelou a elaboração de novas abordagens que levarão ao 

desenvolvimento de uma pesca responsável e durável. Mais tarde, na Conferência 

Internacional sobre a Pesca Responsável, realizada em 1992, em Cancun (México), 

a FAO foi solicitada a elaborar um código de conduta internacional com vista a 

tentar solucionar os problemas que já vinham sendo percebidos nos anos 

anteriores. Os resultados desta Conferência, especificamente, a Declaração de 

Cancun, trouxeram uma importante contribuição para a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu no mesmo ano, em 

particular, a sua Agenda 21. 

Observando estes e outros fóruns das discussões mundiais em torno do 

meio ambiente e da pesca, os órgãos diretivos da FAO recomendaram a criação de 

um Código de Conduta para uma Pesca Responsável, documento que traz novas 

esperanças para este setor, diante da degradação dos ecossistemas costeiros, da 

sobrepesca e da marginalização da pesca artesanal, perante o sistema industrial. 

Dentre tais medidas consta a atenção na conservação dos recursos pesqueiros. 

Percebe-se assim que, a preocupação com a sustentabilidade da pesca 

ganha fôlego, na qual perpassa pelos aspectos bioecológicos, socioeconômicos, 

tecnológicos e ambientais. Outro ponto importante foi a inserção das dimensões 

                                                           
13 Comitê das Pescas (Committee on Fisheries – COFI ), um órgão auxiliar do Conselho da FAO, foi 
criada pela Conferência da FAO na sua 13.ª Sessão, em 1965. É um fórum intergovernamental de 
âmbito mundial, onde são discutidas as principais questões sobre problemática da pesca e da 
aquicultura. 
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social e cultural no conceito manejo pesqueiro. Afinal o comportamento humano e a 

tecnologia, por diversas formas, impactam negativamente esse manejo. 

Redigido por 170 nações por meio das discussões promovidas pela FAO, 

o Código foi aprovado por todos os Estados membros da Organização em 31 de 

outubro de 1995 (FAO, 1995a). O documento contém uma série de princípios e 

itens para promover a boa gestão da pesca e da aquicultura, bem como práticas 

responsáveis e sustentáveis em todo o mundo.  

Lançava-se assim, uma nova estratégia para a pesca no mundo, 

ameaçada em muitos lugares pela sobrepesca e pela marginalização social dos 

milhões de pescadores que atuam no sistema artesanal. O Código de Conduta para 

uma Pesca Responsável é de caráter abrangente, pois recomenda que a pesca 

responsável leve em conta não somente os aspectos biológicos dos recursos e seu 

meio ambiente, mas também a sua importância nutricional, assim como os aspectos 

econômico, social, ambiental e cultural da pesca, e os interesses de todas as partes 

envolvidas no setor. O documento afirma ainda que os objetivos de manejo 

pesqueiro são a manutenção da qualidade, da diversidade dos recursos pesqueiros 

em quantidade suficiente para atender às demandas das gerações presentes e 

futuras, no contexto da segurança alimentar, da erradicação da pobreza e do 

desenvolvimento sustentável. Bem como, introduz pela primeira vez, de maneira 

formal, a necessidade de se levar em conta o conhecimento dos pescadores 

artesanais sobre os recursos pesqueiros, em consonância com o conhecimento 

científico (FAO, 1999). 

Porém, como toda agenda de âmbito internacional, o Código de Conduta 

para uma Pesca Responsável apresenta alguns desafios a serem vencidos para o 

alcance do desenvolvimento sustentável. Dentre esses desafios se destaca a 

necessidade de aplicação dos seus princípios gerais pelos Estados-membros. 

Ademais o cumprimento desses princípios perpassa pela capacidade que cada 

Estado tem de assegurar o estabelecimento de um marco jurídico e institucional 

eficaz em escalas locais e nacionais. 

Para tanto, o Código de Conduta para uma Pesca Responsável (FAO, 

1995a) recomenda que o processo de ordenamento da pesca seja transparente, a 

partir da consulta efetiva das partes envolvidas: pescadores (industriais e 

artesanais), usuários, universidade, governo e organizações não governamentais. 

Não obstante, percebe-se que existem algumas lacunas, como o fato de não levar 
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em conta, de maneira adequada, o papel das organizações de pescadores no 

processo de ordenamento, o que explica a necessidade de se redefinir o conceito 

de manejo pesqueiro muitas vezes entendido exclusivamente como um processo 

meramente disciplinar. 

O Código de Conduta para uma Pesca Responsável não menciona 

também a relação entre o desenvolvimento do turismo e a pesca artesanal, 

essencial, sobretudo para os países do Terceiro Mundo. Quanto a esse assunto, as 

experiências do turismo comunitário têm demonstrado que o fortalecimento das 

organizações de pescadores e das comunidades costeiras pode permitir o 

surgimento de impactos positivos do turismo sobre a pesca artesanal. Para tanto, 

os estudos da atividade pesqueira não podem mais ser vistos de maneira 

dissociada da complexa dinâmica socioeconômica da zona costeira, e seu 

gerenciamento deve ser compartilhado com os próprios pescadores artesanais e 

habitantes de pequenas comunidades. Caso essa organização não exista, as 

comunidades costeiras sofrem as ameaças da expropriação de suas terras e da 

desorganização socioeconômica e cultural da pesca artesanal, enquanto modo de 

reprodução social e não somente como atividade produtiva (FAO, 1999; 

FONTELES-FILHO, 2011). 

Mais tarde, adveio a Conferência sobre a Pesca Responsável no 

Ecossistema Marinho, em outubro de 2001, em Reykjavik, Islândia. A conferência 

foi organizada conjuntamente pelo Governo da Islândia e a FAO, com o 

copatrocínio do Governo da Noruega (SINCLAIR et al., 2002). Com a denominação 

de Declaração de Reykjavik o evento teve como o objetivo fornecer uma base 

científica para a formulação de políticas pelos Estados-Membros, por meio de 

trabalhos de investigação que foram executados por especialistas nos seus 

respectivos campos científicos. A Declaração de Reykjavik acoplara-se assim aos 

outros importantes documentos que estimularam o encontro de Johanesburgo, em 

2002.  

Ainda recentemente, na conferência da FAO realizada em Roma, Itália, 

de 09 a 13 de junho de 2014, teve lugar a 31ª Sessão do Comitê das Pescas. Na 

ocasião foram analisadas questões de caráter internacional, bem como a aplicação 

do programa da FAO na pesca e na aquicultura (FAO, 2014).  

Mesmo ante várias diligências de âmbito internacional, a pesca continua 

enfrentando desafios no contexto mundial, em particular, o sistema artesanal. Para 
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tanto, o tema atrai a atenção dos organismos internacionais, nomeadamente a FAO 

pela necessidade da construção de uma nova agenda que busque uma melhor 

integralização das organizações dos pescadores artesanais no processo da busca 

de alcance ao desenvolvimento sustentável.  

Os eventos referidos estão sintetizados, no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Inserção e evolução da temática sustentabilidade na pesca mundial. 
ANO EVENTO LOCAL OBJETIVO/RESULTADOS 

1958 

Conferência da 
Organização das 
Nações Unidas 

sobre o Direito do 
Mar 

 
Genebra, 

Suíça 
 

Estabelecer, por convenção, a largura do Mar 
Territorial e os limites de pesca, trazendo como 
documentos oficiais a Convenção sobre Mar 
Territorial e Zona Contígua; Convenção sobre a 
Plataforma Continental; Convenção sobre a Pesca e 
Conservação dos Recursos Vivos do Alto Mar; 
Convenção sobre o Alto Mar. 

1982 

Convenção da 
Organização das 
Nações Unidas 

sobre o Direito do 
Mar 

Montego 
Bay, 

Jamaica 

Compreender o quadro global para a proteção do 
meio ambiente marinho e conservação dos 
recursos. 

1992 

Conferência 
Organização das 
Nações Unidas 
sobre o Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento – 
Rio-92 

Rio de 
Janeiro, 
Brasil 

Inserir a questão do meio ambiente marinho na 
Agenda 21, no capítulo 17. Trata-se da proteção dos 
oceanos; de todos os tipos de mares-inclusive 
mares fechados e das zonas costeiras; oferece a 
base internacional sobre a qual devem apoiar-se as 
atividades voltadas para a proteção e o 
desenvolvimento sustentável do meio ambiente bem 
como seus recursos. 

1992 

Conferência da 
Organização das 

Nações Unidas para 
Agricultura e 

Alimentação sobre a 
Pesca Responsável 

México, 
Cancun 

Elaborar um Código de Conduta Internacional com 
vista a tentar solucionar os problemas que já vinham 
sendo percebidos nos anos anteriores. Gera como 
documento oficial a Declaração de Cancun. 

1995 

Conferência da 
Organização das 

Nações Unidas para 
Agricultura e 

Alimentação sobre a 
Pesca Responsável 

Roma, 
Itália 

Aprovação do Código de Conduta para uma Pesca 
Responsável. Contém uma série de princípios e 
itens para promover a boa gestão da pesca e da 
aquicultura, bem como práticas responsáveis e 
sustentáveis em todo o mundo. Recomenda ainda, 
que o processo de ordenamento da pesca seja 
transparente, a partir da consulta efetiva das partes 
envolvidos. 

2001 

Conferência da 
Organização das 

Nações Unidas para 
Agricultura e 

Alimentação sobre a 
Pesca Responsável 

no Ecossistema 
Marinho 

Reykjavik, 
Islândia 

Fornece uma base científica para a formulação de 
políticas pelos Estados-Membro, por meio de 
trabalhos de investigação que foram executados por 
especialistas nos seus respectivos campos 
científicos. Surge como resultado desta conferência, 
o documento cognominado de Declaração de 
Reykjavik.  

2002 

Cúpula Mundial 
sobre 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 
Joanesbur-
go, África 

do Sul 
 

Teve como ponto principal discutir os avanços 
alcançados pela Agenda 21 e outros acordos da 
Cúpula de 1992. Desta Cúpula de 2002, surgiram 
então, dois documentos, a Declaração de 
Joanesburgo e o Plano de Implementação. Cita-se 
como exemplo, o Plano de Ações da Cúpula 2002 
que firmou o compromisso de restaurar os estoques 
de peixes nos mares até 2015. 

2014 

Conferência da FAO 
– 31ͣ Sessão do 

Comitê da Pesca 
(COFI) 

Roma, 
Itália 

Analisar questões de caráter internacional, bem 
como a aplicação do programa da FAO na pesca e 
na aquicultura. Resultou na publicação de um 
relatório, a partir do qual surgem, entre outros 
resultados, as diretrizes voluntárias para a proteção 
da pesca de pequena escala no contexto de 
segurança alimentar e erradicação da pobreza. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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2.2 Pesca artesanal: conceitos, modelos de gestão e desafios  

 

De uma forma mais abrangente, a pesca pode ser definida como toda 

atividade desenvolvida pelo Homem para a extração de organismos aquáticos, do 

seu meio natural, para diversos fins, tais como a alimentação humana, a recreação, 

a ornamentação, como para fins industriais ou ainda como uma reprodução social 

de um determinado grupo (CALAZANS, 2011).  

Para Hellebrandt et al. (2014) as classificações da atividade pesqueira 

baseadas primariamente em características físicas (por exemplo, tamanho da 

embarcação), apesar de provável utilidade para fins burocráticos, têm aplicações 

necessariamente limitadas e/ou restrita a contextos específicos. De acordo com 

McConney e Charles (2008) o termo “pequena escala” descreve um conjunto de 

operações de pesca que compartilham as características comuns e que não é de 

uma escala da indústria. Para Fonteles-Filho (2011) a classificação se baseia nos 

seguintes conceitos: técnico (artesanal ou industrial); econômico (de pequena, 

média ou grande escala) e social (subsistência ou empresarial); de acordo com os 

princípios gerais de exploração. Embora não exista uma definição padrão, pode-se 

assumir as classificações de pesca como: pequena escala versus grande escala; 

subsistência versus comercial; artesanal versus industrial. 

Em determinados casos, a pesca artesanal pode ser definida como 

sendo de pequena escala, de subsistência ou mesmo pesca costeira, 

caracterizando-se pela autoadministração da atividade, com a disponibilidade de 

pouco capital e o esforço de pesca é comparativamente reduzido, pois as 

operações de pesca são geralmente viagens de curta duração, com embarcações 

relativamente pequenas e com restrita capacidade de navegação (MARINHO, 

2010).  

Nesta modalidade o produto, de um modo geral, é destinado ao consumo 

local. Embora essa pescaria tenha como objetivo principal a comercialização do 

pescado, frequentemente tem fins também de subsistência, sendo parte da captura 

consumida pelos próprios pescadores e familiares ou usada como moeda de trocas 

por outras mercadorias. Em quase todos os países do mundo, cabe à pesca 

artesanal um papel importante no esforço de produção para o mercado interno 

(McCONNEY; CHARLES, 2008; CALAZANS, 2011; FONTELES-FILHO, 2011).  



43 

 

 

Marrul-Filho (2001, p.12-13) caracteriza a pesca artesanal ou de 

pequena escala como: 

 

Um processo de trabalho baseado na unidade familiar, ou grupo de 
vizinhança, sendo os produtores proprietários de seus meios de 
produção (embarcações, redes, anzóis, etc.). Em vista do seu modo 
específico de produção, portanto, a partir das relações sociais 
instituídas entre homens e mulheres e com a natureza, há no saber-
fazer desses homens e mulheres uma proximidade com a natureza. 
As tecnologias empregadas 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...O processo de comercialização é dominado por um 
sistema de intermediação que vai do atravessador individual, em 
geral alguém da comunidade que se especializou na compra e 
venda de pescado, até os representantes de empresas de compra e 
financiamento da produção. 
 

 
No entanto, a pesca industrial tem sido apontada como a principal 

responsável pelo uso desordenado e predatório dos recursos pesqueiros – do 

ponto de vista socioecológico dos estoques pesqueiros. Segundo Rebouças, Fillardi 

e Vieira (2006) isso se deve a uma conjunção de vários fatores, a saber:  

i) Direcionamento dos esforços para a captura de poucas espécies 

economicamente valiosas;  

ii) Exagerado esforço de pesca realizado com embarcações que podem 

permanecer por longos períodos no mar e que dispõem de sofisticados 

equipamentos de detecção e captura dos cardumes, visando atender à demanda do 

mercado internacional;  

iii) Uso de técnicas desestruturadoras das comunidades bentônicas, 

gerando um índice excepcionalmente elevado de capturas acidentais e de descarte 

(espécies de baixo valor comercial e indivíduos juvenis); e,  

iv) Desrespeito às leis que regulam as técnicas empregadas, o tamanho 

dos indivíduos, os períodos e as áreas de pesca permitidas, principalmente no 

contexto dos países que costumam firmar acordos internacionais de pesca; é o 

caso por exemplo, de alguns países subdesenvolvidos da África Ocidental, os quais 

possuem carências em fiscalizações, beneficiando interesses estritamente privados, 

que se traduz na dificuldade do exercício da cidadania ambiental e a definição 

compartilhada de políticas públicas sensíveis à crise estrutural do setor. 
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Berkes et al. (2001) explicam que as atividades de pesca artesanal 

contrastam com este cenário marcado pelo viés produtivista. Não obstante a 

ocorrência de práticas ilegais e predatórias, no sistema artesanal, via de regra 

predomina a utilização de um conjunto diversificado de técnicas eficientes e de 

baixo impacto sobre os ecossistemas marinhos-costeiro. Além disso, trata-se de um 

setor intensivo em mão de obra, ocupando a grande maioria dos trabalhadores do 

mar, concentrados especialmente nos países do Hemisfério Sul. 

De fato, no contexto mundial (FAO, 2014) a pesca realizada em pequena 

escala, responde por mais de 50 por cento do total de capturas e emprega 

aproximadamente 98 por cento dos 51 milhões de pessoas diretamente envolvidas 

com a coleta e o processamento de recursos marinhos. Ademais, para o Comité de 

Pescas da FAO, no arranjo produtivo de pequena escala, todas as atividades ao 

longo da cadeia produtiva – captura, processamento e comercialização – 

desempenham um papel importante na segurança alimentar e nutrição, na 

erradicação da pobreza, no desenvolvimento equitativo bem como no uso 

sustentável dos recursos (BERKES et al., 2001). 

Todavia ao longo dos anos, o pescador artesanal vem enfrentando 

desafios relacionados à marginalização social, ecossistemas vulneráveis 

impactados pela atividade urbano-industrial intensiva e desordenada, especulação 

imobiliária, pesca predatória e um modelo de gerenciamento centralizado e 

verticalizado (BERKES et al., 2001; VIEIRA, 2003; MARINHO, 2010).  

Para reverter essa conjuntura, Seixas e Berkes (2003) argumentam que é 

necessário explorar o conhecimento tradicional dos pescadores de pequena escala 

em consonância com os estudos científicos, para assim diminuir as atuais 

deficiências em compreender a complexa interação entre as atividades humanas e 

os ecossistemas, servindo como subsídios para criação ou restruturação de planos 

de manejo e ordenamento pesqueiro. 

Para Kalioski et al. (2006) está cada vez mais claro que é extremamente 

importante a realização de trabalhos que busquem no pescador artesanal soluções 

para os problemas da pesca. Isto porque parte da crise da atividade pesqueira 

artesanal está fortemente associada a problemas de ordem institucional, cujos 

reflexos se evidenciam, por exemplo, na elaboração de regras de uso dos recursos 

feitos por meio de um processo centralizador, com decisões tomadas 
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unilateralmente e que são incompatíveis com as características locais da pesca e 

do ecossistema. 

Para melhor visualização das diferenças e similaridades entre as duas 

modalidades (artesanal e industrial), o Quadro 3 sintetiza os principais pontos, 

segundo a visão de Berkes et al. (2001).  

 
Quadro 3 – Categorias e características da pesca industrial e artesanal. 

 
Características 

Categorias 
Larga escala     Pequena escala Subsistência 

Industrial Artesanal 

Unidade de pesca Estável com a divisão do  
trabalho  

Especializada com  
alguma divisão de  
trabalho 

Família ou grupo 
comunitário 

Propriedade Concentradas em algumas 
mãos 

Normalmente proprie- 
dade conjunta de  
operadores seniores 

Proprietário-operador 

Embarcação Grandes embarcações Médio e pequeno porte Nenhum ou pequeno; 
não motorizado 

Investimento Alto Médio e baixo Baixo 
Captura por 
unidade 
de pesca 
 

Alta-grande proporção Média-baixa Baixa-muito baixa 

Distribuição de 
pescado Mercados organizados 

Mercados locais  
organizados, consumo  
familiar 

Consumo familiar, 
troca,  
venda ocasional 

Processamento Indústria; farinha de peixe e 
consumo não-humano 

Secagem, salga,  
defumação 

Pouco ou nenhum; 
consumo imediato 
 

Nível de renda dos 
operadores 
 

Frequentemente alta Média Mínima 

Integração na 
economia 
 

Formal; totalmente integrado Parcialmente integrado Informalmente 
integrado 

Ocupacionalidade Tempo inteiro ou sazonal Muitas vezes multi-
ocupacional 

Multi-ocupacional 

Extensaõ de 
comercialização 
 

Global Muitas vezes, nacional  
e local Nível local ou distrital 

Capacidade de 
gestão das 
autoridades 

Considerável com muitos 
cientistas e gestores 

Mínima a moderada  
com alguns cientistas e 
gestores 

Muitas vezes ausentes,  
exceto pelos usuários 
de  
recursos 

Unidades de gestão Uma ou poucas unidades  
grandes 

Normalmente muitas  
unidades pequenas 

Grande quantidade de  
unidades pequenas 
 

Coleta de dados  
sobre pesca Muito eficiente Difícil 

Muitas vezes não 
existem  
dados 

Governança 

Setor privado empresarial;  
muitas vezes com o apoio 
do Estado 
 

Mistura de tipos de  
pequenas empresas 

Unidades individuais; 
nível comunitário 

 
Estratégias para 
lidar com incertezas 

Negócios formais;  
planejamento; avaliação de 
 riscos 

Estratégias informais;  
mas às vezes bem  
planejadas 

Informais; baseadas 
nas  
estratégias culturais 

Fonte: Berkes et al., (2001, tradução nossa).  
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  Partes componentes dos sistemas ambientais, os sistemas de produção 

pesqueira artesanal apresentam uma grande variedade de características, atuando 

em ambientes distintos e sobre conjuntos de espécies distintas. De sua 

complexidade resulta a necessidade de construção de modelos e de seu uso para 

análise e interpretação. O sistema também partilha características e desafios 

comuns, conforme a compreensão de pesquisadores, gestores e pescadores. Estes 

incluem ainda a sobrexplotação dos recursos pesqueiros e as complexas interações 

entre diferentes pescarias, que frequentemente levam à competição e conflitos. 

Outro aspecto diz respeito muitas vezes à deficiência encontrada em toda 

cadeia produtiva (HAIMOVICI, et al., 2011; MEDEIROS et al., 2014). No entanto, 

algumas pesquisas vêm sendo desencadeadas na esfera da comunidade científica, 

direcionadas para o desenvolvimento de modelos teórico-metodológicos como 

ferramentas de apoio ao gerenciamento e/ou monitoramento de sistema pesqueiro 

artesanal.  

No mundo existem vários modelos que podem ser incorporados para 

aplicação na elaboração de políticas públicas que sustentam os programas de 

gerenciamento pesqueiro. É o caso de Canadá, um dos exemplos em matéria de 

sustentabilidade das pescarias a nível mundial. Pitcher e Preikshot (2001), cientistas 

da University of British Columbia em Vancouver, desenvolveram o método de 

ordenações de conjuntos de atributos usando o escalonamento multidimensional 

(Multi-Dimensional Scaling – MDS) para comparar um conjunto de pescarias. O 

modelo foi desenhado para relacionar o estado de pescarias a uma escala de 0 ± 

100%, com a intensão de diagnosticar problemas emergentes e comparar os tipos 

de sistemas de pesca. A partir de um simples diagrama de pipa é possível comparar 

os resultados e simular o tipo de políticas alternativas de pesca. Esse modelo tem 

sido utilizado por vários pesquisadores em seus estudos com a temática de 

sustentabilidade da atividade pesqueira. 

Na União Europeia, Garcia-Floréz et al. (2014) construíram um modelo 

de abordagem por meio de descritores numéricos (Numerical Descriptors Approach 

– NDA). Tal ferramenta baseia-se na pontuação de indicadores aplicados a várias 

frotas de pesca no Atlântico, cujos resultados permitiram uma segmentação mais 

realista da frota de pesca artesanal europeia. Segundo esses autores o modelo 

apresenta uma ferramenta flexível que pode ser utilizada em qualquer escala 

geográfica, já que apresenta vantagem por ser adaptável para cada realidade.  
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Na América Latina e Caribe (ALC), objetivando propor modelos 

gerenciais que visam à sustentabilidade do setor, recentemente, foi criada uma 

rede global de pesquisa. Dentro dessa rede configura-se o Enhancing the 

Stewardship (fortalecendo o ecossistema) ou simplesmente, o Grupo de Trabalho 4 

(GT4), cujo objetivo reside em explorar três dimensões: a primeira procura 

compreender os impactos e as mudanças socioecológicas da pesca artesanal; a 

segunda relaciona-se à habilidade de monitorar as consequências positivas e 

negativas de tais mudanças; e a terceira, institucionalizar o stewardship para 

promover a resiliência no processo de governança (MEDEIROS, SERAFINI e 

McCONNEY, 2014).  

A perspectiva do ecosystem stewardship na pesca de pequena escala 

tem sido tema de pesquisas e de parcerias para a elevação de conhecimentos 

dentro deste setor produtivo. O conceito foi incorporado na gestão dos recursos 

naturais, substituindo, muitas vezes a ideia de manejo ao destacar diferentes 

formas de responsabilidades pela gestão. 

No México, a Fundação Rockefeller desenvolveu um método para avaliar 

a sustentabilidade dos sistemas de recursos naturais, conhecido como MESMIS 

(Marco para Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos Naturais incorporando 

Indicadores de Sustentabilidade). O modelo foi construído e adaptado para sua 

utilização em níveis de comunidades de pescadores ou extrativistas relacionados 

com Unidades de Conservação (SILVA et al., 2013).  

No caso do Brasil existem desenhos como o Modelo Gerencial da Pesca 

(RECOS/PRONEX/CNPq) e A Pesca Marinha no Brasil, uma Abordagem 

Multidisciplinar (CNPq 474661/2007-5). Esses são dois modelos de caráter 

multidimensional e interdisciplinar que empregam como ferramentas os indicadores 

de sustentabilidade, com o intuito de gerar conhecimentos sobre a pesca numa 

ótica mais ampla à luz dos aspectos ecológico, econômico, tecnológico, social e de 

manejo ou institucional das pescarias na tentativa de prover subsídios para 

elaboração de políticas públicas pautadas ao ordenamento pesqueiro (HAIMOVICI, 

et al., 2011).  

No contexto local da necessidade de elaboração e implementação do 

plano de Cogestão Comunitária e Gestão Compartilhada como ferramenta de 

ordenamento para a pesca de pequena escala, Marinho (2010) apresentou o 

modelo de gestão da pesca baseada na abordagem participativa, em que todos os 
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agentes envolvidos no setor pesqueiro são integrados, podendo tomar parte no 

processo de desenho desse modelo e nos momentos decisórios.  

No caso específico da Guiné-Bissau, não obstante a ausência de 

modelos de gerenciamento pesqueiro de cunho científico, o País é membro da 

Comissão Sub-Regional da Pesca (CSRP), da qual também fazem parte os 

seguintes países: Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Conacri, Mauritânia e Senegal. 

Embora seja mais de caráter político, os países dispõem de Programa de Apoio à 

Gestão da Pesca na África Ocidental. O instrumento constitui-se de uma das 

principais estratégias para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros na sub-

região, caracterizado por quatro iniciativas básicas: gestão pesqueira; 

monitoramento, controle e vigilância ou fiscalização; avaliação de estoque e, por 

fim, formação e sensibilização (DIOH, 1998).  

Dessa forma, percebe-se a existência de vários modelos e/ou 

ferramentas de avaliação das pescarias ou de gestão da pesca, os quais têm em 

comum, o interesse em servir de base para a elaboração de políticas públicas 

tendo em vista o ordenamento e consequentemente a sustentabilidade dos 

recursos naturais. Torna-se assim evidentes os imensos desafios a serem 

enfrentados pelos decisores na articulação estratégica de políticas, planos e 

programas que possibilitem o envolvimento de múltiplos interessados e usuários. 

 

2.3 A pesca sob uma ótica sistêmica  

 

Os sistemas pesqueiros aportam problemas que se caracterizam pela 

sua complexidade. Para serem resolvidos, esses problemas demandam 

conhecimentos que vão além do campo de ciências pesqueiras, como quase 

sempre ocorre nas áreas das ciências disciplinares. Partindo desse pressuposto, 

percebe-se que nas lacunas naturalmente existentes entre os campos de pesquisa, 

há questões cuja resposta pode ser estritamente disciplinar, e há também aquelas 

que exigirão maior ou menor grau de cooperação entre as disciplinas. 

Quando os modelos conhecidos já não são suficientes para explicar a 

complexidade do mundo e suas relações, surge a necessidade de novos 

paradigmas. Por paradigmas entendemos uma matriz disciplinar compreendendo o 

conjunto de elementos práticos, ideológicos metodológicos e epistemológicos que 

estruturam e legitimam em certo momento um campo científico (KUHN, 2006).  
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Nas ciências pesqueiras, os novos paradigmas no mundo inteiro são: 

Áreas Marinhas Protegidas; Áreas de Pesca Comunitárias; Áreas para Pesca 

Artesanal; Gestão Ecossistêmica e Multiespecífica; Cogestão Comunitária e Gestão 

Compartilhada de Espécies Controladas; Conhecimento Ecológico Local e Código 

de Conduta para uma Pesca Responsável da FAO (FONTELES-FILHO, 2011). 

O modelo sistêmico teve seu início na obra de Ludwig Von Bertalanffy 

(GRZYBOWSKI, 2010) que utilizou pela primeira vez, ao final da década de trinta, o 

termo Teoria Geral dos Sistemas para formular uma proposta cujos princípios 

genéricos na área da administração podem ser aplicáveis nas áreas das ciências 

em geral, quer sejam eles de natureza física, biológica ou sociológica. Este enfoque 

representa uma nova forma do pensar científico, uma nova maneira de perceber o 

mundo e suas relações; um paradigma que significa uma ruptura com as formas 

anteriores de fazer ciência, o que Kuhn (2006) descreveu como revolução científica. 

Uma concepção metodológica que centra sua atenção na análise dos sistemas em 

suas totalidades e regulam o funcionamento das partes ou aspectos que os 

integram, lhes definindo os atributos e seus componentes.  

Existem duas visões da natureza a respeito desta teoria. Por um lado, 

tem-se a visão moderna que se prende ao século passado consolidando a 

separação da relação sociedade-natureza. Como consequência deste modelo 

passou-se a ver que mudanças na natureza não são cíclicas, mas sim progressivas. 

Por outro lado, figura-se a visão contemporânea, que aponta para a análise 

sistêmica como uma proposta de compreensão da realidade objetiva, cuja 

finalidade transcende as fronteiras disciplinares e conceituais da teoria cartesiana e 

reducionista. Ou seja, a visão contemporânea aponta para o futuro, para uma 

mudança de paradigma e, por fim, para a complexidade (PASQUOTO, MIGUEL, 

2004; PASQUOTO, 2005).  

Morin (2006) compartilha deste último ponto de vista, completando que 

neste, a natureza não é como uma máquina perfeita, ou uma substância, mas sim 

um fenômeno de auto-eco-organização complexo que produz autonomia. Ele 

acredita que esta concepção está abalizada no enfoque sistêmico da natureza que 

se contrapõem à noção cartesiana. Defende que um estado de inter-relação e 

interdependência é essencial em todos os fenômenos, desta forma, a análise 

sistêmica se apresenta como um novo paradigma. 
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Morin (2006) propõe ainda que a chave de toda a compreensão da visão 

sistêmica está no conceito de complexidade devido às suas interconexões e sugere 

uma compreensão da realidade fundada no entendimento das relações dinâmicas 

entre as partes que compõem esta realidade e a totalidade resultante da interação 

das partes. 

Nesta conjuntura teórica, foca-se na hipótese de que as noções e 

conceitos sobre abordagem sistêmica sustentam a base do entendimento das 

complexas interações entre as populações humanas e os recursos naturais. Não 

obstante, autores como Cotrim e Miguel (2007) apoiam a afirmação da visão 

contemporânea da natureza dentro do quadro atual da ciência. Mas, ao mesmo 

tempo, estes autores lançam algumas críticas a este novo paradigma. Afirmam que 

tal visão vem gerando uma crescente crise no modelo científico hegemônico, que 

foi desenvolvido pelos princípios da visão moderna da relação sociedade-natureza. 

Essa crise de paradigma se expressa na dificuldade cada vez maior de explicação 

da complexidade das relações e gera uma busca de novas formas para explicar a 

complexa teoria sistêmica, isto é, a nova relação entre o binómio. 

Apesar das oposições, a teoria se constitui em uma ferramenta útil, 

capaz de fornecer modelos a serem utilizados em diferentes campos e transferidos 

de uns para outros, salvaguardando ao mesmo tempo o perigo das analogias 

vagas, que muitas vezes prejudicam o avanço nesses campos. Para tanto, o 

enfoque sistêmico tem seu corpo de conceitos que o identifica e explica:  

 

O conjunto de elementos em inter-relação entre si e com o ambiente. Um 
grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado e cujo 
resultado é maior (sinergia) do que o resultado que as unidades poderiam 
ter se funcionassem independentemente. (BERTALANFFY, 1992, p.407). 
 
Uma entidade com componentes que covariam de maneira 
interdependente dentro de limites (semipermeáveis ou permeáveis) e 
buscam manter o equilíbrio. Como os sistemas possuem uma hierarquia 
entre si, um subsistema é um sistema menor, que está contido em um 
sistema hierarquicamente superior, mas por sua vez também contém em si 
sistemas menores ou hierarquicamente inferiores. (GRZYBOWSKI, 2010, 
p. 376). 
 
 

Segundo Grzybowski (2010) o pensamento sistêmico possui fortes 

resquícios na história da filosofia, da religião, da psicologia e das ciências em geral. 

Contudo os aspectos específicos e os elementos concretos deste paradigma 

resultaram de investigações realizadas a partir de meados do século XX e de 



51 

 

 

postulados expressos nas últimas décadas. A partir desse momento o modelo 

passou a interessar os pesquisadores no mundo, vindo a afetar toda a produção 

científica, ocupando o lugar das teorias baseadas na termodinâmica no campo da 

física e o lugar das teorias mecanicistas no campo da psicologia.   

Por se tratar de um modelo multidisciplinar pode ser utilizado, por 

exemplo, na gestão sustentável da pesca, a partir da eficácia de indicadores, que 

conferem maior visibilidade do sistema, podendo possibilitar uma redução dos 

riscos no processo de tomada de decisões (GRZYBOWSKI, 2010).  

Para alguns autores (GALLOPÍN et al., 2001; UTNE, 2007; AUMOND et 

al., 2012) esta epistemologia representa uma maneira de pensar em termos de 

conexões, inter-relações e contexto. Na visão desses autores, as propriedades 

essenciais de um organismo, uma sociedade ou outro sistema complexo são 

propriedades do todo, decorrente das interações e relações entre as partes; e 

recomendam a consideração de um sistema como aquele constituído de 

subsistemas e estes, por sua vez, pertencentes a um subsistema maior, 

denominado ordem hierárquica. É ainda relevante no procedimento de análise, 

partir do geral para o detalhe (top-down), o que permite deslocar-se ora no âmbito 

do sistema mais abrangente, ora no âmbito de um subsistema, sem perder de vista 

o conjunto de inter-relações e entre seus atributos. 

 Aliás, as razões da análise sistêmica conforme Christofoletti (1979, p. 

33) se explicam de seguinte forma: 

 

-Responde a própria organização sistêmica do mundo material e imaterial, 
e, por conseguinte, do meio ambiente como objeto de estudo; 
-É uma concepção que, pela essência holística, permite considerar a 
complexidade e o caos como propriedades e características dos sistemas; 
-Possibilita articular os diferentes níveis (empírico, matemático e teórico) e 
constitui uma ligação para converter o idioma qualitativo em quantitativo. 
-Permite o encontro interdisciplinar, mediante a construção de 
isomorfismos conceituais e terminológicos; 
-Permite a elaboração de constructos, métodos e de ferramentas que 
servem para fins analíticos e para aplicação nas esferas do planejamento, 
da gestão e na elaboração dos modelos e estilos de desenvolvimento. 
 

 

Assim o enfoque sistêmico emerge no campo das ciências para tentar 

responder às necessidades de compreensão dos elementos complexos vindos à 

tona a partir das novas descobertas em várias disciplinas. Neste sentido, o 
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conhecimento das partes individuais leva ao conhecimento do sistema como um 

todo (GRZYBOWSKI, 2010). 

Morin (2006) trabalhou com a tese da análise sistêmica para os diversos 

fenômenos da natureza, sendo esses de ordem econômica, ambiental, cultural, 

social, política, entre outros, e propôs que os elementos não devem ser analisados 

de forma isolada uns dos outros e sim nas suas inter-relações, pois há uma 

complexidade organizada entre os elementos.  

Deste modo, um estudo sistêmico que envolve a temática da pesca, 

necessita de uma abordagem que permita o empréstimo ao conhecimento de várias 

disciplinas simultaneamente, ou seja, necessita de uma abordagem interdisciplinar. 

Para este exercício e sistematização do processo de pesquisa multidisciplinar, a 

Figura 2 apresenta a visão sistêmica no contexto da pesca.  

 
Figura 2 – Esquema hipotético de uma interdependência sistêmica no campo 
pesqueiro. 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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2.4 O enfoque ecossistêmico e sua relação com a pesca 

 

  Os ecossistemas representam um complexo dinâmico de comunidades 

vegetais, animais e de microrganismos e seu meio não vivente, interagindo como 

uma unidade funcional. Esses mesmos ecossistemas nos quais se sustentam a 

pesca e outras atividades econômicas, estão sujeitos a uma série de alterações de 

relevância significativa para o seu funcionamento e resiliência que podem 

comprometer a produção de bens e serviços provenientes destes (GARCIA, et al., 

2003; UNEP, 2014). 

O quadro histórico sobre o enfoque ecossistêmico na pesca 

desenvolveu-se sobre os princípios fundamentais e objetivos conceituais que 

emergem do processo de elaboração das bases para o desenvolvimento 

sustentável, visando o bem-estar humano e do ecossistema (PRESCOTT-ALLEN, 

1996; GARCIA et al., 2003; FAO, 2015).  

De acordo com Garcia et al., (2003, p. 311, tradução nossa),  

 

Vários instrumentos internacionais de grande relevância ao Ecossystem 
Approach to Fisheries – EAF (Enfoque Ecossistêmico para a Pesca), foram 
adotados durante as últimas três décadas: 1) A Convenção de Ramsar 
sobre Zonas Úmidas, 1971; a Convenção sobre Direito do Mar de 1982; a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, 1992; 2) O Acordo sobre os 
Estoques de Peixes, 1995; o caminho para o desenvolvimento sustentável 
pavimentada pelo resultado da Conferência de Estocolmo sobre o 
Desenvolvimento Humano em 1972; 3) Conferência Mundial de 1987 sobre 
Ambiente e Desenvolvimento; 4) A Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 1992; 5) O Mandado de Jacarta, 
1995; 6) Conferência de Rekjavik, 2001; e, 7) A Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável em 2002. Todos estes instrumentos 
fornecem interseção, por vezes contraditórias em seus princípios e 
objetivos conceituais. 
 
 

A abordagem holística sobre a gestão da pesca surgiu em meados da 

década de 1970 com a introdução da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e da 

adoção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). 

Momento no qual se buscava um novo ordenamento internacional mais justo e 

equitativo. A CNUDM, negociada durante mais de nove anos e firmada em Montego 

Bay, na Jamaica, em 1982, constitui o principal arcabouço político e jurídico para 

regulamentar o uso dos oceanos. Conhecida como “A Constituição do Mar”, o 

instrumento normatiza todos os aspectos do universo marítimo, inclusive 

delimitação das fronteiras, regulamentos ambientais, investigação científica, 
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comércio e resolução dos conflitos internacionais envolvendo questões marinhas, 

como importante fator de sustentabilidade dos espaços oceânicos (FAO, 2006; 

BRASIL, 2014).  

A Convenção definiu os conceitos dos espaços marítimos (Águas 

Interiores, Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica Exclusiva, Plataforma 

Continental, Alto-Mar e Fundos Marinhos) e criou três órgãos de solução de 

controvérsias para assegurar o cumprimento dos seus dispositivos: Autoridade 

Internacional para os Fundos Marinhos, sediada em Kingston, Jamaica; Tribunal 

Internacional sobre Direito do Mar, sediado em Hamburgo, Alemanha; Comissão 

dos Limites da Plataforma Continental, instalada na sede das Nações Unidas em 

Nova Iorque (BRASIL, 2014). 

Esses avanços foram necessários para uma gestão eficaz em prol do 

desenvolvimento sustentável da pesca, embora insuficientes. No final dos anos 

1980 já era evidente que não se deve continuar a manter uma explotação acelerada 

e muitas vezes descontrolada dos recursos haliêuticos. Mas sim, uma urgente e 

necessária nova abordagem, que levasse em conta as questões relativas à 

conservação dos recursos pesqueiros e o seu meio ambiente.  

Em 1992, na Convenção das Organizações das Nações Unidas (ONU) 

sobre Diversidade Biológica (CBD) reconheceu-se que de fato, o ecossistema é 

uma unidade funcional em qualquer escala espacial, onde os seres humanos são 

partes integrantes, e exige técnicas adaptativas de manejo. Geralmente usada 

como abordagem ecossistêmica para a pesca ou para a proteção ambiental, por 

reconhecer explicitamente a complexidade dos ecossistemas e as interações 

existentes entre suas partes componentes. 

Na sua segunda reunião realizada em Jacarta, a Conferência das Partes 

(COP) da CBD adotou a abordagem ecossistêmica como o principal quadro de 

ação no âmbito da Convenção, para o desenvolvimento e implementação de várias 

questões temáticas e transversais no seu programa de trabalho. Desde então se 

prosseguiu à busca de mecanismos que possam conciliar a exploração pesqueira 

com o meio ambiente marinho até que em outubro de 1995 a FAO aprovou o 

Código de Conduta para uma Pesca Responsável, o qual constitui um marco 

importante dos esforços tanto a níveis nacionais quanto internacionais em 

assegurar a exploração sustentável dos recursos aquáticos vivos. Neste 

instrumento, foram estabelecidos os princípios e normas aplicáveis à conservação, 
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ordenamento e desenvolvimento de toda a pesca (GARCIA et al., 2003; UNEP, 

2014). 

Com a aprovação do Código de Conduta, a Abordagem Ecossistêmica 

para a Pesca ganhou espaço na pauta dos principais debates dos organismos 

internacionais sendo mais tarde adotada pela Consultoria Técnica da FAO sobre 

Ecossistemas na Conferência realizada em Reykjavik no período de 16 a 19 de 

setembro de 2002 (FAO, 2006; 2015).  

A Declaração de Reykjavik sobre Pesca Responsável no Ecossistema 

Marinho foi dirigida direta e especificamente à questão de se levar em consideração 

à base ecossistêmica em qualquer modelo de gestão convencional da pesca. Na 

quinta reunião da Conferência das Partes da CBD (COP5), o modelo foi 

simplesmente mencionado como abordagem ecossistêmica, definido pela FAO de 

seguinte modo: 

 

Uma estratégia para a gestão integrada da terra, água e recursos vivos 
que promove a conservação e uso sustentável da diversidade biológica de 
uma forma equitativa. Baseia-se na aplicação de metodologias científicas 
apropriadas que se concentram em níveis de organização biológica que 
abrangem os processos essenciais, funções e as interações entre os 
organismos e seu meio ambiente (FAO, 2003, p.5).  

 
 

Referindo-se ainda à Convenção de 1982, a Comissão para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU, reconheceu a necessidade de ter em conta 

o impacto da pesca sobre o ecossistema marinho e vice-versa, e destacou também 

que o objetivo de incluir essas considerações no processo de gerenciamento 

pesqueiro é contribuir para a segurança alimentar ao longo prazo e para o 

desenvolvimento humano. Essas ações visam assegurar uma conservação eficaz, 

o uso sustentável do ecossistema e dos seus recursos. 

Na temática da pesca, o modelo pode ser visto como uma extensão de 

gestão convencional desta atividade (WARD et al., 2002), reconhecendo mais 

explicitamente a interdependência entre o bem-estar humano, a saúde do 

ecossistema e a necessidade de manter a sua produtividade para as gerações. O 

propósito de Enfoque Ecossistêmico para a Pesca (EAF) é planejar, desenvolver e 

gerir a pesca de uma forma que aborda a multiplicidade das necessidades e 

desejos da sociedade, sem pôr em causa as opções das futuras gerações de 
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beneficiarem de uma gama completa de produtos e serviços prestados por 

ecossistemas marinhos (FAO, 2006). 

Para Garcia et al. (2003) toda abordagem que tem a intenção de 

promover a utilização de estruturas de gestão existentes, melhorar a sua aplicação 

e reforçar a sua relevância ecológica, contribuirá significativamente para alcançar o 

desenvolvimento sustentável.  

Portanto, o EAF busca o equilíbrio entre diversos objetivos da sociedade, 

tendo em conta o conhecimento e as incertezas sobre os componentes bióticos, 

abióticos e humanos, dos ecossistemas e suas interações e aplicação de uma 

abordagem integrada para pesca dentro de limites ecologicamente relevantes. Um 

fato relevante é que o enfoque não contradiz nem substitui uma abordagem 

convencional da ordenação pesqueira, mas busca melhorar sua aplicação a fim de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável. Trata-se, então, de uma extensão 

necessária do paradigma de gestão convencional da pesca (KIMBALL, 2001; FAO, 

2010). 

Por conseguinte, a relação do enfoque ecossistêmico com a pesca 

perpassa pela aplicação de uma abordagem para a conservação, gestão e 

exploração dos recursos haliêuticos (FAO, 2008). Para tanto, é necessário que haja 

a confiabilidade em pareceres de estudos científicos na formulação, adoção e 

aplicação de medidas que acercam, entre outros aspectos, as capturas ilegais, a 

poluição, a sobrepesca, os conflitos, com vista à proteção dos recursos e outros 

ecossistemas de interesse específico. 

Do modo geral, considera-se que todos os esforços conjugados para a 

concepção de uma visão sistêmica no domínio da pesca, foram importantes na 

medida em que contribuíram para a sensibilização da sociedade e aos Estados, em 

levar em conta no seu programa de governação à sustentabilidade dos 

ecossistemas e a contribuição da atividade para o bem-estar social da presente e 

futuras gerações.  

A Figura 3 ilustra a complexidade entre os componentes do ecossistema 

e suas interações com o setor pesqueiro.  
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Figura 3 – Componentes básicos do ecossistema e suas interações por meio do 
EAF. 
 

Fonte: Adaptado de Garcia et al. (2003; FAO, 2010).  
 

 

2.5 O quadro conceitual da pesca artesanal sustentável 

 

Nos subcapítulos anteriores já foi realizada a discussão, de modo 

abrangente, sobre as questões que norteiam o conceito de desenvolvimento 

sustentável. Neste, apresenta-se a abordagem adotada neste trabalho sobre a 

pesca artesanal sustentável, no contexto da segurança alimentar e erradicação da 

pobreza. 

O conceito de desenvolvimento sustentável resultou-se de inadequações 

percebidas de modelos anteriores de crescimento econômico e desenvolvimento 

que não forneceu uma base bastante ampla na qual se possam fazer julgamentos 
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equilibrados sobre os custos e benefícios das várias políticas que sempre tendiam a 

se concentrar em ganhos de curto prazo, em detrimento das aspirações de longo 

prazo.  

Na visão da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD), o desenvolvimento sustentável é conceituado como 

“[...] o que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades” 

(WCED14, 1987). Desenvolvimento, neste sentido, refere-se à qualidade de vida e 

não deve ser confundido com o crescimento econômico, embora obviamente, os 

dois estão intimamente ligados de acordo com os padrões do sistema capitalista da 

sociedade contemporânea. 

Admite-se que a sustentabilidade das atividades que proporcionam o 

bem-estar humano depende da manutenção das funções ambientais que, direta ou 

indiretamente, contribuem para o bem-estar da sociedade em geral. Isto refere-se à 

capacidade dos processos naturais e de seus componentes para fornecer bens e 

serviços, que satisfaçam as necessidades humanas. Nesta ordem de ideia, 

Prescott-Allen (1996) assinala que o desenvolvimento sustentável reconhece as 

interdependências do bem-estar humano com seu meio ambiente, e destaca a 

necessidade de compreensão científica do funcionamento dos ecossistemas e da 

sua mudança.  

No entanto, alguns relatórios da FAO, em parceria com outras 

organizações (governamentais e não governamentais), levantam preocupações 

sobre a contribuição da pesca para o desenvolvimento sustentável. Isto porque 

mudanças induzidas pelas atividades humanas nos ecossistemas, incluindo 

mudanças causadas pela própria atividade, estão colocando em risco o bem-estar 

das gerações atuais e futuras (FAO, 1999). Outrossim, para esta organização o 

capital investido pelo Homem e os recursos humanos não estão sendo utilizados de 

forma eficiente (a nível global, regional, nacional e níveis locais). Além disso, a 

globalização dos mercados dos recursos pesqueiros, que tem incentivado o desvio 

de uma parte significativa da produção pesqueira dos mercados locais e nacionais 

aos mercados de exportação, gera preocupações sobre como efetivamente os 

                                                           
14 World Conference on Environment and Development. 
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benefícios são distribuídos, em relação ao bem-estar de uma grande parcela de 

população. 

A pressão das indústrias pesqueiras sobre os recursos continua a 

aumentar, devido a uma persistente tendência ascendente na exploração e 

consumo dos recursos pesqueiros em todo o planeta, juntamente com o 

crescimento da população humana (especialmente nas zonas costeiras). Associada 

a esta pressão há uma variedade de problemas, incluindo mudanças substanciais 

na estrutura do ecossistema, o desperdício através da pesca acidental, impactos 

sobre as espécies ameaçadas de extinção, a perda de habitats aumentando os 

conflitos e confrontações sobre o acesso aos recursos, somado ainda a 

marginalização social do pescador artesanal. 

 Todos os fatos acima mencionados induziram a construção de um amplo 

quadro internacional de orientação para uma pesca artesanal sustentável, 

nomeadamente as diretrizes voluntárias para o alcance da sustentabilidade na 

pesca de pequena escala no contexto da segurança alimentar e da erradicação da 

pobreza (FAO, 2015), elaborado como complemento do código de conduta para 

uma pesca responsável (FAO, 1995). Esse guia reconhece a necessidade de uma 

utilização responsável dos recursos naturais e da biodiversidade aquática, a fim de 

atender às necessidades ambientais e o desenvolvimento social, econômico e 

responsável em benefício das gerações presentes e futuras. O guia aponta também 

para o apoio à pesca com ênfase especial aos pescadores de pequena escala e 

pessoas relacionadas com direitos de posse dos recursos que formam a base de 

seu bem-estar social e cultural, meios de subsistência e desenvolvimento 

sustentável.  

  Além desse instrumento, uma série de guias metodológicos potenciais 

(QUADRO 4) foram considerados como sistemas de referência para o 

desenvolvimento sustentável da pesca, a partir da orientação da própria FAO (1999, 

p. 44):  

i) O quadro geral do desenvolvimento sustentável;  

ii) A definição do desenvolvimento sustentável;  

iii) O uso dos princípios de código de conduta para uma pesca 

responsável; 

iv) O método de pressão-estado-resposta e suas variantes; e, finalmente,  
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v) O quadro de indicadores da Comissão das Nações Unidas sobre 

desenvolvimento sustentável. 

Quadro 4 – Dimensões como Sistema de Referência ao Desenvolvimento 
Sustentável. 

Guia metodológico Dimensões 
Quadro geral do Desenvolvimento 
Sustentável 

Subsistema Humano  
Subsistema Ambiental                 

Definição do Desenvolvimento 
Sustentável pela FAO 

Recursos  
Ambiente 
Instituições                                                                    
Tecnologia 
Pessoas 

Código de Conduta para uma Pesca  
Responsável da FAO 

Produção e comércio                  
Operações de pesca 
Investigação pesqueira 
Gestão da pesca                                                            
Desenvolvimento da aquicultura      
Integração da pesca e gestão da zona costeira     

O método PER 
Pressão 
Estado 
Resposta                                      

Quadro de Indicadores da Comissão da  
ONU sobre Desenvolvimento Sustentável 

Ecológico/Ambiental                               
Social   
Econômico      
Institucional                                                                   

Fonte: Adaptado da FAO (1999, tradução nossa). 

 
 

De fato, o ordenamento da pesca para o desenvolvimento sustentável é 

uma atividade multidimensional, que deve lidar com uma ampla gama de 

considerações. Requer informações e, portanto, em dimensões muito além dos 

recursos e atividade pesqueira. Torna-se, assim, necessário o uso de indicadores 

(FAO, 1999) que podem ser aplicados para mensurar se os objetivos do 

desenvolvimento sustentável estão a ser alcançados. 

A Figura 4 mostra a relação entre o desenvolvimento da pesca dentro de 

um sistema de gestão convencional e o modelo de desenvolvimento do setor 

pesqueiro baseado em um Sistema de Referência de Desenvolvimento Sustentável 

(SRDS) que emprega indicadores e seus pontos de referência na tomada de 

decisões. 
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Figura 4 – Relação entre a gestão convencional da pesca e o sistema de referência 
do desenvolvimento sustentável (SRDS). 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Garcia, Staples e Chesson (1999, tradução nossa). 

 
 
Baseando-se em um guia metodológico aplicando indicadores de 

sustentabilidade (PRESCOTT-ALLEN, 1996; GARCIA, 1996; GARCIA, 1997; 

GARCIA, STAPLES e CHESSON, 1999), o conceito de desenvolvimento 

sustentável, pode ser considerado como um marco para a perseguição de 

sustentabilidade da pesca. No entanto, este conceito tem um sentido amplo, que 

pode ser aplicável a todos os setores de desenvolvimento. 

O modelo é fundamentado em alguns componentes (FIGURA 5):  

1. Os múltiplos recursos em seu ambiente (as dinâmicas ecológico-

ambientais);  

2. As necessidades socioeconômicas humanas (perspectivas sociais e 

princípios econômicos);  

3. A tecnologia (os meios técnicos de produção);  

4. As instituições (os aspectos políticos, legais e institucionais) (FAO, 

1999). 
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Figura 5 – Conceito de desenvolvimento sustentável da FAO com o uso de 
indicadores para cada dimensão da pesca. 

   
Fonte: Adaptado da FAO (1999, tradução nossa). 

 

Assumindo como base o modelo de desenvolvimento de acordo com a 

concepção da FAO, adotou-se para este trabalho, a definição da Pesca Artesanal 

Sustentável como uma atividade que aborda duas preocupações do 

desenvolvimento sustentável: a busca da qualidade ambiental e eficiência 

econômica (através da exploração racional, com baixo impacto ao meio ambiente e 

elevada disponibilidade dos recursos); e, a busca da garantia do bem-estar humano 

(através da reprodução social, meios de produção apropriados e manejo 

institucional).  

Esta pesquisa também adotou a abordagem dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, em sua Agenda 2030 (ONU, 2017), plano de ação 

para a efetivação dos ideais do desenvolvimento sustentável. Composta por 17 

objetivos e 169 metas a serem concretizadas nos próximos 15 anos, merecem 

destaque os seguintes objetivos, visualizados nesta investigação de pesquisa: 
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Objetivo 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria 
da nutrição e promover a agricultura sustentável. (ONU, 2017, p.20) 
 
2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 
produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, 
agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de 
acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, 
conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de 
agregação de valor e de emprego não agrícola (ONU, 2017, p.20) 
 
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. (ONU, 2017, p.32) 
 
14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas 
marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive 
por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas 
para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e 
produtivos. (ONU, 2017, p.33) 
 
14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, 
ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca 
destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica, para 
restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a 
níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como 
determinado por suas características biológicas. (ONU, 2017, p.33) 
 
14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala 
aos recursos marinhos e mercados. (ONU, 2017, p.34) 
 

 

2.6 Alternativas para o sistema convencional  

 

A inserção do desenvolvimento sustentável nas diversas modalidades de 

pesca não consiste na eliminação de atividades antrópicas potencialmente 

impactantes, mas na prevenção e mitigação dos impactos negativos e maximização 

dos impactos positivos (FONTELES-FILHO, 2011).  

A busca de alternativas para o sistema convencional de gestão do setor 

pesqueiro indica que os sistemas de gestão dos recursos naturais continuam, ainda 

hoje, subordinados ao paradigma científico mecanicista-reducionista, que adquiriu 

uma posição hegemônica no cenário global. Neste contexto, a teoria, os quadros 

biológicos e socioeconômicos de análises para a gestão da pesca foram 

desenvolvidos baseados no princípio da explotação dos estoques, acentuando 

ainda mais a crise do setor da pesca artesanal (REBOUÇAS, FILARDI e VIEIRA, 

2006; FAO, 2015). 

Convém ressaltar que parte de pouca efetividade dos sistemas 

operacionais de manejo da pesca se deve a sua ênfase, quase exclusiva, em 

ferramentas tradicionalmente focadas no controle da captura e/ou de esforço das 
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espécies-alvo, minimizando ou deixando de lado os aspectos ecossistêmicos ou 

relacionados com os modos de gestão integrada e participativa dos recursos de uso 

compartilhado. Verifica-se constantemente o baixo grau de participação das 

comunidades na gestão dos ecossistemas e seus recursos naturais, além das 

limitações da ação governamental quanto à garantia de condições efetivas de 

ordenamento da atividade pesqueira. 

Deve-se admitir que há um perfil centralizador tecnocrático cuja lógica 

condiciona o atual padrão de “desenvolvimento” imposto às comunidades dos 

pescadores. Esse modelo recorre à pesquisa monodisciplinar fragmentada, em 

detrimento de um processo cumulativo de integração do esforço de investigação 

inter e transdisciplinar do conjunto das ciências ambientais.  

De fato, as crises no sistema convencional mostram a necessidade de se 

desenvolver cada vez mais novas estratégias para garantir às comunidades o 

acesso aos recursos, outorgando-lhes a maior responsabilidade na tomada de 

decisões, fortalecendo, assim, as pescarias artesanais. Segundo Fonteles-Filho 

2011) alguns fatores importantes como a ampla utilização de materiais disponíveis 

localmente, o direcionamento do pescado à mercados locais ou regionais, bem 

como o uso reduzido de combustível fóssil justificam a prioridade a ser dada a esse 

sistema de produção. 

Tal enfoque é ideal, pois combina os aspectos de manejo dos recursos 

com a conservação dos ecossistemas. Isto implica que as comunidades pesqueiras 

devem fazer parte da coluna vertebral da política do setor em todos os níveis. 

Dentro deste viés, a FAO desenvolveu diretrizes voluntárias para o alcance da 

sustentabilidade da pesca em pequena escala (FAO, 2012). Entre outros aspectos, 

essas diretrizes buscam melhorar a governança na pesca e promover uma 

utilização sustentável dos recursos, intrinsicamente ligado ao enfoque 

ecossistêmico, onde a FAO exerce um papel central. 

Entende-se que o adequado gerenciamento pesqueiro deve ter como 

objetivo principal a busca de alternativas à sustentabilidade dos sistemas de gestão 

da atividade pesqueira artesanal, a qual pode ser vista sob cinco enfoques, 

conforme proposto pelo Fonteles-Filho (2011):   

(a) Bioecológico do recurso-alvo e das espécies correlatas em níveis tais 

que garantam sua utilização futura, assim como a capacidade, a qualidade e a 

resistência dos ecossistemas envolvidos;  
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(b) Socioeconômico do capital natural e do seu rendimento, garantia de 

sua viabilidade, redução da desigualdade social e distribuição equitativa, nas 

escalas econômicas local e global;  

(c) Comunitário e participativo que garantam a coesão e o bem-estar 

social e econômico das comunidades;  

(d) Institucional da capacidade financeira, administrativa e organizacional 

necessárias para garantir o ordenamento da atividade a longo prazo.  

 

Configura-se, assim, um quadro ideal, onde é possível explorar a 

abundância dos recursos pesqueiros sem, no entanto, alterar o equilíbrio do 

ecossistema e das demais espécies envolvidas; garantir a viabilidade econômica da 

atividade e a distribuição equitativa dos seus rendimentos; preservar a estrutura e a 

coesão das comunidades participantes e, mais ainda, preservar a ordem institucional 

que garanta o gerenciamento e a manutenção do sistema como um todo. 
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3 FORMAÇÃO HISTÓRICA DA ATIVIDADE PESQUEIRA 

 
 
3.1 Uma breve revisão  

 

A atividade pesqueira é praticada desde os primórdios da humanidade, 

garantindo a sobrevivência dos povos ao longo dos milênios. Segundo Diegues 

(1983) pouco se sabe sobre a pesca nas sociedades primitivas, ainda que, segundo 

as indicações arqueológicas e etnológicas, ela tenha representado uma importante 

fonte de alimento em períodos anteriores ao aparecimento de agricultura. 

O Homem primitivo era um coletor de moluscos, anteriormente a captura 

do pescado. Nos últimos séculos a extração dos recursos no meio aquático adquiriu 

caráter comercial com o desenvolvimento de técnicas de captura de larga escala, 

mas continua sendo fonte de subsistência para inúmeras comunidades que 

praticam a atividade de forma artesanal, repassando o conhecimento de seus 

antepassados às novas gerações. Antes de adquirir uma verdadeira importância 

econômica, contudo a pesca sempre foi uma atividade de subsistência. O seu 

desenvolvimento está historicamente ligado ao progresso da navegação, o qual 

permitiu a sua expansão para os grandes litorais pelo mundo (DIEGUES, 1983). 

Na antiguidade clássica vigorava o princípio da liberdade de uso do mar 

para todos, do qual Maris communem usum omnibus hominubis era a sua 

expressão mais enfática. Isto é, a liberdade do Dominium Maris romano, que se 

estendia a toda a costa do Mar Mediterrâneo, que na época era considerado como 

o mar econômico e politicamente mais importante de toda a antiguidade. Foi à sua 

volta que as principais civilizações ocidentais nasceram e se desenvolveram. Como 

limitação ao princípio da liberdade de uso do mar, Roma exercia poderes gerais de 

policiamento e de regulação de todas as atividades econômicas que se exerciam no 

Mediterrâneo, inclusive o exercício da pesca. Sob a força do Império e sobretudo a 

partir da aparição do cristianismo, o consumo de peixe era considerável. 

Embarcações ligeiras faziam trajetos entre a Sicília e Óstia (Itália) carregadas de 

pescado que já eram conservadas em azeite (DIEGUES, 1983; DJABULA, 2010).  

Na Idade Média a atividade pesqueira conheceu um grande avanço, 

podendo ser identificado em dois momentos: o primeiro marcado pelo período em 

que a pesca era realizada no interior das propriedades feudais, constituindo em 
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uma atividade ligada à agricultura e praticada em grande parte nos lagos, lagunas e 

zonas costeiras; Já no segundo momento, a pesca passou a ser praticada, 

sobretudo nas cidades medievais, pelas unidades políticas dela nascentes, do 

domínio das porções de mar adjacentes à costa terrestre, espaço que vai-se erguer 

no século XVIII, no mar territorial (DIEGUES, 1983). 

Tornou-se, então, necessário determinar a largura do espaço sobre o 

qual o Estado costeiro podia exercer o seu domínio. Com efeito, vários critérios 

foram ensaiados, entre os quais merecem especial atenção o critério da linha 

mediana; o critério de alcance de vista; o critério das 100 milhas marítimas 

contadas a partir da linha de costa até ao mar e o critério das 60 milhas, por se 

considerar exagerado o critério das 100 milhas (DIEGUES, 1983; SILVA DIAS, 

2000). Na base dessas reivindicações (DJABULÁ, 2010), estava a ideia do 

policiamento do mar contra pirataria. Mais tarde, os Estados passaram a exercer o 

direito exclusivo no que diz respeito à navegação e ao comércio. Nesta altura, o 

direito exclusivo da pesca era apenas reivindicado pelos povos economicamente 

dependentes dessa atividade, caso da Noruega e da Escócia. 

Em suma, a liberdade de uso do mar, na era medieval, era apenas posta 

em causa nos domínios da navegação e do comércio; enquanto a liberdade da 

pesca era reservada aos senhores feudais, em virtude do direito de propriedade 

que detinham sobre essas localidades, fruto do título histórico. 

Na Idade Moderna, os descobrimentos vão motivar o alargamento do 

espaço de navegação e do comércio marítimo, por um lado, e o aumento de jogos 

de alianças e de estratégias de domínio entre Estados, por outro lado; o que 

contribuiu para divergência de posições entre os Estados, relativamente ao princípio 

da liberdade dos mares, ao longo dos séculos XV e XVIII (SILVA DIAS, 2000). 

A liberdade de pesca, princípio intangível na Idade Média, passou a ser 

posta em causa. Assim, no século XV, Islândia e Noruega estavam sob domínio 

dinamarquês. Subjacente a estes conflitos estava a afirmação da plena liberdade 

de pesca defendida pela Inglaterra, que se opunha a pretensão dinamarquesa de 

domínio do Estado costeiro sobre o seu mar adjacente. Este conflito terminou com o 

reconhecimento da Inglaterra à Dinamarca da autoridade sobre este espaço, 

obrigando-se ao pagamento de direitos de pesca. 

Na Idade Contemporânea, a partir do século XIX, registra-se a 

consolidação da possessão do Estado costeiro sobre o mar adjacente a sua costa. 
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O critério do tiro de canhão refundido em três milhas náuticas teve maior aceitação 

por parte dos Estados. Todavia, cedo começou a ser posto em causa, em virtude do 

progresso tecnológico que permitiu a alguns Estados possuir armas de alcance 

superior àquela distância. 

As sucessivas reivindicações do direito exclusivo de pesca, nos finais do 

século XIX, o acesso dos estrangeiros à atividade pesqueira nas águas próximas à 

costa de um Estado, passou a ser condicionada à conclusão de um acordo 

específico ou mediante pagamento de taxas. Consolidada a idéia do domínio do 

Estado costeiro sobre as suas águas territoriais, o século XX abre-se com duas 

preocupações. A primeira consiste em saber se é possível alargar as Águas 

Territoriais para além das três milhas marítimas, e a segunda, não muito debatida 

no passado, que diz respeito à gestão racional dos recursos marinhos. 

Nesse cenário, várias conferências internacionais foram realizadas. Mas 

concretamente, em 1896, 1898 e 1899 tiveram lugar os primeiros congressos 

internacionais sobre a pesca marítima, onde resultou numa conscientização 

crescente sobre os problemas da pesca e da proteção dos recursos vivos, em 

especial, as espécies em perigo de extinção (DJABULÁ, 2010). 

Em 24 de fevereiro de 1958, na cidade de Genebra (Suíça), com a 

participação de 86 Estados, foi realizada a I Conferência Internacional das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM I)15, com o propósito de estabelecer, por 

Convenção, a largura do Mar Territorial e os limites de pesca. A Conferência 

terminou num fracasso relativamente a esses pontos. O fórum normatizou o Direito 

ao Mar em quatro documentos: 1) Convenção sobre a Entrada do Mar Territorial e 

Zona Contígua – em vigor a partir de 10 de setembro de 1964; 2) Convenção sobre 

a Plataforma Continental – em vigor a partir de 10 de junho de 1964; 3) Convenção 

sobre a Pesca e Conservação dos Recursos Vivos do Alto Mar – em vigor desde 20 

de março de 1966 e 4) Convenção sobre o Alto Mar – em vigor a partir de 30 de 

setembro de 1962. 

Dentre as convenções citadas merece destaque a terceira – Convenção 

sobre a Pesca e Conservação dos Recursos Vivos do Alto Mar, a qual alerta quanto 

à necessidade de prevenção e responsabiliza os Estados pela superexploração dos 

recursos biológicos do mar com implicações na população crescente e cada vez 

                                                           
15 United Nations Conventions of the Law of the Sea (UNCLOS I). 
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mais dependentes desses recursos. Para tal, a aplicação dos princípios do Direito 

do Mar está fortemente ligada aos aspectos políticos, econômicos, sociais e 

culturais de cada Estado, mesmo sendo estes recursos de patrimônio comum da 

humanidade. O mar sempre foi via para novos mundos, fonte de proteínas e 

comercialização. Um espaço disputado, mas negligenciado, por se acreditar que 

seus recursos pesqueiros ainda sejam ilimitados.  

 

3.2 A pesca na Guiné-Bissau: surgimento e evolução 

 

Muito antes da chegada dos portugueses em meados do século XV, mais 

precisamente em 1446, toda a costa ocidental africana já tinha sido habitada pelos 

povos vindos de vários pontos do interior do mesmo continente, principalmente do 

vale do Níger. Não passava de apenas um território descoberto pelos navegadores 

europeus, portugueses em particular, que ao longo dos tempos transformaram 

esses descobrimentos em excelentes oportunidades para a realização de comércio 

(FERNANDES, 2007). 

Estas comunidades estabeleceram contatos com os europeus e como 

consequência desta relação, alianças deram origem ao surgimento dos primeiros 

interpostos, ao longo da costa, para tráfico de bens e escravos (CALI, 2012). Como 

acontece em grande parte das zonas costeiras do mundo, os povos que habitavam 

o litoral guineense já desenvolviam práticas para retirar do seu território as 

vantagens da terra e do mar. 

De acordo com Kébé et al. (1993), tais comunidades das regiões 

costeiras da Guiné-Bissau utilizavam instrumentos tradicionais e técnicas mais 

rudimentares como a camboa (barreira construída de varas), o canamine (barreira 

de pedras) e a lança para a prática da pesca. Com o passar do tempo estes 

instrumentos foram sendo substituídos, dando lugar às pequenas embarcações 

feitas de troncos de árvores e redes introduzidas progressivamente pelos 

pescadores estrangeiros e pelos projetos de desenvolvimento do setor. 

Antes da independência, a atividade pesqueira na Guiné-Bissau era 

caracterizada como de subsistência e complementar a agricultura – atividade 

econômica predominante no País. Foi a primeira forma de exploração de recursos 

pesqueiros envolvendo um grande número de pessoas, especialmente as mulheres 
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(bideiras) que atuavam como intermediárias entre os pescadores que 

comercializavam o excedente de produção e os consumidores locais (OIT, 2008). 

Na zona rural do País, também já se praticava este tipo de pesca de 

forma específica pelas mulheres, a pé, desempenhando um papel importante na 

dieta familiar, na segurança alimentar e na economia doméstica. Nas margens dos 

rios e estuários (zonas de reprodução das espécies) elas costumavam coletar 

peixes, moluscos e crustáceos para fins essencialmente de subsistência; prática 

que prevalece, ainda que cada vez mais rara nos dias atuais, principalmente nas 

áreas rurais. Entretanto, toda a cadeia produtiva (produção, processamento e 

comercialização) passa a ser feita quase exclusivamente pelas mulheres, 

dispensando muitas vezes a mediação dos homens. 

Os proprietários de embarcações e instrumentos de pesca 

representavam 41% do efetivo total. O restante (59%) era constituído de 

pescadores sem quaisquer meios de produção. Estes eram simplesmente membros 

da tripulação e ajudantes. A maioria dos donos era nacional e pertencia 

essencialmente a cinco grupos étnicos: Bijagós, Papeis, Balantas, Felupes e 

Mandingas. Os pescadores e armadores estrangeiros existentes na Guiné-Bissau 

vinham principalmente dos países da sub-região como Senegal (50%), Guiné-

Conacri (40%), Cabo Verde (3%), Mali (2%), Gâmbia, Serra Leoa e outros, 

completando o percentual restante (KEBÉ et al., 1993). 

Em 1988, já no período pós-colonial, a Noruega prestou uma ajuda de 

âmbito científico à Guiné-Bissau no quadro das relações diplomáticas entre os dois 

países. Este apoio tinha como objetivo o levantamento de informações sobre 

potencial pesqueiro dentro dos limites da ZEE. Foi efetuada uma missão de pesca 

exploratória para além das 12 milhas náuticas, utilizando métodos de pesca 

industrial e artesanal. Como resultado foi assinalada a biomassa bruta de 1.304.000 

toneladas, da qual 200 a 300.000 toneladas podem ser extraídas anualmente sem 

prejuízo ecológico. 

Entre março e abril de 1993, foi a vez do Senegal, que através do Centro 

de Pesquisas Oceanográficas de Dakar-Thiaroye (CRODT), ofereceu um apoio 

técnico ao Centro de Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA), de Guiné-Bissau, e à 

União Internacional para Conservação da Natureza (UICN) para as expedições de 

avaliação dos recursos envolvendo parte do Arquipélago dos Bijagós e do Rio 

Grande de Buba (KEBÉ, et al., 1993). O estudo apontou que o consumo per capita 
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de peixe na Guiné-Bissau, em média, estava na ordem de 30 kg/hab/ano. Não 

obstante, a média de consumo do pescado nos países subdesenvolvidos, incluindo 

a Guiné-Bissau é de 14,4 kg/hab/ano (GUINÉ-BISSAU, 2014). 

De acordo com a mesma fonte, o abastecimento dos mercados nacionais 

é assegurado em mais de 40% pela pesca de subsistência praticada geralmente 

pelas mulheres nos estuários, rios e bolanhas (pântanos onde geralmente planta-se 

arroz), sendo que cerca de 20% dos agregados rurais praticam a pesca para o 

consumo familiar, principalmente nas regiões de Bolama, Biombo e Quinara. Nas 

outras regiões esse percentual é relativamente inferior. 

Até os dias atuais as embarcações típicas (pirogas), empregadas na 

prática de pesca artesanal na Guiné-Bissau, sofreram poucas modificações e são 

classificadas de dois tipos, conforme a nomenclatura local: a piroga ou canoa 

monóxila e a piroga senegalesa (FIGURA 6). As pirogas são confeccionadas a partir 

de troncos de árvores, geralmente propulsadas a remo, cujo comprimento médio da 

proa a popa varia entre 5 e 7m; com a altura e largura do casco entre 45 e 70 cm, 

respectivamente. Geralmente toda a área do convés é aberta. 

Figura 6 – Embarcações típicas da frota pesqueira artesanal em Guiné-Bissau. 

Legenda: A: Piroga ou canoa monóxila. B: Piroga de origem senegalesa. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

Essas embarcações são fabricadas pelos próprios donos e em alguns 

casos, compradas diretamente dos fabricantes locais (carpinteiros). Pertencem na 

sua maioria aos pescadores nacionais, sendo que grande parte das motorizadas 

são propriedades dos pescadores estrangeiros (SILVA e NANI, 1991). 
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A piroga senegalesa, geralmente motorizada, pode medir entre 10 a 18 

metros de comprimento do convés a popa, introduzida pelos nyominkas 

(pescadores alóctones) oriundos principalmente das regiões de Casamança 

(Senegal) e Gâmbia. 

  A similaridade das embarcações do Sul de Senegal com as da Guiné-

Bissau favoreceu a migração da piroga nyominka, nomeadamente no Arquipélago 

dos Bijagós (zona insular) e nas zonas de Cacheu (Norte) e de Cacine (Sul). Estas 

pirogas são fabricadas no Senegal e revendidas, ou utilizadas, na pesca local pelos 

pescadores oriundos desse País cuja localização geográfica fica ao norte da Guiné-

Bissau. A principal arte de pesca (rede), utilizada pelos pescadores, é originária dos 

países como a Guiné-Conacri e Serra Leoa (NANI, 1991).  

A definição de pesca artesanal está associada ao tipo da embarcação e 

à zona da sua atuação. Assim, de acordo com a Lei Geral das Pescas da Guiné-

Bissau (LGP, 2011), por pesca artesanal entende-se a pesca praticada nas águas 

territoriais (águas continentais, águas interiores e mar territorial) por embarcações 

propulsionadas por remos, velas ou motores, fora de popa, de potência inferior ou 

igual a sessenta cavalos (60 CV), cujo comprimento não ultrapassa dezoito (18) 

metros de popa a proa. 

Todavia, o sistema artesanal tem vindo a incorporar algumas inovações 

técnicas, em determinadas regiões, tais como certos tipos de redes, novas técnicas 

de refrigeração e, sobretudo, a motorização com a introdução de motores fora de 

bordo, práticas não muito comuns até certo tempo entre os pescadores guineenses. 

 Nos últimos 20 anos o estado da evolução da pesca artesanal no País 

tem sido lento referindo-se à produção, comercialização, sistema de organização, 

entre outros. No entanto, verifica-se o crescimento de pequenas frotas estrangeiras 

pescando nas águas nacionais. O governo local tem reconhecido esse fato 

admitindo a dificuldade de controle destas ilegalidades, uma vez que as capturas 

decorrentes destas pescarias ilegais, muitas vezes são desembarcadas 

majoritariamente nos países vizinhos, acarretando perdas para a economia nacional 

(GUINÉ-BISSAU, 2014). 

A estimativa da produção da pesca artesanal ainda segue sendo tarefa 

difícil por tratar-se de um setor pouco organizado comparado com a pesca industrial 

e com déficits financeiras, situações que refletem, de certa forma, diretamente na 

coleta e atualização de dados estatísticos confiáveis. 
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Atualmente os principais obstáculos ao desenvolvimento sustentável da 

pesca artesanal traduzem-se em carências diversas, conforme destacado pelo 

Documento Oficial do Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Pesca 

Artesanal (GUINÉ-BISSAU, 2014, p. 18):  

 
(i) uma instabilidade institucional gera uma difícil situação econômica e 
social entre os pescadores e suas famílias; (ii) uma fraca capacidade de 
investimento interno no subsetor com a consequente dependência total do 
investimento externo, particularmente, por parte da cooperação 
internacional; (iii) uma ausência de infraestruturas de base em grande 
parte do País (nomeadamente, vias de comunicação, serviços técnicos e 
comerciais, condições de isolamento de uma parte da população, 
eletricidade, água); (iv) fracas infraestruturas de apoio à pesca (cais de 
pesca, câmaras de conservação, transportes em geral, etc.); (v) ausência 
de um sistema de informações estatísticas da pesca; (vi) fraca implantação 
por parte das instituições de crédito, principalmente aquelas ligadas ao 
micro crédito nas áreas de pesca; (vii) escassez de materiais e 
equipamentos de pesca no mercado nacional; (viii) quase inexistência de 
capacidade de autofinanciamento por parte do setor privado; (ix) fraco 
desenvolvimento técnico dos operadores privados; e (x) insuficiente 
capacidade da administração pública subsetorial. 
  

Ainda, conforme este documento, os obstáculos acima citados são 

potencializados através dos aspetos como:  

1) diversidade das situações geográfica, cultural, étnica, ambiental, entre 

outras;  

2) variedade dos sistemas de pesca existentes no País (tipos de pesca e 

de petrechos, grau de profissionalismo, recursos-alvo, etc.);  

3) diversas potencialidades regionais com respeito à participação nos 

objetivos macroeconômicos (segurança alimentar, crescimento, emprego, entrada 

de divisas, exportação, entre outros);  

4) dificuldade de promover um apoio eficaz ao desenvolvimento; e,  

5) à gestão da pesca a partir da capital Bissau (legislação, fiscalização e 

defeso). 

 

Até os fins da década de 1970 a atividade pesqueira na Guiné-Bissau 

ainda apresentava características artesanais. Somente no início da década de 

1980, a pesca passou a assumir características industriais devido aos Acordos de 

Pesca assinados com países estrangeiros, que atualmente dominam as pescarias 

industriais na ZEE guineense. Esse tipo de pesca é definido como aquela praticada 

nas águas situadas para além das 12 milhas marítimas, por embarcações 

equipadas de uma potência motorizada superior a sessenta cavalos (60 CV) e de 
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meio de refrigeração ou de congelamento e estocagem das capturas a bordo 

(GUINÉ-BISSAU, 2011). 

O regime de concessão de licenças internacionais de pesca teve início 

em 1978, e desde então, dominada pela frota da antiga União Soviética (URSS), 

que entre 1981 e 1990, gerou para o governo guineense uma receita em torno de 

US$ 2,5 milhões/ano. Com o fortalecimento de relações diplomáticas com países da 

Europa, Ásia e inclusive da África, o governo da Guiné-Bissau celebrou vários 

Acordos no domínio da pesca industrial. Entretanto, a frota soviética foi sendo 

lentamente substituída pelas frotas da União Europeia (UE) e dos países asiáticos, 

que passaram a explorar grandes estoques de peixes, crustáceos e moluscos com 

altos valores econômicos na ZEE do País (GUINÉ-BISSAU, 1996; PNUD, 2006). 

Não dispondo de recursos financeiros necessários para a constituição de 

uma frota industrial nacional, o Estado guineense viu-se impelido a adotar, a 

exemplo dos outros Estados africanos da costa, a política de concessão de licenças 

de pesca para armadores de países estrangeiros. O acordo com a UE é talvez o 

mais importante em termos financeiros e se desdobra desde a década de 1980 até 

a data presente, sendo renovado através de sucessivos protocolos. 

O primeiro acordo entre a República da Guiné-Bissau e a Comunidade 

Econômica Europeia (CEE) data da década de 1980 (ANEXO A). Como 

contrapartida das possibilidades de pesca concedidas no âmbito do referido acordo, 

a CEE concedeu ao governo guineense uma compensação financeira fixada para 

os dois primeiros anos no valor 12.800.000 francos franceses. Até junho de 2004, 

oito protocolos de acordo foram renovados, sendo que a contrapartida financeira 

prevista no protocolo girou em torno de 51 milhões de euros, parceladas em 5 anos 

(CEE, 1980). 

Durante esse período a frota industrial cresceu a uma taxa geométrica 

anual de 4,2% (OIT, 2008), mas logo adquiriu uma tendência decrescente de 1990 

a 1996, voltando a crescer nos anos de 2000 a 2003. Esse fato foi comprovado 

mais tarde por TÉ (2005), que no seu estudo sobre pescarias industriais na Guiné-

Bissau, analisou a evolução desta categoria de frota entre os períodos de 1990 a 

1997 e 2000 a 2003, tendo percebido um aumento na quantidade de barcos 

industriais que atuavam na ZEE, principalmente no segundo período. Para o 

referido período, a frota industrial era constituída, em termos anuais, em média, por 

86 barcos distribuídos de seguinte forma: 51 frotas da UE; 15 da Ásia; 13 da África; 
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5 da América Central e, outras não especificadas com apenas 2 frotas. No Gráfico 1 

apresenta os países que praticavam a pesca industrial na ZEE da Guiné-Bissau no 

período de 1990 a 1992.  

 
Gráfico 1 – Evolução da frota industrial estrangeira na Guiné-Bissau (1990-1992). 

 
Fonte: KEBÉ et al. (1993). 

 

O Gráfico 2 relata os volumes de capturas (em toneladas) dos três tipos 

de recursos-alvo mais explorados para o mesmo período. 

  
Gráfico 2 – Evolução do esforço de pesca da frota industrial estrangeira por tipo de 
recurso-alvo (1990-1992). 

 

Fonte: KEBÉ et al. (1993). 
Numa avaliação da biomassa passível de exploração, em 2011 pelo 

Centro de Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA) em parceria com o Instituto 

Mauritaniano de Pesquisas Oceanográficas e Pesqueira (IMROP), estimou-se um 
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potencial de biomassa explorável para pesca industrial na ordem de 579,02 

toneladas, para os recursos com alto valor comercial, assim distribuídas: peixes 

pelágicos: 452,0 ton; peixes demersais: 102,7 ton; crustáceos: 14,95 ton; 

cefalópodes: 9,29 toneladas. Contudo, no período de 2009 a 2013 foram 

registradas capturas na ordem de apenas 303,74 toneladas, para os mesmos 

grupos de pescado, onde os pelágicos representavam a maior parte das capturas 

(61,7%), seguido de demersais com 32,7%, cefalópodes com 3,8% e crustáceos 

com 1,9% (GUINÉ-BISSAU, 2014a). 

Mais recentemente, em 2014, com a elaboração e execução do Plano de 

Gestão da Pesca, foi estimado uma média de possibilidades de pesca para 

diferentes grupos de recursos, fixando este valor em 42%, o que corresponde um 

total de 82 navios industriais estrangeiros pescando por ano na ZEE nacional. 

Normalmente o número de frotas que operam na ZEE guineense, por ano, varia de 

110 a 120 navios, porém tendo em consideração que uma parcela da frota europeia 

deixou de operar a partir do segundo semestre de 2012, houve uma diminuição da 

utilização das possibilidades de pesca e consequentemente a diminuição do volume 

das capturas, sobretudo a família dos cefalópodes e crustáceos (GUINÉ-BISSAU, 

2014a). 

Nota-se que desde muito cedo a Europa ocupa um lugar de primazia nos 

Acordos de pesca, principalmente com os países da África Ocidental, dentre os 

quais, a Guiné-Bissau. De acordo com Fernandes (2007) um dos instrumentos 

legais que serve de elo de ligação entre os dois continentes é a Convenção de 

Lomé – Togo, designada como Acordo de Cotonou. Esta Convenção foi instituída na 

década de 1970 para regular as atividades de pesca industrial entre a Europa e os 

países pertencentes à ACP (África, Caribe e Pacífico). Os Acordos de pesca entre a 

UE e os países africanos assumem atualmente a nomenclatura de Acordos de 

Pesca Comunitários (APC) e se configuram no quadro da Política Comum das 

Pescas da União Europeia. 

 

 

 

3.3 Organização e gerenciamento do setor pesqueiro na Guiné-Bissau  
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Na Guiné-Bissau entende-se por setor da pesca ou setor pesqueiro 

como um conjunto de atividades realizadas no espaço terrestre e marítimo por 

diferentes sujeitos de direito (público e privado), dos quais se destacam as 

instituições estatais, públicas não estatais, associações dos armadores da pesca 

artesanal, associações das mulheres bideiras (vendedoras) de peixes, os 

organismos nacionais, regionais e internacionais que intervêm no domínio da 

pesca, de acordo com a Lei Geral das Pescas (LGP) (GUINÉ-BISSAU, 2011). 

Na organização interna, o Ministério ou a Secretaria de Estado das 

Pescas, é o órgão do governo responsável pelo gerenciamento por meio da 

execução, coordenação da política sobre a exploração e aproveitamento dos 

recursos marinhos vivos, nas águas sob soberania e jurisdição nacionais, visando 

promover o desenvolvimento deste setor, mediante uma gestão responsável e 

durável dos recursos haliêuticos. Além da organização político-administrativa, o 

setor conta ainda com alguns instrumentos de caráter técnico-institucional e 

jurídico, indispensáveis para o seu ordenamento pesqueiro, quais sejam: 

monitoramento, controle e fiscalização, e a legislação pesqueira; ambos funcionam 

como guias de orientação (GUINÉ-BISSAU, 2015). 

Sob as orientações da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar, de 10 de dezembro de 1982, a Constituição da República e a Lei 13/2013, de 

27 de dezembro, a legislação pesqueira adota um modelo de divisão das águas sob 

a soberania e/ou jurisdição da República da Guiné-Bissau que, tendo em conta a 

política de conservação e de proteção dos recursos vivos, obedece ao critério da 

potência das embarcações e artes de pesca. Assim, o modelo adotado consiste na 

divisão da atividade pesqueira em duas grandes zonas: zona de pesca artesanal e 

zona de pesca industrial. 

A zona de pesca artesanal coincide com os limites das Águas Territoriais, 

ou seja, cobre as águas continentais e estende-se até às 12 milhas náuticas. E a 

zona de pesca industrial, coincide com os limites da ZEE, que vai das 12 milhas às 

200 milhas. Além destas duas zonas, existe ainda uma terceira zona de pesca, 

resultante da resolução provisória da fronteira ao Norte entre a Guiné-Bissau e o 

Senegal: a zona marítima comum de exploração, criada pelo Acordo de 14 de 

outubro de 1993 e regulada pelos respectivos Protocolos de aplicação, um de 1995 

e dois de 1997. As licenças de pesca emitidas pelos dois países são extensivas a 

essa zona. A lei competente para regular as atividades de pesca nesta zona é a lei 
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guineense. É em torno deste modelo de organização que se desenvolve todo o 

regime jurídico da pesca no País. 

Tendo em conta a heterogeneidade que caracteriza as áreas de pesca 

artesanal, os perímetros são divididos em três subzonas de pesca: 1. Zona de 

pesca continental (águas continentais), 2. Zona de pesca insular (águas interiores) 

e 3. Zona de pesca marítima (mar territorial). Em cada uma destas subzonas a lei 

estabelece a característica da embarcação que é autorizada a operar (GUINÉ-

BISSAU, 2011). 

No que diz respeito aos recursos pesqueiros, a legislação pesqueira 

considera os recursos biológicos aquáticos das suas águas como um patrimônio 

haliêutico nacional (Art. 5.º, n.º 1 da LGP de 2011). Nesta conjuntura, prescreve que 

“O direito de pesca nas águas sob jurisdição nacional pertence ao Estado, que 

pode autorizar o seu exercício, por pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de acordo com as disposições da Lei Geral das Pescas e dos seus 

regulamentos” (art. 5.º, n.º 2 da LGP de 2011). 

Em demonstração ao comprometimento do País com a pesca 

responsável, a Guiné-Bissau tem o direito e o dever de gerir, de forma responsável, 

sustentável e racional, o seu patrimônio haliêutico no interesse da coletividade 

nacional, presente e vindoura, devendo, para o efeito, adotar políticas e medidas 

que permitam assegurar a sua efetiva proteção e preservação (art. 5.º, n.º 3 da LGP 

de 2011). Para assegurar o aproveitamento sustentável dos recursos haliêuticos, o 

órgão máximo de Estado responsável para o setor elabora anualmente o Plano de 

Gestão dos Recursos Haliêuticos, por determinação do art. 9.º da LGP, com base 

nos resultados das avaliações científicas dos recursos haliêuticos e análise dos 

dados estatísticos das capturas. 

O direito guineense estabelece as condições de acesso aos recursos 

pesqueiros nas águas territoriais para as embarcações nacionais e estrangeiras. 

Para a frota nacional, o exercício de atividade de pesca comercial requer a 

obtenção prévia de uma licença de pesca, mediante o pagamento de uma 

contrapartida financeira da parte do seu beneficiário a título do direito de pesca (art. 

14.º, n.º 1, da LGP de 2011 e o Despacho Conjunto n.º 01/2010, de 17 de março). 

Para as embarcações estrangeiras, além de uma licença de pesca, é 

necessário existir o acordo internacional, ou contrato de pesca concluídos com o 

seu País. Na falta do acordo ou contrato, ter nacionalidade de um dos Estados-
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membro da União Econômica e Monetária do Oeste Africano (UEMOA), ou dos 

países vizinhos da Guiné-Bissau, com residência regular no País e estar 

enquadrado em comunidades de pescadores. Considerando a falta de frota 

nacional de pesca, seja estatal ou privada, para assegurar o abastecimento do 

pescado no mercado nacional, as embarcações de pesca industrial estrangeiras 

ficam obrigadas, geralmente, por via dos Acordos de pesca ou do regime jurídico de 

fretamento, a desembarcar e comercializar parte das capturas nos mercados 

nacionais. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

  

O capítulo traz detalhes sobre área de aplicação da pesquisa, dentro do 

contexto do País, cujo enquadramento de Guiné-Bissau, suas principais divisões 

administrativas e comunidades visitadas estão ilustrados por meio de mapas. 

 

4.1 Guiné-Bissau: enquadramento, meio físico, geográfico e clima 

 

A República da Guiné-Bissau é um pequeno Estado localizado na costa 

Oeste africana, limitada ao Norte pelo Senegal, ao Sul e Leste pela Guiné-Conacri, a 

Oeste pelo Oceano Atlântico entre as coordenadas 10º50’ e 12º20’N e 013º90’ e 

016º 43’W. Sua área total é 36125 km2, dividida entre uma parte continental e outra 

insular, com numerosas ilhas. O seu território é divido em oito Regiões 

Administrativas: Bafatá, Biombo, Bolama, Cacheu, Gabu, Oio, Quinara (área de 

estudo), Tombali e o Setor Autônomo – Bissau, capital do País (FIGURA 7). São ao 

todo 39 setores (municípios) (GUINÉ-BISSAU, 1995). 

       Um País essencialmente agrícola, onde grande parte da sua área está 

aberta para o mar, isto porque 2/3 (23.500 km2) do seu território é influenciado pelas 

marés, o que corresponde a 65% da zona costeira nacional. O litoral possui 275 km 

de extensão, sendo localizados em frente ao continente a Ilha de Bolama e o 

Arquipélago dos Bijagós (DIOP, 1990). 

Quanto a política agrária, a Guiné-Bissau é dividida em quatro zonas 

agrícolas, além da capital, Bissau: Zona Norte: Cacheu, Biombo e Oio; Zona Leste: 

Bafatá e Gabu; Zona Sul: Tombali e Quinara; e, por fim, a Zona composta por 

numerosas ilhas que pertencem a região de Bolama (GUINÉ-BISSAU, 1995). 

 

 



81 

 

 



82 

 

 

 Geomorfologicamente as características costeiras são bastante pecuIiares, 

com implicações biológicas importantes. Sua plataforma continental é 

excepcionalmente grande (mais ou menos 20 metros de profundidade e cerca de 

180 km para o mar), o que possibilita fortes ondas de marés, podendo atingir até 6 m 

de altura e uma hidrodinâmica costeira turbulenta. Quanto ao aspecto climático, a 

Guiné-Bissau é um País tropical, com temperaturas médias variando entre 24ºC – 

28ºC, com uma constância ao longo do ano. As precipitações anuais geralmente são 

altas variando entre 1200 e 3000 mm, aumentando de Norte para Sul, embora nos 

últimos anos percebe-se uma diminuição gradual desse intervalo. A umidade relativa 

do ar relaciona-se com os ventos predominantes no País. Durante a estação seca, o 

vento seco de nordeste apresenta baixos valores de umidade relativa, enquanto que 

na estação das chuvas há o predomínio de vento úmido de sudeste, acompanhado 

de alta umidade relativa. (GUINÉ-BISSAU, 1995). 

A costa do País comporta recortes profundos e reentrâncias provocados 

por vários canais do mar, representado pelos seguintes rios: Cacheu, Tombali, 

Cumbija, Geba, Mansoa, Cacine e rio grande de Buba, entre outros. Podem-se 

diferenciar três bacias hidrográficas principais, de Norte a Sul, quais sejam: a bacia 

do rio Cacheu, a Norte, a bacia do rio Geba, ao Centro e a bacia do rio Cacine, ao 

Sul (DJABULÁ, 2010).  

A situação dos indicadores ambientais torna-se cada vez mais 

preocupante, já que a Guiné-Bissau não está excluída do problema da desertificação 

que a zona do Sahel vem enfrentando. As principais causas desta destruição 

florestal são o corte desenfreado da madeira, a exploração de lenha e carvão e a 

prática da agricultura itinerante (monoculturas) sob efeitos de constantes queimadas. 

Não obstante as riquezas dos recursos naturais e suas potencialidades, a 

Guiné-Bissau é um dos países menos desenvolvido no mundo em termos de 

rendimento per capita, ocupando a posição 176 (0,396) entre os 187 países no 

ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) divulgado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A desigualdade na distribuição das 

riquezas é uma das maiores do mundo (UNDP, 2013). 
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4.2 Descrição e localização da área de estudo  

 

O espaço da abrangência de pesquisa (FIGURA 8) localiza-se ao Sul da 

Guiné-Bissau – distante 73 km da capital Bissau, por via terrestre. É uma zona de 

transição que pertence ao chamado complexo de Buba-Mampatá, onde predominam 

os vales lodosos do rio grande de Buba e as suas numerosas ramificações na parte 

ocidental, o que condiciona significativamente o deslocamento das populações. É 

um dos rios mais importantes do País, normalmente referido na época 

dos descobrimentos portugueses apenas como Rio Grande. Apresenta vários canais 

que formam as sub-bacias de: Empada, Fulacunda, Brandão, Farancunda, Lamane, 

Sibidja, Saol, Bubatumbo, Dois Rios, entre outros (PROJETO RIAS DO SUL/CIPA, 

2014b). 

O sistema hidrológico desse ecossistema apresenta uma temperatura 

média de 30⁰ C, a sua forte ramificação forma uma complexidade ecológica na zona, 

além da disponibilidade de alimentos; o que faz dele um meio dinâmico para os 

fenômenos de migração de várias espécies de peixes. O sistema do rio Buba se 

conecta com o oceano por meio do canal principal, onde os organismos marinhos 

entram e saem do estuário através desse canal, para fins reprodutivos, de 

alimentação e berçário. 

A bacia do rio Buba ocupa uma área de 271 km², com uma largura de 

aproximadamente 4 km na zona do montante do rio até Farancunda e um 

comprimento de 52 km, do montante a jusante (PROJETO RIAS DO SUL/CIPA, 

2014b). Na África Ocidental destaca-se pela sua geomorfologia singular, em que as 

saliências do mar que entram para o interior podem apresentar profundidades na 

ordem dos 20 e 30 metros na desembocadura durante a maré alta, localizada entre 

a ponta colônia a Norte e ponta Bambaia a Sul. 



           

                        

                         Figura 8 – Localização da área de estudo, destacando as localidades da investigação. 
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Na maré baixa alguns canais secundários podem apresentar 

profundidades rasas, embora existam zonas onde os canais secundários apresentam 

profundidades maiores do que o canal principal e vice-versa. A profundidade desses 

canais varia em média no intervalo de 4 a 7 metros. Ainda, na zona central existe 

uma fossa com 60 metros de profundidade, pelo que se constata o fundo bastante 

acidentado, constituído essencialmente por cascalho e lodo, observando pequenos 

afloramentos rochosos de maneira aleatória (PROJETO RIAS DO SUL/CIPA, 

2014b). A região da bacia do rio Buba tem a mesma formação geológica do restante 

do País, caracterizada pela presença de uma ria18, muito recortada. No entanto, 

existem zonas de nascente à montante em volta da qual os pescadores locais 

costumam armar seus instrumentos de pesca.  

Quanto à infraestrutura, a área de estudo, a exemplo de muitas 

localidades no interior do País, carece de indústrias e serviços de qualidade 

(eletricidade, saneamento básico, saúde e educação), que são inadequadas e/ou 

inexistentes, ficando a população isolada e dependente de produtos provenientes da 

capital Bissau, embora a sua localização geográfica adicionada ao suposto projeto 

de construção de um porto sub-regional a conferem grandes expectativas futuras.  

A região já foi palco de batalhas intensas durante a Guerra da 

Independência (1962-1974). Após o conflito armado, foi amplamente negligenciada 

pelos projetos de desenvolvimento durante o período socialista (1975-1990). Ao 

longo desse período, a organização social era muito centralizada no Estado, sem 

qualquer tipo de poder outorgado à comunidade local (DIOP, 1990).  

Estima-se que há mais de uma centena de espécies características de 

peixes em ambos ambientes marinhos e estuarinos (PROJETO RIAS DO SUL/CIPA, 

2014b) destacando-se algumas delas: peixes costeiros (Mugilideos, Ciclídeos), 

peixes demersais (Esparídeos, Lutjanídeos) e peixes pelágicos (Clupeídeos, 

Scombrídeos, Carangídeos e Sphyraenideos), além de crustáceos e algumas 

espécies de moluscos. 

 Durante a pesquisa foram visitadas 7 comunidades pesqueiras a saber: 

Buba, Batambali, Brandão, Darsalam, Fulacunda, Lamane e Míssira, conforme 

indicadas na Figura 8.  

                                                           
18 Um acidente geomorfológico que se apresenta como um vale fluvial no entorno da foz de um rio, 
em que um vale costeiro permanece submerso sob as águas... entrada de rio grande no mar. 
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 A localidade de Buba (FIGURA 9) corresponde ao setor administrativo, 

sede do setor com mesmo nome e capital regional de Quinara, território que envolve 

a área de estudo. Com uma superfície de 744,2 km², a localidade é limitada a Oeste 

pelos setores de Fulacunda, Empada e Tite. No aspecto administrativo o setor de 

Buba está subdividido em 6 subsetores (Bacar Conte, Banta, Buba, N’jdassane, 

N’tughã e Nhala), e estes por sua vez fragmentados em 43 povoados ou aldeias 

(BALDÉ, 2008).  

 
Figura 09 – Rua principal da cidade de Buba, zona urbana.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
  

À Oeste de Buba localizam-se, entre outras povoações, as comunidades 

de Lamane, Brandão e Fulacunda. Povoadas predominantemente por 

representantes do grupo étnico Beafada, essas comunidades concentram um certo 

número de agregados familiares e indivíduos unidos por laços de parentesco e 

relações de trabalho, revelando uma grande diversidade cultural nessas áreas. Suas 

populações têm a agricultura (fruticultura e horticultura) como principais fontes de 

rendimento de suas populações, contudo também se dedicam à pesca. Nestas 

comunidades a atividade pesqueira tem sido praticada por aproximadamente 60 

pescadores registrados oficialmente nas suas respectivas organizações associativas. 

Uma das características mais marcantes das comunidades em estudo é a existência 

de sede ou casa dos pescadores, conforme mostra a Figura 10. 
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Figura 10 – Sede da associação dos pescadores do rio Buba (Comunidade de 
Lamane).   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 
Segundo o relatório do projeto de gestão da biodiversidade da zona 

costeira (GUINÉ-BISSAU, 2009), a comunidade de Fulacunda (FIGURA 11), se 

destaca na região de Quinara por ser um dos mais importantes centros econômicos 

daquela província. Tem uma superfície de 917km2 com uma população estimada em 

torno de 10331 habitantes, o que corresponde a uma densidade populacional de 7 

hab/km2. 

O setor de Fulacunda divide com Buba a importante reserva da biosfera – 

o Parque Natural das Lagoas de Cufada, que ocupa uma importante área da sua 

extensão territorial. Tal como se verifica em toda a região da área de estudo, a 

população de Fulacunda é majoritariamente camponesa, vivendo principalmente de 

agricultura de subsistência simultaneamente com a prática de pesca e outras 

atividades secundárias, como a extração de mel silvestre e óleo de palma. Sua 

população vive com grandes problemas de ordem logística, originada sobretudo pelo 

deplorável estado da sua principal rodovia que o liga com os setores de Buba à 28 

km e Tite à 46 km. 
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Figura 11 – Localidade de Fulacunda, região de Quínara, zona urbana 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017.  

A comunidade de Darsalam, que pertence ao setor de Empada, está 

situada a Sudoeste de Buba. Já foi considerada uma das localidades mais 

produtivas da zona Sul do País. Não obstante, atualmente enfrenta grandes 

dificuldades originadas principalmente por fatores naturais, como os efeitos das 

mudanças climáticas, por exemplo, o aumento de nível das águas do mar, 

provocando arrebatamento de diques de cintura nas plantações de arroz. A sua 

população é majoritariamente camponesa, tendo a prática da agricultura de 

subsistência como principal atividade. Na comunidade, a população ainda pratica 

outras atividades secundárias geradoras de renda, tais como: a pesca e 

processamento do pescado, extração de óleo de palma e produção de sal.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

  
 

Neste capítulo constam a descrição dos procedimentos metodológicos 

empregados para obtenção, tratamento e análise de dados e informações, tendo em 

vista o alcance do escopo geral da pesquisa. Na Figura 12 apresenta-se, em 

síntese, as etapas da investigação, cujo detalhamento está descrito nas seções que 

se seguem. 

 
Figura 12 – Estrutura dos procedimentos metodológicos utilizados para a execução 

da pesquisa. 
 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 
 
5.1 Seleção das Comunidades 

  

A pesca é uma das principais atividades econômicas da Guiné-Bissau, 

cujos recursos são extraídos por duas grandes modalidades pesqueiras: a pesca 

industrial e a pesca artesanal. O Plano Estratégico de Desenvolvimento das Pescas 

(2015-2020), após detectar a sobre-exploração de alguns recursos haliêuticos, 

desenvolveu ações visando o fortalecimento da pesca artesanal. A inserção desta 
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modalidade de pesca no plano estratégico decorre do Plano Nacional de Luta 

Contra a Pobreza Extrema, objetivo principal da Agenda 2030. 

A princípio, neste planejamento estratégico do governo, foram escolhidos 

cinco pólos para o desenvolvimento integrado da pesca artesanal na Guiné-Bissau. 

Contudo, de acordo com o documento “Levantamento sobre o Estado de 

Associação dos Pescadores e Mulheres Transformadoras19 e Comerciantes nas 

Três Rias (Buba, Cacheu e Cacine)”, Buba mostrou-se um local repleto de grupos 

de organizações pesqueiras, porém não contemplado no planejamento estratégico 

do governo. Tal fato constitui-se num dos motivos, para a escolha de Quinara, 

território onde se encontra o rio Buba, local para a realização desta pesquisa.  

A escolha das tabancas ou comunidades, deveu-se aos seguintes 

critérios: 

1) Constitui uma das principais áreas da pesca artesanal pelo seu 

histórico de produção pesqueira em relação ao País, bem como sua contribuição 

para o abastecimento do mercado local e, consequentemente, da garantia de 

segurança alimentar;  

2) Existência de grupos associativos ou colônias de pescadores;  

3) Participação das mulheres na cadeia produtiva;  

4) Disponibilidade para participação na pesquisa.  

 
Desse modo, foram selecionadas sete locais para aplicação dos 

questionários: Buba, Batambali, Brandão, Darsalam, Fulacunda, Lamane e Míssira.  

 

5.2 Origem dos Dados   

 

Os dados analisados na pesquisa são de origem primária e secundária. 

Os dados primários foram obtidos por meio da aplicação de questionários 

semiestruturados nas sete localidades de pesquisa. Para Mynaio (1994) 

questionários semiestruturados são instrumentos que possibilitam a coleta de 

informações objetivas e, captando a subjetividade embutida, em valores, atitudes e 

opiniões.  

                                                           
19 Grupo de mulheres organizadas em cooperativas ou associações no entorno do rio Buba. Atuam 
em toda cadeia produtiva da pesca, tendo como principal função a transformação, o 
processamento/beneficiamento e a comercialização do pescado. 
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O roteiro dos questionários (APÊNDICE A) foi constituído por uma parte 

padronizada e outra semiestruturada, organizada em sete componentes: I – 

Identificação e perfil do entrevistado; II – Condicionantes socioeconômico e 

culturais; III – Aspectos sobre produção, mercado e rendimento do pescador; IV – 

Meios e técnicas de produção; V – Situação dos recursos e ambiente de produção; 

e, VI – Temática político-institucional. 

A seleção dos respondentes foi feita por meio de amostragem 

probabilística aleatória simples (FREITAS et al., 2000), quando todos os elementos 

da população têm a mesma chance de serem escolhidos, resultando numa amostra 

representativa da população. Isto implica em utilizar a seleção aleatória dos 

participantes, eliminando a subjetividade da amostra. 

No período da pesquisa o número total da população dos pescadores 

pertencentes às comunidades-alvo desta investigação, era da ordem de 152 

indivíduos, assim distribuídos: 39 pescadores em Buba; 12 profissionais na 

localidade de Batambali; 21 pescadores residentes em Brandão; 31 na comunidade 

de Darsalam; outros 13 na localidade de Fulacunda; por fim, ambas as 

comunidades de Lamane e Míssira com 20 e 16 pescadores, respectivamente.  

O universo dos entrevistados abrangeu 100 profissionais do contexto 

pesqueiro, dentre os quais pescadores e líderes das organizações da mesma 

classe. Os questionários foram distribuídos proporcionalmente de acordo com o 

tamanho da população dos pescadores registrados na lista oficial de associações 

das sete (7) localidades visitadas. A sistematização da entrevista seguiu o critério de 

proporcionalidade (FINK, 1995), havendo os respondentes selecionados 

aleatoriamente: Buba (26/39); Batambali (12/12); Brandão (14/21); Darsalam 

(19/31); Fulacunda (9/13); Lamane (9/20) e Míssira (11/16), garantindo assim a 

representatividade da amostra em relação à população. 

Antes de sua execução no campo, o conteúdo do instrumento de 

pesquisa foi submetido para análise e apreciação junto ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará, tendo obtido a aprovação deste 

órgão por meio da emissão de um Parecer Consubstanciado com o Protocolo nº 

1.403.791 (ANEXO C), recebendo o código CAAE 52311815.2.0000.5054.  

Para obtenção de dados primários foram realizadas duas viagens à 

campo (FIGURA, 13) entre os períodos de fevereiro de 2013 a novembro de 2015, 
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além de contatos mantidos sistematicamente por via de correspondências 

eletrônicas ao longo desse período.  

Tendo em conta as dificuldades de deslocamento à campo, dada as 

limitações financeiras, a distância (mesmo dentro do perímetro de área de estudo) e 

a questões burocráticas, restringiu-se a duas viagens, conforme previsto para o 

cumprimento do cronograma. Outro fator limitante foi a disponibilidade de dados 

estatísticos locais atualizados, de cunho socioeconômico, bem como dificuldades de 

acesso às localidades pesqueiras devido à falta de infraestruturas e vias 

adequadas. 

 
Figura 13 – Coleta de dados no campo.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

As visitas de campo possibilitaram o reconhecimento da área de estudo 

e, consequentemente, o contato direto com os stakeholders (gestores, pescadores, 

comunidades locais, líderes das organizações de pescadores, entre outros), criando 

condições para a materialização da pesquisa. Dados de observações e registros 

fotográficos também foram obtidos. 

Durante a segunda visita de campo (FIGURA 14), por meio de Workshop 

realizado pelo IBAP/IUCN e a Direção Geral da Pesca Artesanal, no quadro do 

Projeto “Rias do Sul”, foi possível coletar informações de pescadores de diferentes 

localidades do entorno da bacia do rio grande de Buba, via aplicação de 
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questionários. Demais entrevistas foram realizadas por meio de deslocamento para 

cada uma das comunidades selecionadas. 

 

Figura 14 – Workshop com os pescadores durante a etapa de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

5.3 Construção do Índice de Sustentabilidade da Pesca Artesanal (ISPA) 

 

Os dados secundários foram capazes de fomentar a construção do Índice 

de Sustentabilidade da Pesca Artesanal, desenvolvido neste estudo. A metodologia 

RAPFISH (PITCHER, 1999), cujo método surgiu em 1998, no Centro de Pescas da 

Universidade de British Columbia, Canadá foi a principal base teórica desta 

pesquisa de doutorado. O método é flexível e permite adaptações com um enfoque 

integrado, possibilidade de repetições, e com potencial para oferecer interpretações 

interdisciplinares da dinâmica da pesca – especialmente em situações de escassa 

informação, diante de multidimensões a serem analisadas.  

Demais literaturas consultadas na escolha das variáveis foram Pitcher e 

Preikshot (2001); Almeida (2008); Martins et al. (2009); Pitcher et al. (2009); 

Haimovici et al. (2011); Basílio (2015); o Código de Conduta para uma Pesca 

Responsável (FAO, 1995) e o conceito de Desenvolvimento Sustentável da Pesca 

Artesanal (FAO, 1999). 
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5.3.1 Dimensões de sustentabilidade 

 

Cinco dimensões foram selecionadas a compor o Índice de 

Sustentabilidade da Pesca Artesanal (ISPA), representadas na Figura 15. As 

dimensões foram escolhidas de acordo com as características das pescarias e do 

espaço da pesquisa, levando em consideração as informações coletadas numa 

consulta prévia no contato inicial com os pescadores. 

 
Figura 15 – Dimensões contempladas para obtenção do ISPA. 

 

 

 

 

 
Legenda:  
ISECOPA: índice de sustentabilidade ecológica da pesca artesanal.  
ISEPA: índice de sustentabilidade econômica da pesca artesanal.  
ISSPA: índice de sustentabilidade social da pesca artesanal.  
ISTCPA: índice de sustentabilidade tecnológica-cultural da pesca artesanal.  
ISIPA: índice de sustentabilidade institucional da pesca artesanal. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

Enquanto de forma sintética encontra-se a descrição, no Quadro 5, das 

dimensões do ISPA.  

 
Quadro 5 – Síntese das Dimensões de Sustentabilidade da Pesca Artesanal. 
DIMENSÕES  DESCRIÇÃO 
Ecológica Parâmetros sobre o ambiente e os recursos naturais 
Econômica Valores econômicos de produção, mercado e rendimentos 

Social Envolve variáveis de bem-estar e a organização social do 
pescador 

Tecnológica-cultural Meios e técnicas de produção e características das pescarias 
Institucional Aspectos políticos sobre manejo e gestão da pesca 

Fonte: Adaptado de Pitcher (1999). 
 
 

 

 

 

 

 

Índice de Sustentabilidade da Pesca Artesanal (ISPA) 

ISECOPA ISEPA ISSPA ISTCPA ISIPA 
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5.3.2 Seleção das variáveis e procedimentos para determinação do ISPA 

 

A implementação de procedimentos para o arranjo de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal (IDSPA) constitui um exercício 

fundamental para estabelecer uma cooperação entre as partes interessadas e de 

sinalização do compromisso de governança para uma pesca sustentável (FAO, 

1999).  No entanto, um simples procedimento de cheklist representa muitas vezes 

uma forma eficaz de alcançar uma avaliação inicial do estado de uma pescaria 

perspectivando o desenvolvimento sustentável desta atividade e, simultaneamente, 

construir a base para a comunicação com os stakeholders. 

Após uma vasta revisão bibliográfica, foi feito um checklist prévio para o 

levantamento de informações sobre os tipos de indicadores utilizados nas pesquisas 

análogas, adotando os estudos de Pitcher (1999); FAO (1999); Pitcher e Preikshot 

(2001); Almeida (2008); Martins et al. 2009; Haimovici et al. (2011) e Basílio et al. 

(2015), todos tomados como modelos. As variáveis foram definidas com base na 

constatação dos fatos, durante o contato inicial com os diferentes segmentos 

envolvidos: pescadores, técnicos, pesquisadores e tomadores de decisão, além de 

informações sobre as características socioeconômicas, os modos de produção e a 

realidade das pescarias. 

A seleção das variáveis, conforme Sachs (1993), deve partir de uma 

análise sistêmica buscando o entendimento das interações, nesse caso, nos 

diferentes sistemas de produção, considerando não somente a dimensão ecológica, 

mas também outras dimensões de sustentabilidade como a econômica, social, 

cultural, tecnológica e espacial.  

Uma lista de 42 variáveis (QUADROS 6 a 10) foi elaborada dispondo 

entre 5 a 12 indicadores, sendo inseridos dentre as cinco dimensões selecionadas. 

Foi necessário fazer adaptações de algumas variáveis, de acordo com sua 

relevância e significado, dentro de cada dimensão específica e conforme adequação 

com a realidade local. A escolha foi feita observando sua objetividade, facilidade de 

avaliação, comunicação e capacidade de acompanhamento temporal para um futuro 

monitoramento do sistema (MANZONI, 2005; NARDO et al., 2005). Para tal, 

algumas variáveis como “organização social”, “existência de sede”, e “liderança 

comunitária”, embora enfoquem resultados referentes a associação dos pescadores, 
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por ter consequências no bem-estar da comunidade, foram alocadas na dimensão 

Social. Desse modo, a dimensão Institucional refere-se apenas a ações do governo 

referentes a pesca artesanal e possíveis consequências nas comunidades 

estudadas.  

Enquanto que o aspecto cultural foi acoplado a dimensão Tecnológica 

tendo em conta que os modos de vida e o comportamento humano somado a 

tecnologia, por diversas formas, estão diretamente relacionados ao manejo e o 

ordenamento pesqueiro. Na área de estudo a pesca é considerada parte integrante 

da cultura local, uma vez que o modo de vida do pescador está intrinsicamente 

ligado à esta atividade, conferindo-lhe uma identidade específica. 

A definição das escalas de valores foi possível por meio da realização de 

uma exaustiva pesquisa em estudos científicos prévios. Para melhor controle das 

informações foi feita uma padronização dos escores representados do seguinte 

modo: 1 a 2; 1 a 3; 1 a 4; e 1 a 5. Sendo que valores “1” e “5” refletem, 

respectivamente, o mínimo (pior) e o máximo (melhor) escore que uma determinada 

variável pode acumular dentro de cada dimensão.  
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Quadro 6 – Composição e operacionalização do Índice de Sustentabilidade 
Ecológica da Pesca Artesanal (ISECOPA).  
DIMENSÃO VARIÁVEIS DESCRIÇÃO ESCORES 

E
C

O
L

Ó
G

IC
A

 

Ambiente alvo de 
exploração 
 

Principal ecossistema onde o 
pescador costuma exercer sua 
atividade de pesca. 

1. Manguezal 
2. Canal 
secundário 
3. Canal principal 

 
Grau de degradação 

 
Nível de degradação do 
ecossistema conforme o 
ambiente de pesca. 

1. Muito alto  
2. Médio 
3. Baixo 

Variação no tamanho do 
pescado 

 
Ocorrência de mudança no 
tamanho do pescado (com base 
nos relatos dos pescadores, 
entrevistas e acompanhamento 
em campo). 

1. Reduzindo 
lentamente 
2. Reduzindo 
rapidamente 
3. Permanece 
constante 
4. Aumentando 

 
Níveis de descarte 

 
Percentual de descarte da 
biomassa capturada no sistema 
(incluindo juvenis de espécies-
alvo). 
 

1. Muito alto 
(100%) 
2. Alto (< 
100%>50%) 
3. Médio (20-50%) 
4. Baixo (<20%) 

Extensão e distribuição do 
sistema 

Situação da expansão ou 
redução da área de abrangência 
da atividade pesqueira. 

 
1. Diminuiu  
2. Sem alteração 
3. Aumentando 
lentamente 
4. Aumentou 
rapidamente 

 
Captura antes da 
maturação 

 
Percentual das espécies-alvo 
capturadas antes de atingir a 
primeira maturação sexual. 

1. Muito alta 
(100%) 
2. Alta (< 100% 
>50%) 
3. Média (20-50%) 
4. Baixa (< 20%) 

Espécies em extinção 

Possibilidade de colapso de 
alguma espécie relacionada com 
a pressão da pesca 
 

1. Várias (Mais de 
5 spp.) 
2. Pouco (até 5 
spp.) 
3. Nenhuma 

Estado de exploração do 
sistema 

Nível de exploração dos 
recursos com a atividade da 
pesca. 

1. Sobre explorado  
2. Parcialmente 
explorado 
3. Pouco explorado 
4. Sub explorado 

0≤ ISECOPA≤1 (quanto mais próximo de 1 melhor a condição de Sustentabilidade Ecológica 
na Pesca Artesanal). 

Fonte: Adaptado de (PITCHER; FAO, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

 

Quadro 7 – Composição e operacionalização do Índice de Sustentabilidade 
Econômica da Pesca Artesanal (ISEPA). 

DIMENSÃO VARIÁVEIS DESCRIÇÃO ESCORES 
 

E
C

O
N

Ô
M

IC
A

 

Produção Média do 
Pescado (kg/mês) 

Capacidade produtiva do 
pescado no sistema 

1. 0 - 100 
2. 101 - 200 
3. 201 - 300 
4. > 300 

Preço Médio do 
Pescado (US$/kg) 

 
Compreende o preço médio do 
pescado comercializado 
(US$/kg). 
 

1. (0,0 – 1,0) 
2. (1,0 – 2,0) 
3. (2,0 – 3.0) 
4. (3.0 – 4.0) 
5. > 5,0 

Frequência na 
variação do preço 

Oscilação de preço do pescado 
incorrida no processo de 
comercialização desde a 
primeira venda até ao 
consumidor final (US$). 

1. Alta (> 4x)) 
2. Média (2 – 4x) 
3. Baixa (0 – 2x) 
 

 
Agregação do valor 
 

 
Agregação do valor ao produto 
(filé, salga, defumação, 
refrigeração). 
 

1. Baixa (< 2x) 
2. Média (2 – 4x) 
3. Alta (acima de 
4x) 

 
Renda Média 
(US$/mês) 
 

 
Avalia o rendimento mensal do 
pescador. 
 

1. Baixa (US$0,0 – 
100) 
2. Média (US$200–
300) 
3. Alta (> US$300) 
 

Remuneração 
suficiente 

Suficiência do rendimento 
mensal para o pescador 

1. Não 
2. Sim 

Principal fonte de 
renda 

Enquadramento da pesca como 
principal fonte de rendimento 

1. Agricultura 
2.Pesca/agricultura 
3. Pesca 

 
Influência de atividade 
secundária 
 

Importância relativa de outras 
atividades realizadas pelos 
pescadores fora da pesca. 

1. Alta 
2. Média 
3. Baixa 

 
Mercado do produto 
 

 
Situação dominante do destino 
final do produto (natural e/ou 
processado). 
 

1. Local 
2. Regional 
3. Nacional 
4. Internacional 

Prioridade da renda A ordem de prioridade no uso da 
renda 

1. Alimentação 
2. Saúde 
3. Educação 
4. Vestuário 

Quem compra o 
produto 

Garantias de comercialização e 
grau de dependência que os 
pescadores têm do atravessador 
(com base nos relatos dos 
pescadores, entrevistas e 
acompanhamento em campo). 

1. Atravessador 
2. Consumidor final 
3. Mulheres 
vendedoras 
4. Cooperativa 
 

0≤ ISEPA≤1 (quanto mais próximo de 1 melhor a condição de Sustentabilidade Econômica 
na Pesca Artesanal) 

Fonte: Adaptado de (PITCHER; FAO, 1999). 
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Quadro 8 – Composição e operacionalização do Índice de Sustentabilidade Social 
da Pesca Artesanal (ISSPA).  

DIMENSÃO VARIÁVEIS DESCRIÇÃO ESCORES 

 
S

O
C

IA
L

 
   

Continuidade na pesca Situação do pescador quanto a 
permanência na atividade 

1. Não 
2. Não sabe 
3. Sim 

Continuidade dos filhos 
Fator geracional quanto a 
permanência dos filhos na 
atividade do pai 

1. Não 
2. Não sabe 
3. Sim 

Assistência à educação 
dos filhos 

Contribuição da pesca na 
educação dos filhos  

1. Péssima 
2. Ruim 
3. Regular 
4. Boa 
5. Muito boa 

Assistência à saúde 
Contribuição da pesca na 
saúde do pescador e da 
família 

 
1. Péssima 
2. Ruim 
3. Regular 
4. Boa 
5. Muito boa 

Organização social dentro 
do sistema 

Situação da existência de 
organização social e de 
representantes de classe 
relacionados com a pesca 

1. Inexistente 
2. Atua 
precariamente 
3. Tem pouca 
atuação 
4. Tem boa 
atuação 
5. Alto grau de   
intervenção 

Existência de sede ou 
local de deliberação dos 
pescadores 

Importância de infraestrutura e 
seu funcionamento para 
organização social dos 
pescadores 

1. Inexistente 
2. Existente 

Liderança comunitária 

 
Presença de líderes 
comunitários no processo de 
organização do setor 

1. Inexistente 
2. Existente 

 
Local de moradia 

Situação dominante de 
moradia do pescador 

1. Emprestada 
2. Alugada 
3. Própria 

Número de pescadores 
explorando 

Variação na quantidade dos 
pescadores explorando o 
sistema nos últimos 5 anos 

1. Em 
decréscimo 
2. Manteve-se 
estável 
3. Ligeiro 
crescimento 
4. Acentuado 
crescimento 

0≤ ISSPA≤1 (quanto mais próximo de 1 melhor a condição de Sustentabilidade social na 
Pesca Artesanal) 

Fonte: Adaptado de (PITCHER; FAO, 1999). 
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Quadro 9 – Composição e operacionalização do Índice de Sustentabilidade Técnico-
Cultural da Pesca Artesanal (ISTCPA). 
DIMENSÃO VARIÁVEIS DESCRIÇÃO ESCORES 

  
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
-C

U
LT

U
R

A
L

 
  

Embarcação Tipo de embarcação utilizada 
na operação de pesca 

1. A pé 
2. Canoa sem motor 
3. Canoa motorizada 
4. Bote a motor 

Arte de pesca Tipo de arte de pesca utilizada 
na operação de pesca 

 
1. Rede de mão 
2. Rede de fundo 
3. Rede de superfície 
4. Linha 

Seletividade Grau de seletividade da arte de 
pesca 

1. Baixa (captura mais de 
10 spp); 2. Média (até 10 
spp alvo);  
3. Alta (mono-específica) 

Autonomia no mar Números de dias de viagem 

 
1. (0 – 1) 
2. (2 – 5) 
3. (6 – 15) 
4. (16 – 30) 

Tecnologia de 
processamento e 
conservação 

Algum modo de tratar o 
pescado antes de 
comercializar 

 
[1] Nenhuma;  
[2] Salga, gelo, eviscera, 
descabeça; 
[3]Congelamento, filé, 
descasca. 

Tecnologia de 
navegação e 
localização 

Nível de complexidade da 
tecnologia de navegação e 
localização 

1. Nenhuma;  
2. Baixa (GPS);  
3. Média (GPS e 
Ecossonda);  
4. Alta (GPS, Ecossonda, 
Sonar) 

Evolução de poder 
de pesca 

Situação da evolução do poder 
de pesca ao longo dos últimos 
cinco anos (incremento nos 
barcos e artes). 

1. Decrescente 
2. Estável 
3. Aumento 

Petrecho no 
ecossistema 

 
Efeitos do petrecho de pesca 
sobre o ecossistema 

1. Muito destrutivo 
2. Pouco destrutivo 
3. Não destrutivo 

Propulsão 
Tipo de propulsão utilizada 
pelas embarcações no sistema 
(≥80%) 

1. Remo 
2. Vela 
3. Motor até 20 HP 
4. Motor > 20 HP 

0≤ ISTCPA ≤1 (quanto mais próximo de 1 melhor a condição de Sustentabilidade Tecnológica-
Cultural na Pesca Artesanal) 

Fonte: Adaptado de (PITCHER; FAO, 1999). 
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Quadro 10 – Composição e operacionalização do Índice de Sustentabilidade 
Institucional da Pesca Artesanal (ISIPA). 

DIMENSÃO VARIÁVEIS DESCRIÇÃO ESCORES 
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 
 

 
 
Recursos públicos 
 
 

 
Existência de benefícios 
financeiros, subsídios e 
incentivos direcionados à 
atividade pesqueira. 

1. Inexistentes 
2. Poucos 
3. Muitos 

Políticas públicas 

 
Existência de políticas e 
programas do governo de 
benefícios para pescadores 

1. Não 
2. Sim 

 
Participação na 
tomada de decisões 

 
Opinião do pescador nas 
principais decisões concernentes 
à gestão  

1. Não 
2. Sim 

Eficácia das 
instituições 
no monitoramento e 
fiscalização 

Qual a situação da fiscalização 
na área de atuação do sistema 

1. Nenhuma 
eficácia 
2. Pouco eficiente 
3. Muito eficiente 

Usuários 
representados 

Situação da representatividade 
dos usuários pelas organizações 
junto aos órgãos oficiais 

 
1. Nenhum 
2. Alguns grupos 
(1 – 4) 
3. Muitos grupos 
(acima de 5) 

0≤ ISIPA ≤1 (quanto mais próximo de 1 melhor a condição de Sustentabilidade Institucional 
na Pesca Artesanal) 

Fonte: Adaptado de (PITCHER; FAO, 1999). 
 
 

O procedimento dos cálculos para a integralização das dimensões foi 

realizado obedecendo a contribuição de cada variável ou indicador que compõe 

cada subíndice separadamente, conforme a dimensão ou escopo (social, 

econômico, ecológico, tecnológico-cultural e institucional). Para tanto, a contribuição 

de cada indicador para a obtenção do índice referente a dimensão “y” foi obtida pela 

seguinte equação: 

                                     













 

 iE

Eij

nM
C

n

i

m

j

l

max

11

11

                                      (1) 

Onde:  

Cl = Contribuição do l-ésimo indicador para o índice de sustentabilidade 

referente à dimensão y; 

Eij = escore da i-ésima variável “l” obtida pelo j-ésimo pescador 

E max i = escore máximo da i-ésima variável “l”;  

i = 1,.........., n (variáveis que compõem a dimensão “l”); 

j = 1,.........., m (pescadores).  
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A determinação do ISPA foi feita por meio da expressão a seguir, 

possibilitando incorporar todas as dimensões no conjunto de dados:  

 

                                                        (2) 

                                                                                                         

Onde: 

ISPA = Índice de Sustentabilidade da Pesca Artesanal; 

Iy = Índice de sustentabilidade referente à dimensão y 

y = 1,..., w (dimensões de sustentabilidade). 

 

Foram gerados os resultados para visualização e interpretação nos 

gráficos de radar e nos diagramas de pipa, onde cada eixo é composto por uma 

dimensão específica. Os valores médios dos indicadores expressos em relação à 

melhor condição são representados para cada dimensão comparada com a 

condição ideal, numa escala entre 0 (zero), indicando o pior estado; e 1 (um), como 

a melhor situação. As médias dos indicadores de sustentabilidade de cada 

dimensão foram utilizadas para construir diagramas de pipas (PITCHER, 1999, 

ALMEIDA, 2008; MARTINS et al., 2009; HAIMOVICI et al., 2011; BASÍLIO, 2015). 

Os intervalos de pontuação e o gradiente de cores, utilizados no ISPA, 

foram adaptados, respectivamente da (FAO, 1999) e (PNUD, 2013), conforme 

segue:   

 1≤ISPA≤0,800 para o melhor nível de sustentabilidade (nível ótimo ou 

excelente).  

 0,799≤ISPA≤0,700 (sustentabilidade alta/boa).  

 0,699≤ISPA≤0,500 (sustentabilidade média).  

 0,499≤ISPA≤0,300 (sustentabilidade fraca ou baixa).  

 0,299≤ISPA≤0,000 (sustentabilidade crítica). 

 

O gradiente de foi estipulado por faixas para cada nível de 

sustentabilidade, devido ao contato visual ser de fácil entendimento. Desse modo, 

para melhor compreensão, a Tabela 1 apresenta a relação entre a pontuação do 
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índice e o gradiente de cores para o índice final calculado correspondente a cada 

estado de sustentabilidade. 

 
Tabela 1 – Relação entre a pontuação do índice, o gradiente de cores e o grau de 
sustentabilidade. 

Pontuação Gradiente de cores Grau de 
sustentabilidade 

1 ≤ ISPA ≤ 0,800  Excelente/ótimo 
0,799 ≤ ISPA ≤ 0,700  Bom/alto 
0,699 ≤ ISPA ≤ 0,500  Intermediário 
0,499 ≤ ISPA ≤ 0,300  Baixo/fraco 
0,299 ≤ ISPA ≤ 0,000  Crítico 

Fonte: Adaptado de FAO (1999); PNUD (2013). 
 
 
5.4 Modelagem multivariada pelo método MDS 

 

O objetivo final dessa técnica é a criação de mapas que contemplam 

múltiplas dimensões e variáveis, cuja inspeção visual oferece grande auxílio na 

interpretação (MINGOTI, 2005; HAIR et al., 2005; JOHNSON; WICHERN, 2007). Até 

meados do século XX, todos os modelos de escalonamento assumiam que os juízos 

subjetivos decorrentes do estímulo se baseava em uma única dimensão. A extensão 

dos modelos de escalonamento para o caso multidimensional deveu-se ao trabalho 

de Torgerson (FÁVERO, et al., 2009), permitindo a esta técnica a possibilidade de 

aplicação em diversas áreas.  

O modelo tem sido cada vez mais utilizado nas pesquisas científicas 

sobre a pesca artesanal, cujo seu objetivo primário é o ajuste dos dados originais 

em um sistema de coordenadas de pequena dimensão (bidimensional) mantendo 

sempre a preocupação de que a perda de dados pela redução na dimensionalidade 

seja minimizada (PITCHER; PREIKSHOT, 2001).  

Um dos objetivos do Escalonamento Multidimensional (Multi-Dimensional 

Scaling – MDS) é permitir ao pesquisador e/ou tomador de decisão a possibilidade 

de avaliar, de maneira relativa, por meio de diagramas de dispersão ou mapas 

perceptuais, a relação e a interação entre determinados objetos definidos 

previamente, em função de hierarquias subjetivas de importância ou de medidas de 

distância ou similaridades que os elementos têm entre si, em números reduzidos de 

dimensões, com a menor perda de informação possível; uma ferramenta 

matemática que usa a proximidade entre objetos, sujeitos ou estímulos para 
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produzir uma representação espacial dos mesmos (HAIR, et al., 2005; FÁVERO et 

al., 2009).  

Como qualquer método científico, contudo, o MDS também apresenta 

certas lacunas. Mingoti (2005) aponta o problema do modelo utilizado como 

ferramenta exploratória de dados ao invés de ferramenta para inferência, afirmando 

que o MDS ao reduzir dimensões e estabelecer as coordenadas dos objetos nesse 

espaço de menor dimensão não proporciona nenhuma informação sobre a 

variabilidade dos dados, de forma que é praticamente impossível generalizar as 

conclusões para uma população. 

No caso de estudo envolvendo várias dimensões, onde cada uma das 

quais possui valores atribuídos para cada variável, grupos homogêneos e distintos 

podem ser delineados com base no cálculo da distância euclidiana e das medidas 

correlacionais, para um espaço bidimensional (HAIR, et al., 2005).  

Adotando o ordenamento da Distância Euclidiana e a análise de 

Correlação transformada, foi desenvolvida uma análise multivariada, a partir de 

matriz de dados brutos. Para a aplicação do modelo MDS, o primeiro passo foi a 

determinação dos índices de sustentabilidade (ver seção 5.3.2). Para tanto, foi 

preparada uma planilha de dados a partir do Excel a qual foi transportada para a 

definição da matriz de dissimilaridade assim como sua posterior análise por meio de 

um software eletrônico, de acordo com as dimensões pré-definidas no escopo do 

trabalho, por localidade.  

Nesse procedimento utilizou-se, no primeiro momento, a técnica da 

Distância Euclidiana visando a identificação e análise de grupos (comunidades) 

próximos e distantes entre si quanto à sustentabilidade das pescarias. Em seguida 

foi realizada uma análise de Correlação com o intuito de avaliar como as variáveis 

se relacionam entre si, quanto às semelhanças das pescarias, conforme as 

dimensões criadas pelo MDS. Neste processo adotou-se como critério significativo 

os valores iguais ou superiores que │0,7│. A análise dos resultados foi baseada em 

indicadores que se enquadraram dentro desse critério. 

A comparação entre as comunidades pesqueiras em cada escopo ou 

dimensão, se deu mediante os diagramas de dispersão gerados pelo MDS com os 

rankings das dissimilaridades (distância euclidiana e correlação transformada) 

exibidas pelo diagrama, em duas dimensões. Os procedimentos realizados 
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objetivam visualizar as dimensões de sustentabilidade e/ou variáveis onde o manejo 

pesqueiro requer uma intervenção mais urgente (PITCHER, 1999; PITCHER; 

PREIKSHOT, 2001).   

Os dados foram processados e analisados no ambiente de planilhas 

eletrônicas específicas (MAROCO, 2003) para todos os procedimentos do MDS 

necessários. 
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6 RESULTADOS 

 
   

Os resultados das análises dos dados coletadas no campo, por meio das 

imagens, tabelas, quadros e gráficos, estão apresentados de forma sistemática 

neste capítulo. Buscou-se compreender como se dá a relação entre os sujeitos da 

pesquisa e a dinâmica da atividade pesqueira. Para tanto, foram desenvolvidos os 

tópicos concernentes ao diagnóstico da situação da pesca artesanal na área de 

estudo; perfil do pescador com sua condição socioeconômica; bem como análise 

multivariada das cinco dimensões trabalhadas com o estado de sustentabilidade das 

pescarias nas comunidades-alvo da pesca artesanal na bacia do rio Buba.  

 

6.1 Diagnóstico da pesca artesanal na bacia do rio Buba 

 

6.1.1 Atividade pesqueira e ictiofauna 

 

Durante séculos, a pesca no rio Buba, a exemplo do que ocorre em todo 

litoral guineense, sempre foi praticada pelas comunidades locais. Cada comunidade 

tinha uma zona de pesca que lhe era tradicionalmente reconhecida, sendo uma 

atividade de subsistência destinada exclusivamente para o sustento do agregado 

familiar. A atividade pesqueira era desenvolvida de forma diversificada com emprego 

de instrumentos muito rudimentares como as lanças e armadilhas. Nos primórdios 

das pescarias já se utilizavam também as redes, embora com uma frequência muito 

baixa comparada aos dias atuais (IUCN, 2011). 

As pescarias na bacia do rio Buba ocorrem a seu montante e se 

desenvolvem em várias zonas entre as quais se destacam as localidades de 

Batambali, Brandão, Buba, Bubatumbo, Darsalam, Empada, Fulacunda, 

Farancunda, Míssira, Nimputo, Ponta Tinta, Saol, Sibidjan, entre outros. As 

expedições pesqueiras são realizadas na maré baixa e não tem um período definido 

para saída das embarcações, uma vez que as operações de pesca podem ocorrer 

durante o dia ou noturnamente. 

Na área de estudo atuam pescadores que operam parcialmente durante o 

ano, ou seja, quase todos têm a agricultura como atividade complementar a pesca e 

vice-versa. A época de maior intensidade de pesca ocorre nos meses de novembro 
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a abril, sendo dezembro o mês mais ativo. O período chuvoso (maio a outubro) 

costuma ser dedicado à atividade agrícola e coincide com a principal época de 

reprodução de várias espécies de peixes, o que contribui significativamente para a 

renovação dos estoques. Diferente das Ilhas de Cabo Verde, por exemplo, onde a 

pesca ocorre durante todo o ano, desde que as condições do mar a permitam, uma 

vez que as zonas de pesca são mais escassas e a baixa precipitação quase não 

permite a agricultura (UICN, 2011). 

Durante a época das chuvas a atividade pesqueira é condicionada por 

vários fatores naturais tais como os trovões e ventos fortes, principalmente nos 

meses de setembro e outubro. Os pescadores são desprovidos de meios de 

comunicação de longo alcance (Barco-Terra-Barco), e quando há pouca visibilidade 

o raio das suas atividades fica limitado. Conforme o relato dos sujeitos da pesquisa, 

o rendimento das capturas tem registrado, nos últimos anos, uma diminuição tanto 

na quantidade como no tamanho dos indivíduos, fato que pode estar relacionado 

com a sobrepesca devido a invasão dos pescadores alóctones e ao uso de certas 

artes de pesca proibidas. 

A simplicidade dos engenhos de pesca, as modestas embarcações, a 

limitada capacidade de conservação do pescado ou a reduzida acessibilidade aos 

meios tecnológicos mais sofisticados contribuem, de certo modo, para moderar as 

capturas da pesca artesanal e, portanto, manter o equilíbrio das populações de 

peixes. Da mesma forma, na maioria das comunidades costeiras todos os meios de 

pesca eram tradicionalmente proibidos durante a época das chuvas, período 

considerado de reprodução dos peixes. Os canais secundários do rio, considerados 

como sagrados, eram igualmente protegidos. Essas práticas tradicionais também 

permitiam limitar a pressão sobre as populações de peixes durante o período crítico 

da reprodução, garantindo assim a renovação dos estoques. A gestão da pesca 

artesanal no rio Buba atualmente é baseada em certas regras. Dentre as principais 

normas estão a regulamentação das artes de pesca, zoneamento e o período de 

repouso (defeso) instituído para a espécie Spyraena afra. 

Quanto à divisão de trabalho relativa a atividade (TABELA 2), nos 

primórdios os homens se dedicavam essencialmente à pesca, enquanto as 

mulheres se ocupavam da coleta de moluscos e alguns crustáceos para a 

alimentação do agregado familiar, além de processamento do pescado. Nos dias 
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atuais percebe-se uma mudança principalmente na ocupação das mulheres. Estas 

estão cada vez mais envolvidas no aspecto econômico da atividade 

(processamento, transformação, e comercialização do pescado).  

 
Tabela 2 – Divisão de trabalho entre homens e mulheres nos principais grupos 
associativos. 

Localidade 
Nº Membros Faixa etária Atividade principal 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Buba 35 35 18-65 20-65 
Pesca  

Agricultura 
Caça 

Beneficiamento 
do pescado 

Comercialização 

Batambali 35 50 21-64 19-60 

 
Pesca 

Agricultura 
Extração de 

mel 

Idem 

Brandão 40 41 25-75 30-65 Pesca 
Agricultura 

Beneficiamento 
do pescado 

 

Darsalam 273 170 18-60 20-60 
Pesca 

Agricultura 
Caça 

Beneficiamento 
do pescado 

Produção de sal 

Fulacunda 21 44 30-65 25-59 

Pesca 
Agricultura 

Extração de 
óleo de 

palma e mel 
 

Beneficiamento 
do pescado 
Comércio 

Lamane 55 67 18-60 18-60 
Pesca 

Agricultura 
 

Beneficiamento 
do pescado 
Artesanato 

Míssira - - 18-70 18-75 

Pesca 
Agricultura 

Extração de 
mel 

Idem 

Fonte: Projeto Rias do Sul/CIPA, 2014.b 

 
 

Por toda a extensão da bacia do rio Buba existem cerca de quinze grupos 

de organizações associativas, dentre os quais pescadores, mulheres 

transformadoras de pescado e comerciantes. Estes grupos de homens e mulheres 

se distinguem pelo fato de serem altamente organizados funcionalmente. Contam 

com a participação permanente dos seus associados por meio da boa vontade e 

empenho. Com os recursos financeiros próprios, na maior parte das vezes, tendem a 

ser mais eficientes e mais capazes de alcançar seus objetivos do que as outras 

modalidades de grupos associativos. 
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O beneficiamento, tarefa desempenhada exclusivamente pelas mulheres 

tem sido a principal atividade de agregação do valor ao pescado. Quando o produto 

não for consumido fresco, é tratado, segundo os métodos de conservação local, que 

podem variar em função das condições meteorológicas do local e da época.  

Uma das técnicas mais utilizadas pelas mulheres é a combinação da 

salga e secagem, processo que consiste em adição de sal ao peixe seguida da 

exposição ao sol, que pode durar dias. Outra técnica de processamento do pescado 

é a defumagem; processo em que os peixes são dispostos em cima de uma 

estrutura feita de tijolo e revestida de concreto. O recinto dessa estrutura é 

alimentado geralmente por uma fonte de energia de origem vegetal, que libera 

fumaça em direção ao pescado. Todo processo pode durar horas ou dias 

dependendo do tipo de pescado; alguns subprodutos do pescado são sujeitos a um 

tratamento típico (FIGURA 16). 

Figura 16 – Processamento do pescado no rio Buba, por meio das técnicas de 
salga, secagem e defumação. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

De acordo com o Projeto Rias do Sul/CIPA  (2014b), pelo menos 68 

espécies de peixes são capturadas pela pesca nesse ecossistema, sendo 38 de 

valor econômico (QUADRO 11). Quanto à abundância de espécies, as famílias com 

maior ocorrência são: Haemulidae e Mugilidae com 4 espécies cada, e a família 

Sciaenidae representada por 3 espécies.  
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Quadro 11 – Composição da ictiofauna do rio Buba, de acordo com as espécies 
mais capturadas pela pesca, para o ano de 2013. 
 

Fonte: Projeto Rias do Sul/CIPA (2014b). 

 

6.1.2 Frota  

  

A frota pesqueira da área de pesquisa apresenta um número considerável 

das embarcações, comparada com o total nacional de 1.520 barcos que atuam na 

pesca artesanal (GUINÉ-BISSAU, 2011a). Considerando apenas as pirogas 

FAMÍLIA ESPÉCIES – NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR/LOCAL 

ARIIDAE 
Arius latiscutatus Bagre 

Arius parkii Bagre de Gâmbia 

CARANGIDAE 
Caranx crysos Sereia preta 

Trachinotus teraia Sereia 

CARCHARHINIDAE 
Carcharhinus brevipinna 

Caudo 
Rhizoprionodon acutus 

CICHLIDAE Oreochromis guineensis Bentana 

CLUPEIDAE 
Ethmalosa fimbriata 

Djafal 
Sardinella madeirensis 

DASYATIDAE Dasyatis margaritella Pis reia 
DREPANEIDAE Drepane africana Pis mantchado 

ELOPIDAE Elops lacerta Rebenta conta 
EPHIPPIDAE Chaetodipterus lippei Mantchado 
GEREIDAE Eucinostomus melanopterus Pis prata 

HAEMULIDAE 

Pomadasys incisus Cor-cor cinzento 
Pomadasys jubelini 

Cor-cor 
Pomadasys perotae 

Plectorhinchus macrolepis N’toni boca 
LOBOTIDAE Lobotes surinamensis Bentana-de-mar-de-fora 

MONOCANTIDAE Stephanolepis hispidus Pis lixa 

MUGILIDAE 

Liza dumerili Cacandja 
Liza falcipinnis Boca cumprido 
Mugil cephalus Tainha 

Liza grandisquamis Rabo burmedjo 
PARALICHTHYIDAE Citharichthys stampflii Linguado 

POLYNEMIDAE Galeoides decadactylus Barbinho 
PORTUNIDAE Callinetes palidus Caranguejo 

PRISTAGASTERIDAE Ilisha africana N’felu 

PSETTODIDAE 
Psettodes belcheri 

Pis banda 
Psettodes bennettii 

SCIAENIDAE 
Pseudotolithus senegallus 

Pseudotolithus senegalensis 
Curbina 

SPARIDAE Pagrus caeruleostictus Sinapa 

SPHYRAENIDAE 
Sphyraena afra 

Sphyraena guachancho 
Becuda 

SPHYRINIDAE Sphyrna lewini Pis berga 

TATRAODONTIDAE 
Ephippion guttifer 

Lagocephalus laevigatus 
Pis cuidjo 
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(embarcações tradicionais), as localidades que apresentaram maiores 

concentrações foram: Darsalam com 65 barcos; Binhal possui 45 embarcações; 

Farancunda com 20; e Buba com 19 pirogas, respectivamente (PROJETO RIAS DO 

SUL/CIPA, 2014c). De acordo com o depoimento dos pescadores, essas zonas têm 

maior concentração de frota por apresentarem maior número de pescadores, além 

de proporcionarem uma maior concentração de cardumes das principais espécies-

alvo.  

A distribuição das embarcações por localidade pode ser visualizada na 

Tabela 3. 

Tabela 3 – Zonas de maior concentração de frota pesqueira na bacia do rio Buba. 

Localidade Nº 
Embarcação 

Darsalam 65 
Binhal 45 
Farancunda 20 
Buba 19 
Brandão 14 
Lamane 14 
Empada 11 
Fulacunda 10 
Batambali 8 
Total 206 

                                    Fonte: Projeto Rias do Sul/CIPA (2014c). 

 
Ao longo de toda extensão do rio Buba, os pescadores utilizam canoas 

(pirogas) monóxilas no exercício das suas atividades pesqueiras (FIGURA 17). 

Essas embarcações são esculpidas a partir do tronco de uma árvore, conforme a 

tradição em Guiné-Bissau. São propulsionadas a remo, enquanto em alguns países 

da sub-região como no Senegal e Serra Leoa, ou mesmo em algumas localidades 

do País, a maioria das embarcações de pesca é equipada com motores de popa. 

Em média o número de tripulantes por embarcação na atividade 

pesqueira é de 3 (três) pessoas. O fato das embarcações serem movidas a remo, 

condiciona seu raio de ação e faz com que haja uma maior concentração de 

pescadores nas regiões marginais do rio, aumentando a competição pelos recursos 

existentes. 
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Figura 17 – Tipo de embarcação pesqueira utilizada na bacia do rio Buba. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
   

De acordo com os pescadores, os altos preços do motor e do 

combustível estão na base da permanência da embarcação a remo já que o custo 

de manutenção é menos oneroso comparado com as embarcações motorizadas. O 

maior custo está relacionado com a compra e manutenção das artes de pesca. 

Segundo os pescadores as despesas com os petrechos representam, na maioria 

das vezes, maior parcela dos gastos anuais com a atividade. A Tabela 4 mostra uma 

síntese dos principais gastos dos pescadores com a manutenção da embarcação e 

artes de pesca no rio Buba. 

 
Tabela 4 – Custos médios anuais de manutenção de embarcação e arte de pesca, 
em dólar (U$S). 

Comunidades pesqueiras 
Custo médio de manutenção (U$S)* 

Embarcação Instrumento de pesca 
Buba 60,09 133,53 

Batambali 33,15 33,17 
Brandão 58,84 227,93 
Darsalam - ** 44,44 
Fulacunda 24,03 129,3 
Lamane 25,00 72,77 
Míssira 116,04 132,61 

*Cotação do dólar: 1U$S ≈ 603,24 FCFA (Banco Central do Brasil, março/2017). 
** Dado inexistente na fonte da coleta dos dados. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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6.1.3 Artes de pesca 

 

Na área de estudo existe pouca variedade de petrechos de pesca. Dentre 

as artes de pesca tradicionalmente mais utilizadas na atividade pesqueira destaca-

se a armadilha ou palangre (espinhel) de anzóis; a rede de becuda (Sphyraena 

afra); a rede de taínha e djafal (Mugil cephalus e Ethmalosa fimbriata), também 

considerada como rede de emalhe; linha e anzol.  

A nomenclatura das artes de pesca é comumente associada a espécie-

alvo mais explorada pelos pescadores locais, embora as mesmas também são 

utilizadas para a captura de outras espécies. Alguns desses petrechos são 

fabricados pelos próprios pescadores locais (FIGURA 18), sendo a maior parte dos 

materiais de pesca provenientes dos países vizinhos. Os apetrechos de pesca são 

confeccionados de material artificial com as seguintes características: a) resistência 

ao manuseio da pesca; b) durabilidade; c) suportar constantes imersões na água; e 

d) suportar constantes exposições ao sol. Nos últimos anos a aquisição desses 

materiais tem sido mais acessível devido a execução do “Projeto Rias do Sul20”, que 

vem dando assistências aos pescadores, por meio da implantação de uma loja física 

onde estes geralmente recorrem para compra dos seus utensílios de pesca, quando 

necessário.  

Figura 18 – Pescadores confeccionando suas redes de pesca durante o período de 
defeso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

                                                           
20 Projeto “Cogestão das pescarias nas rias da Guiné-Bissau”, financiado pela União Econômica e 
Monetária Oeste Africana (UEMOA), coordenado pela UICN em parceria com a Direção Geral da 
Pesca Artesal (DGPA).  
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6.1.3.1 Espinhel (palangre ou armadilha) 

 

O espinhel (FIGURA 19) consiste em um aparelho de pesca que funciona 

de forma passiva, com a utilização de iscas para a atração dos peixes. O espinhel é 

formado pela linha principal (linha madre), linhas secundárias (alças) e anzóis. O 

comprimento da linha principal é em consequência do número de anzóis. Nas duas 

extremidades do aparelho são colocados os flutuadores (boias) de isopor para 

facilitar sua localização, uma vez que tanto o barco como o aparelho ficam à deriva 

durante toda a operação de pesca sujeita a correntes marítimas e ventos. Esta arte 

de pesca, via de regra, é utilizada nos ambientes com fundos arenosos ou lodosos. 

Este petrecho apresenta as seguintes características: 

• Linha madre: poliamida 200 a 300 ou nylon 3 a 6. 

• Linha secundária: poliamida 100 a 180. 

• Tipo de embarcação utilizada: Canoa a remo ou motorizada. 

• Tamanho do espinhel: entre 100 a 700 metros. 

• Anzol: tipo Jota n.º 3,4,5,6,8 e 10. 

• Espécies-alvo: Liza falcipinnis, Plectorhinchus macrolepis, Pagrus 

caeruleostictus, Scomberomorus tritor e Sphyraena afra. 

 
Figura 19 – Representação esquemática de uma armadilha disposta no substrato. 

Fonte: Projeto Rias do Sul (2014b). 

 

6.1.3.2 Rede de becuda (Sphyraena afra) 
 
 

Rede de emalhar derivante cujo comprimento pode variar entre 200 a 500 

metros, e a altura chegando a casa de 4 a 5 metros. As dimensões das malhas 

variam entre 5,5 a 7,5 centímetros (FIGURA 20). Na parte superior existem os 
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flutuadores, já na parte inferior são colocadas as chumbadas que dão sustentação à 

rede.  

Este petrecho é bastante difundido na área de estudo e conforme sugere 

o próprio nome, o aparelho é utilizado principalmente na pesca de becuda ou 

baracuda, uma das espécies de maior valor comercial nas pescarias do rio Buba. 

As principais características deste petrecho são: 

• Comprimento: em média 200 a 600 metros; altura: 1 a 2 metros; com 

algumas exceções que podem variar entre 500 a 1000 metros e altura variando 

entre 1 a 5 metros; 

• Tamanho da malha: 2,5 a 7,5 centímetros; 

• Tipo de embarcação: Canoa a remo e motorizada 

• Espécies-alvo: Sphyraena afra. 

 

Figura 20 – Rede utilizada na pesca de becuda. 

 
Fonte: Projeto Rias do Sul (2014b). 
 

 
6.1.3.3 Rede de tainha (Mugil cephalus) 

 

De um modo geral, esta é a arte de pesca mais utilizada pelos 

pescadores nacionais (GUINÉ-BISSAU, 2011). A referida rede possui um 

comprimento variando entre 400 e 450 metros; altura 2,5 a 4,0 metros e o tamanho 

das malhas, variando em média, de 2,5 a 3,5 centímetros. É também utilizada nas 

pescarias como rede de emalhar (FIGURA 21). 
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As principais espécies capturadas por este tipo de petrecho são: 

Scomberomorus tritor; Ethmolosa fimbriata; Rhizoprionodon acutus; Caranx 

senegallus; Sardinella maderensis; Mugil cephalus; Sphyraena afra; (PROJETO 

RIAS DO SUL/CIPA, 2014c). 

 
Figura 21 – Rede utilizada na pesca de tainha.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 
 
6.1.3.4 Rede de fundo 

 

Uma rede semelhante a rede de emalhar derivante, porém fixa ao fundo 

por duas âncoras. Pode capturar indivíduos de várias espécies e de grandes 

dimensões. Possui suas malhas com dimensões entre 5 e 7 centímetros (FIGURA 

22). 

Em baixo estão descritas as principais características desta arte de 

pesca: 

• Comprimento: em média, varia de 30 a 60 metros, com algumas 

exceções de redes que podem chegar a variar entre 50 a 100 metros de 

comprimento; 

• Altura: entre 1,0 a 2,5 metros; 

• Malha: possui malha principal entre 5 a 7 centímetros; 
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• Material: a maior parte dessas redes é confeccionada com fios de 

poliamida de número 25 a 35; 

• Tipo de embarcação utilizada: canoas motorizadas e não motorizadas; 

• Espécies-alvo: principalmente espécies com características bentônicas, 

como as raias. 

 

Figura 22 – Desenho esquemático de uma rede de fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Rias do Sul (2014b). 

 
6.1.3.5 Rede de lance (Tarrafa) 

 

Utilizada esporadicamente pelos pescadores para subsistência. O 

aparelho (FIGURA 23) é caracterizado como uma das primeiras técnicas de pesca 

que existiram em todo o País. O manejo deste petrecho, a técnica de captura e o 

tipo de espécie-alvo remontam à forma como os primeiros pescadores realizavam a 

pesca no início do povoamento da região. 

A operacionalização desse tipo de instrumento pelos pescadores, via de 

regra, ocorre nos locais de poucas profundidades, sendo a tarrafa arremessada com 

as mãos de tal maneira que a mesma atinge o máximo possível de raio de ação 

antes de cair na água. Ao entrar em contato com a água, a rede afunda 

imediatamente. 

Algumas características deste instrumento de pesca são: 



118 

 

 

• Comprimento: de 3 a 20 metros e altura variando entre 2,5 a 4 metros; 

• Tamanho da malha: 2,5 a 5 centímetros; 

• Número de nylon utilizado na confecção: 30; 

• Profundidade: pesca realizada entre 1,0 a 6 metros; 

• Espécies-alvo: tainha, camarão e pequenos pelágicos. 

 

Figura 23 – Rede de lance (tarrafa).  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 

6.1.3.6 Linha e anzol 

 

Conjunto de linhas constituídas essencialmente de poliamida, com 

comprimento e diâmetro variáveis na qual são fixados vários anzóis unidos a 

diversos dispositivos e que atraem os peixes por meio de iscas colocadas nos 

anzóis. A linha de mão é um instrumento desta classe e está constituída por um fio 

ao qual se une um ou vários anzóis iscados.  

Esta arte é utilizada pelos pescadores ao longo do ano no rio Buba 

sobretudo para capturar espécies que vivem nos fundos rochosos (FIGURA 24). O 

tamanho de linha varia de acordo com o tamanho de anzol, dependendo da 

espécie-alvo que se pretende capturar. Os principais recursos capturados por esta 

arte de pesca são: Becuda (Sphyraena afra), Bentana (Tilapia guineensis) e Sinapa 

(Pagrus caeruleostictus) (PROJETO RIAS DO SUL/CIPA, 2014a). 
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A pesca com linha no rio Buba aumenta consideravelmente nos meses de 

julho a setembro, período que coincide com o defeso da espécie Sphyraena afra, 

um dos mais importantes recursos explorados pela pesca naquele ecossistema, 

devido seu alto valor econômico.  

Com esse petrecho, pesca-se principalmente as seguintes espécies: 

Pagrus caeruleostictus, Sphyraena afra e Lethrinus atlanticus (PROJETO RIAS DO 

SUL/CIPA, 2014c). 

 
Figura 24 – Linha utilizada na pesca artesanal do rio Buba. 

Fonte: Projeto Rias do Sul/CIPA (2014c). 
 
 

6.1.4 Capturas e desembarques 

 

As capturas no rio Buba variam ao longo do ano e caracterizam-se pela 

grande diversidade de espécies. Diversos fatores como a sazonalidade, aumento no 

número de pescadores, a autonomia das embarcações, esforço de pesca, a 

dimensão e tipo de rede e as condições climáticas, parecem influenciar no volume 

das capturas. Dentre as espécies mais capturadas pela pesca destacam-se: tainha 

(Mugil cephalus), djafal (Ethmalosa fimbriata), bentana (Tilapia guineensis), sinapa 

(Pagrus caeruleostictus), becuda ou bicuda (Sphyraena afra), bagre (Arius 

latiscutatus), entre outras. 
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A diversidade especifica existente na zona deve-se ao fato do meio 

proporcionar variedade de micro habitats para albergar espécies diferentes e por ter 

uma elevada concentração de nutrientes. Na zona da reserva de pesca (ZRP) do rio 

Buba a tainha é a espécie mais abundante nas capturas efetuadas. 

Dos entrevistados, 62% afirmaram que utilizam a rede de tainha como 

seu principal instrumento durante a operação de pesca. Outros 28% pescam com a 

rede de becuda. Apenas 8% utilizam simultaneamente os dois tipos de artes de 

pesca na captura de peixes. O restante 2% adota um ou mais petrechos durante a 

atividade pesqueira. 

Apesar da diversidade das espécies, o resultado das entrevistas mostra 

uma tendência na diminuição do rendimento das capturas nos últimos cinco anos. 

Dos 100 indivíduos entrevistados, a maioria (96%) afirmou que há uma diminuição 

nas capturas, enquanto alguns (3%) afirmaram ter percebido um ligeiro aumento 

nos rendimentos das capturas e apenas 1% declarou não haver nenhuma alteração 

(GRÁFICO 3). 

 
Gráfico 3 – Situação de rendimento das capturas do pescado no rio Buba. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
  

Conforme o depoimento dos pescadores, no período da coleta de dados 

a produção média do pescado no rio Buba por localidade/dia variou entre 50 e 350 

kg. Dentre as comunidades-alvo da pesquisa, os maiores rendimentos pertencem a 

Buba, Brandão e Fulacunda, todas com a produção média acima de 300 kg/dia 

(GRÁFICO 4). 
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Gráfico 4 – Produtividade média de pescaria, em kg/dia/localidade no rio Buba. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 

Quanto às principais causas da diminuição no rendimento das capturas, 

dos 100 profissionais entrevistados, a maioria (39%) citou a invasão dos pescadores 

alóctones nas zonas de pesca. Um total de 23% apontou o uso das artes de pesca 

proibidas como causa principal, outros 20% assinalaram a falta de fiscalização como 

principal responsável pela diminuição da produção. Número correspondente a 12% 

relatou que uma possível migração de peixes para além da autonomia das suas 

embarcações possa estar na origem da depleção da pesca; 4% credita o aumento 

no número dos pescadores como principal indicador; por fim, apenas 2% dos 

entrevistados indicou falta de materiais e insumos de pesca. No Gráfico 5 

apresenta-se as principais razões da diminuição dos rendimentos de captura nos 

últimos 5 (cinco) anos, apontadas pelos pescadores. 
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Gráfico 5 – Principais causas da diminuição no rendimento das capturas, nos 
últimos cinco anos no rio Buba. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

 

O processo de desembarque da produção ocorre de maneira simples nas 

marginais do rio. As capturas são desembarcadas em caixas de monoblocos com 

capacidade de até 30 kg ou mesmo em baldes de plástico adaptados para essa 

finalidade. Geralmente, ao desembarcar, praticamente todo o pescado é recebido 

pelas mulheres diretamente dos pescadores (FIGURA 25), uma vez que cabe a elas 

o papel de atravessador, garantindo com que o produto chegue até o consumidor, 

por meio de venda direta do pescado fresco no mercado local ou indiretamente, 

passando antes pelo seu processamento e posterior comercialização. 
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Figura 25 – Mulheres atravessadoras aguardando a chegada das embarcações de 
pesca numa das margens do rio Buba. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017.  

 

 
Essas mulheres, também chamadas de bideiras (atravessadoras), 

costumam se juntar muito cedo, nas primeiras horas do dia, ao local de 

desembarque à espera da chegada dos pescadores com o pescado. Uma das 

razões do desembarque sempre ocorrer nas primeiras horas do dia está relacionada 

ao hábito local de consumir o pescado fresco sem necessariamente passar pelos 

métodos de conservação. Outro motivo se deve ao fato de que boa parte da 

população local não se dispõe de meios adequados ou a garantia de fornecimento 

de energia elétrica para a conservação do pescado.  

 Destaca-se a falta de higiene verificada no ato de desembarque em 

praticamente todas as localidades pesqueiras visitadas. Durante a negociação 

pescador-atravessador, o pescado muitas vezes é colocado no chão, sem nenhuma 

fiscalização da parte dos agentes sanitárias. Esse fato reflete a ausência de 

infraestruturas que poderiam facilitar o processo de desembarque e 

acondicionamento do pescado, haja vista que esta realidade constitui um dos 

problemas que vem ocorrendo no sistema pesqueiro artesanal de quase todo o 

litoral do País. 
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 Além das bideiras, em Buba existem grupos de mulheres organizadas em 

pequenas cooperativas (mulheres transformadoras), cujo trabalho específico é a 

produção de “bacalhau” (FIGURA 26) como subproduto resultante de 

processamento e transformação de peixe becuda (Sphyraena afra) ou baracuda 

(Sphyraena guachancho). 
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Figura 26 - Mulheres do rio Buba (Bubacalhau), atuando na cadeia produtiva de “bacalhau”. 



126 

 

 

6.2 Perfil dos pescadores  

 

Foram entrevistados 100 pescadores que atuam nas pescarias artesanais 

do rio Buba, entre sete comunidades visitadas. Todos os indivíduos (100%) são do 

sexo masculino, não obstante a destacada participação das mulheres na cadeia 

produtiva. Dentre os entrevistados, a faixa etária predominante compreendeu entre 

36 e 45 anos, o que corresponde 38% do total. O resultado indica que a força de 

trabalho pode estar concentrada nas populações mais jovem, se se levar em 

consideração ambos os percentuais com maior representatividade (38 e 23%) dos 

pescadores nas faixas etárias predominantes, como mostra a Tabela 5. 

Tabela 5 – Classe de idade dos pescadores do rio Buba. 

Classes de idade Frequência absoluta  Frequência relativa (%) 

15 - 25 8 8,0 
26 - 35  23 23,0 
36 - 45 38 38,0 
46 - 55 21 21,0 
56 - 65 5 5,0 
66 - 75  5 5,0 
Total 100 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

  

Analisando mais detalhadamente o perfil dos pescadores no quesito 

tempo de profissão, por localidade, é possível visualizar por meio da Tabela 6 que 

maior parte dos pescadores exerce a atividade em um período compreendido entre 

21 – 30 anos de experiência acumulada ao longo da carreira. 
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Tabela 6 – Tempo médio acumulado no exercício da profissão de pescador. 
Tempo de 
profissão 

(anos) 

Localidades pesqueiras 

Buba Batambali Brandão Darsalam Fulacunda Lamane Míssira 

0 - 10 3 1 1 1 2 2 1 

11 - 20 2 1 1 1 1 4 4 

21 - 30 14 8 10 13 4 1 6 

31 – 40 7 1 2 4 1 1 0 

41 – 50 0 1 0 0 1 1 0 

51 – 60 0 0 0 0 0 0 0 

Total 26 12 14 19 9 9 11 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de pesquisa, 2017. 
   

 
Quanto a origem ou local de nascimento do pescador (GRÁFICO 6), 

constatou-se que a maioria dos entrevistados (22%) é proveniente de outras regiões 

do País, inclusive da própria capital Bissau, para fixarem suas residências em Buba 

e nas localidades adjacentes ao redor desse rio, uma vez que este lhes proporciona 

um ambiente favorável para a prática da pesca e outras atividades complementares. 

 
Gráfico 6 – Local de origem ou nascimento dos pescadores do rio Buba. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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De uma maneira geral, todas as localidades pesqueiras apresentaram alto 

índice de casados, quanto ao estado civil dos entrevistados (GRÁFICO 7).  

 

Gráfico 7 – Estado civil dos pescadores do rio Buba, entrevistados na pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 
 

Com relação a situação da escolaridade dos pescadores, a Gráfico 8 

indica que, de um modo geral, com exceção da localidade de Buba, quase todas as 

comunidades pesqueiras apresentaram, em média, alto número de pessoas sem 

instrução formal, ou seja, baixo índice de escolaridade. 

A variável ensino fundamental surge como o segundo perfil mais 

representativo no nível de escolaridade entre os respondentes, com uma média de 7 

entrevistados abrangendo todas as comunidades, sendo que maior parte deles 

afirmou ter concluído o ensino fundamental. Durante a pesquisa verificou-se que 

quase 1 pescador apenas em cada comunidade possui o ensino médio; quanto a 

nível de graduação ou curso superior, não foi registrada nenhuma resposta. 

Ainda quanto ao quesito nível de escolaridade, especificamente por 

comunidade pesqueira, o ensino fundamental engloba 69,2% dentre os 26 

pescadores de Buba entrevistados. 11,5% responderam jamais possuir nenhuma 

instrução formal, sendo o mesmo percentual também para os que afirmaram possuir 
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o grau técnico. Apenas 7,6% dos entrevistados com o curso médio, sem nenhum 

indivíduo com o curso superior. 

 
Gráfico 8 – Nível de escolaridade dos pescadores entre as sete comunidades 
investigadas 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 

Na comunidade de Batambali, 58,33% dos respondentes pertencem ao 

grupo sem instrução formal; Outros 33,33% concluíram o ensino fundamental e 

8,33% afirmaram possuir pelo menos o grau técnico.  

Em Brandão, o percentual dos que não têm nenhuma instrução formal é 

de 71,4% seguido dos que possuem o ensino fundamental com 21,4% e ensino 

médio com um percentual de 7,1%. A exemplo de Batambali e Brandão, a maioria 

(68,4%) dos entrevistados na localidade de Darsalam forma o grupo sem instrução 

formal. Outros 21% concluíram o ensino fundamental; um percentual de 5,2 possui 

os cursos médio e grau técnico, respectivamente. Embora não exista escolas 

técnicas nestas localidades, alguns desses pescadores buscam adquirir 

qualificações técnicas e profissionalizantes nas regiões adjacentes e na capital. 

Por outro lado, as comunidades de Lamane e Míssira apresentaram o 

mesmo percentual (77,7%) de pescadores sem instrução formal, o que corresponde 

a maioria dos respondentes. Outros 11,1% das duas comunidades responderam ter 
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feito o ensino fundamental completo. 33,3% dos pescadores de Míssira afirmaram 

concluir o ensino médio versus 11,1% dos indivíduos pertencentes a Lamane.  

Fulacunda e Buba são as localidades com melhor desempenho no índice 

de escolaridade, uma vez que ambas apresentaram baixos índices (11,5% e 33,3%), 

ou seja, menor quantidade de respondentes sem instrução formal. O fato dessas 

duas localidades possuírem melhores condições socioeconômicas e estruturais, 

comparado com as demais pode ter contribuído para alcançarem melhor situação 

nesse quesito.   

Além da pescaria, os pescadores do rio Buba adotam a atividade agrícola 

como sua fonte alternativa de geração de renda. Em alguns casos, a agricultura 

chega a ocupar o primeiro lugar superando a própria pesca no ranking de atividades 

como maior fonte de rendimento. No Gráfico 9 é possível visualizar que dentre outras 

fontes secundárias de renda, a atividade agrícola foi a mais destacada pelos 

pescadores das sete localidades. Os sujeitos também se dedicam ao ramo de 

construção civil, quando não estão exercendo a profissão, nomeadamente no ofício 

de ajudantes de pedreiro como forma de ganhar seu sustento. 

 
Gráfico 9 – Fontes secundárias de geração de renda do pescador. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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6.3 Sustentabilidade das pescarias 
 
  

Após a determinação dos subíndices para cada dimensão de 

sustentabilidade considerada neste trabalho, por meio do método RAPFISH, foram 

elaborados os gráficos de radar, com diagramas de pipa, onde foi possível a 

integração de todos os aspectos analisados, dispostos por localidade pesqueira 

(FIGURA, 27).  

 
Figura 27 – Resultados do Rapfish, com diagramas de pipa multidimensional para a 
sustentabilidade. 

 
 

                
                                      

Legenda das extremidades nos diagramas de pipa:  
Soc: Social;   
Econ: Econômica;   
Tec: Tecnológica-cultural;   
Ecol: Ecológica;  
Inst: Institucional.  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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As dimensões foram analisadas na perspectiva de compreender, entre 

outros componentes de sustentabilidade: os condicionantes socioculturais; aspectos 

sobre produção, mercado e rendimento do pescador; meios, técnicas e ambientes de 

produção e aspecto político-institucional. 

Para a melhor compreensão dos diagramas, assim como a performance 

de cada dimensão específica em relação aos níveis de sustentabilidade, conforme 

dispostos na figura 29, foi necessário efetuar uma análise detalhada de cada 

comunidade pesqueira, levando em consideração todos os indicadores envolvidos 

na construção dos subíndices que deram origem ao índice de sustentabilidade da 

pesca artesanal (ISPA) no rio Buba. 

 

6.3.1 Localidade de Buba 

 

A comunidade de Buba, sede da região da área de pesquisa, teve um 

ligeiro destaque no ranking geral de sustentabilidade das pescarias em relação as 

demais localidades pesqueiras envolvidas neste estudo. Este resultado talvez esteja 

relacionado com a dinâmica das atividades econômicas e da melhor infraestrutura 

que esta localidade apresenta, pelo fato de ser a mais desenvolvida da região de 

Quinara. 

Na dimensão social, foram agrupados nove indicadores para a 

composição do subíndice do mesmo escopo. Com exceção do baixo desempenho 

(0,4) do indicador continuidade dos filhos do pescador no exercício da profissão, 

todos os indicadores receberam médias de pontuação satisfatórias, ou seja, 

obtiveram uma avaliação ótima (0,8) numa escala de 0 a 1. Contudo, o baixo valor 

da variável “continuidade dos filhos” põe em cheque a profissão do pescador 

artesanal – afinal, se as gerações futuras não se interessam pela continuidade da 

atividade, ações necessitam contemplar esse público para encorajá-los a 

permanecerem, caso contrário, não haverá necessidade em se buscar 

sustentabilidade na pesca artesanal, pois ela não mais existirá. Assim, embora o 

indicador informe uma avaliação ótima, é importante que se verifique melhor sua 

composição e as variáveis que possam inviabilizá-lo.  

Esse fato explica uma proximidade do aspecto social ao ponto máximo de 

sustentabilidade (1) dentro do gráfico. Dois indicadores que mais contribuíram para 
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este bom resultado foram: nível de organização social dos pescadores bem como a 

existência e funcionamento de sede dentro da comunidade. Ambos atingiram escore 

máximo de pontuação. De fato, durante a pesquisa constatou-se um nível de 

organização social muito forte e coesa dos pescadores, situação não apenas 

verificada em Buba, mas também nas outras seis comunidades visitadas. 

A dimensão econômica foi composta por um total de doze indicadores, a 

partir dos quais foram analisados, entre outros fatores, aspectos sobre produção 

média (kg/viagem), mercado e rendimento mensal do pescador. Nesta localidade, 

observou-se que os indicadores preço médio do produto e agregação de valor ao 

produto tiveram piores atuações no conjunto de variáveis (0,3 e 0,4). Normalmente 

os pescadores de Buba costumam repassar seus produtos aos atravessadores por 

um preço muito baixo (< 2,00 US$/kg). Não obstante, o valor baixo recebido do preço 

da primeira venda, os profissionais afirmaram estar conformados com a renda média 

oriunda da atividade pesqueira, uma vez que existe pouca variação no preço do 

mercado. Não existe nenhuma técnica de agregação do valor ao produto por parte 

da iniciativa dos pescadores. Como consequência este indicador teve a média 0,4. 

Porém, ao adquirir o pescado, os atravessadores, que geralmente são as mulheres 

(bideiras), na maioria das vezes procedem com a técnica local de transformação 

e/ou beneficiamento, agregando assim o valor ao produto. A maior parte dos 

indicadores apresenta uma sustentabilidade média na faixa entre 0,5 e 0,6 resultado 

que influenciou o subíndice da dimensão econômica para a comunidade de Buba. 

A dimensão tecnológica-cultural foi constituída por nove indicadores. Os 

modos de vida do pescador conjuntamente com as técnicas de pesca utilizadas por 

ele, muitas vezes, estão diretamente relacionados ao manejo e ao ordenamento 

pesqueiro, resultando na reprodução, não apenas social da atividade, mas também 

cultural. Dos nove indicadores avaliados na entrevista com os pescadores, quatro 

apresentaram nível de sustentabilidade fraca (0,3). São eles:  

1. Autonomia no mar (dias de pesca);  

2. Processamento e conservação;  

3. Navegação e localização de cardume e, por fim,  

4. Tipo de propulsão.  
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Todos esses indicadores têm uma relação direta com a cultura local dos 

pescadores, por adotarem sistemas de pesca ainda pouco desenvolvidos e 

desprovidos de equipamentos eletrônicos de navegação e de comunicação, como 

por exemplo, o uso do Global Position Systems (GPS) para a orientação no mar e 

localização dos aparelhos de pesca (redes, armadilhas, entre outros). Por outro lado, 

os indicadores artes de pesca, seletividade e efeitos de petrechos no ecossistema, 

tiveram um bom desempenho, alcançando cada um a pontuação 0,8. Ambos os 

indicadores tipo de embarcação e evolução do poder de pesca foram agrupados na 

categoria intermediária, com nível de sustentabilidade 0,5. Embora em Buba existam 

grupos de pescadores que utilizam artes de pesca proibidas, ressalta-se que esse 

número é inferior ao grupo daqueles que, via de regra, utilizam métodos e artes de 

pesca permitidas nas suas pescarias. 

Quanto ao desempenho da dimensão ecológica, nas pescarias da 

comunidade de Buba, a média geral de todos os indicadores desta categoria foi de 

0,8, resultado similar da dimensão social. Porém, a principal diferença entres as duas 

dimensões reside no fato de que todos os indicadores ecológicos se figuraram entre 

o nível de sustentabilidade intermediário (0,699≤ISPA≤0,500) e ótimo/excelente (1≤ 

ISPA≤0,800), o que justifica a aproximação de 1 no gráfico. Os indicadores que 

constituíam esta dimensão tiveram como objetivo responder a temática sobre o 

estado de sustentabilidade dos recursos e do ambiente de produção. Para tanto, os 

atributos com melhor destaque nesse quesito foram: ambiente de exploração da 

atividade; grau de degradação; nível de descarte e captura antes de maturação; 

todos com índice excelente (0,9). Os pescadores de Buba acusaram a real 

percepção de algumas espécies em extinção nas pescarias, como é o caso de 

Becuda (Sphyraena afra) e do Barbinho (Galeoides decadactylus). A afirmativa dos 

pescadores foi corroborada pelo relatório do Projeto Rias do Sul (2014a), sendo que 

de acordo com esta fonte atualmente tem se verificado uma recuperação do peixe 

becuda no rio Buba, enquanto isso está havendo uma rápida redução da população 

do barbinho. Em 2015 uma das publicações da UICN chama a atenção pelo fato 

desta última espécie encontrar-se com 75% da sua população em declínio nas 

pescarias da Guiné-Bissau (UICN, 2015). Assim, a média do indicador espécies em 

extinção coincide com a resposta dos pescadores que participaram da pesquisa, 

sendo o indicador com a pior pontuação na dimensão ecológica (0,6). 
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Na dimensão institucional as pescarias da comunidade de Buba 

apresentaram-se uma sustentabilidade intermediária, devido a dois fatores: poucos 

recursos investidos e baixa eficácia das instituições responsáveis pelo desenho e 

implementação de políticas públicas nesta localidade específica. Por outro lado, os 

pescadores afirmaram ter uma boa representatividade por parte das instituições 

ligadas ao setor como a Direção Geral da Pesca Artesanal (DGPA), e o Instituto de 

Biodiversidade e Áreas Protegidas (IBAP) em parceria com a UICN. Os resultados 

indicaram ainda uma notável participação dos pescadores nas tomadas de decisões, 

fato esse confirmado pelo resultado da pesquisa por meio do desempenho desse 

indicador, que obteve a média 0,9 numa escala de 0 a 1. Reconhece-se a 

necessidade de se reavaliar a dimensão em causa, pois o resultado reflete apenas 

parte da resposta dos pescadores, ignorando o desempenho dos indicadores 

“recursos públicos” e eficácia das instituições” no conjunto de dados analisados. 

Assim, no Gráfico 10 é apresentado o resultado do diagrama de pipa, 

indicando os níveis de sustentabilidade de cada dimensão com relação as pescarias 

na localidade de Buba.  

 
Gráfico 10 – Diagrama de pipa indicando a performance das cinco dimensões de 
sustentabilidade, para localidade de Buba.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
 
 



136 

 

 

 Na Tabela 7 foi apresentada, de maneira detalhada, o resultado dos 

subíndices para cada dimensão das pescarias avaliada para o contexto de localidade 

de Buba. 

 
Tabela 7 – Subíndices e níveis de sustentabilidade das cinco dimensões de pescaria 
analisadas para localidade de Buba.  

Localidade Dimensão Sigla Índice calculado Nível de 
sustentabilidade 

Buba 

Social ISSPA 0,800 Bom 
Econômica ISEPA 0,676 Mediano 

Tecnol.-cultural ISTCPA 0,493 Baixo 
Ecológica ISECOPA 0,800 Bom 

Institucional ISIPA 0,700 Mediano 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

 

6.3.2 Localidade de Batambali 

 
Em Batambali a dimensão social foi classificada de sustentabilidade 

média, com uma pontuação de 0,6 para 1. Nesta categoria chama-se atenção para o 

indicador assistência à saúde que obteve uma média muito baixa (0,2). Esta 

comunidade não conta com os serviços básicos de saúde, nomeadamente posto de 

atendimento à população e o sistema de saneamento básico. Durante a visita foi 

constatada que uma boa parte das casas dos pescadores, possuem sistemas de 

esgoto improvisados, condicionando uma grande parcela da população daquela 

localidade. Com exceção do indicador assistência à saúde, todos os restantes 

indicadores que fizeram parte desta dimensão tiveram um comportamento mediano, 

com o ranking das pontuações entre 0,5 e 0,7. Dos 12 pescadores entrevistados 

nesta comunidade, todos (100%) estão afiliados na associação da classe e 

declararam possuir uma boa representatividade nas reuniões. 

A análise de sustentabilidade econômica das pescarias de Batambali gira 

em torno da produção (0,3); do preço da primeira venda (0,2); da agregação do valor 

ao produto (0,3) e do destino do produto (0,3). A exemplo de Buba, os pescadores 

apontaram, dentre outros elementos, o preço médio do pescado como principal fator 

limitante do desenvolvimento da sua atividade. Nesta localidade os pescadores 

afirmaram não conseguir negociar o seu produto por um valor acima de 1,00 US$/kg, 

o que influi diretamente na queda do seu rendimento com as pescarias. Após a 

integração de todos os indicadores na determinação do subíndice, a localidade de 
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Batambali apresentou um nível médio de sustentabilidade (0,6) no que diz respeito a 

dimensão econômica. 

Na dimensão tecnológica-cultural, o maior desempenho alcançado foi do 

indicador efeito dos petrechos no ambiente, com a média 1 (máxima). Outro 

indicador que apresentou um ótimo comportamento trata-se do tipo de artes de 

pesca utilizadas nas pescarias. Nesta comunidade avaliou-se que os profissionais da 

pesca utilizam na maior parte de sua atividade, petrechos com pouco ou nenhum 

poder de destruição do ecossistema, como a linha, por exemplo. Este resultado foi 

possível devido às regras impostas pela auto-organização dos próprios pescadores a 

todos os que realizam a pescaria nessa zona, uma vez que o não cumprimento das 

mesmas pode resultar em penas passíveis de multas ou outros tipos de sansões, 

conforme a gravidade do caso. A dimensão tecnológica-cultural foi avaliada como de 

sustentabilidade intermediária, adquirindo a média 0,5 para localidade de Batambali. 

A performance do indicador espécies em extinção surge com pior média 

(0,4) dentro da dimensão ecológica. Na opinião dos pescadores de Batambali, está 

havendo uma escassez de certas espécies de peixes de valor comercial por culpa 

dos pescadores estrangeiros, que mesmo sem invadir suas áreas de pesca, com 

seus métodos acabam exercendo uma pressão muito grande sobre as referidas 

espécies que coincidem com ciclo de vida migratória em algum estágio de 

desenvolvimento. Esse fato, somado com a pesca predatória, contribui na diminuição 

da população desses recursos. Mesmo com esse indicador fora do agrupamento dos 

restantes em termos de pontuação, a dimensão ecológica apresentou-se com 

sustentabilidade ótima (0,8). 

Na localidade em questão, a dimensão institucional também foi avaliada 

como ótima (0,8) do ponto de vista do pescador; para tanto, recebeu o conceito de 

sustentabilidade alta. A figura dos usuários representados em Batambali é 

importante, haja vista que parte da responsabilidade de gestão dos recursos recai 

sobre eles. Dos indicadores agrupados nesta dimensão, apenas o indicador recursos 

públicos ficou abaixo da média (0,3). De fato, a falta de linha de crédito e do próprio 

investimento no setor por parte dos principais órgãos gestores tem sido um dos 

maiores desafios enfrentados pelos pescadores praticamente em todas as 

comunidades pesqueiras do rio Buba. 
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Os resultados das dimensões de sustentabilidade das pescarias de 

Batambali estão representados esquematicamente por meio da Gráfico 11, que se 

segue. 

 
Gráfico 11 – Diagrama de pipa indicando a performance das cinco dimensões de 
sustentabilidade, para localidade de Batambali. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
 

Na Tabela 8 foi apresentada, de forma detalhada, o resultado dos 

subíndices para cada dimensão de pescaria avaliada para o contexto de Batambali. 

  
Tabela 8 – Subíndices e níveis de sustentabilidade das cinco dimensões de pescaria 
analisadas para a localidade de Batambali.  

Localidade Dimensão Sigla Índice calculado Nível de 
sustentabilidade 

Batambali 

Social ISSPA 0,675 Mediano 
Econômica ISEPA 0,600 Mediano 

Tecnol.-cultural ISTCPA 0,557 Baixo 
Ecológica ISECOPA 0,800 Bom 

Institucional ISIPA 0,791 Mediano 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

 
6.3.3 Localidade de Brandão 
 
  

As pescarias de Brandão foram consideradas sustentáveis do ponto de 

vista social (0,8). Oposto à Batambali, os pescadores de Brandão contam com um 

centro de saúde na comunidade, embora também carecem de serviços de 

saneamento básico. Para os pescadores, a assistência à saúde constitui um item 
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indispensável para o desenvolvimento de suas atividades, uma vez que sem a saúde 

o exercício da profissão torna-se inviável e comprometido. A exemplo de outras 

localidades, o nível de organização social em Brandão é considerado satisfatório; 

todos os pescadores se orgulharam de possuir sua própria moradia, sem depender 

do aluguel. 

Na dimensão econômica os entrevistados corroboraram as mesmas 

afirmações dos seus colegas de Buba e Batambali, quanto às dificuldades 

enfrentadas na comercialização e nos preços baixos recebidos por eles. A 

comercialização dos seus produtos muitas vezes é comprometida por falta de acesso 

ao mercado sendo que a renda média mensal desses profissionais geralmente é 

baixa (<US$100,00). Não obstante, a dimensão econômica foi avaliada como de 

nível intermediária (0,6) levando em consideração a boa performance dos outros 

indicadores. 

O aspecto tecnológico-cultural da atividade pesqueira em Brandão, 

caracteriza-se como intermediário de acordo com os padrões de sustentabilidade 

adotado nesta pesquisa. Dos 9 (nove) indicadores envolvidos na construção do 

subíndice desta dimensão, apenas a seletividade teve uma performance regular, 

ficando dentro da média (0,7). Nesta comunidade se constatou que existem 

precárias condições das embarcações de pesca, falta de meios de navegação e 

comunicação de longo alcance, uso de petrechos com efeitos nocivos ao meio 

ambiente, entre outros. De um modo geral, esses pescadores possuem os mesmos 

sistemas de pesca, as mesmas limitações das tecnologias pesqueiras e enfrentam o 

mesmo grau de dificuldade em que estão submetidos os seus colegas de profissão 

na mesma região. 

Na dimensão ecológica as pescarias de Brandão não seguiram a 

tendência das pescarias de Buba e Batambali. Com exceção do indicador estado de 

exploração, que atingiu máxima pontuação (1), todos os outros indicadores foram 

enquadrados no nível intermediário de sustentabilidade (0,5 a 0,6). 

Enquanto isso, na dimensão institucional, os indicadores recursos públicos 

(0,3) e eficiência dos órgãos gestores da pesca (0,4) foram classificados como de 

baixa sustentabilidade pelos pescadores. Apesar disso, a média geral do subíndice 

institucional foi 0,7, resultado que enquadra esta dimensão dentro dos critérios de 

sustentabilidade intermediária. Os pescadores de Brandão apontaram a falta de 
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linhas de crédito e da assistência local da parte das instituições como principal causa 

da ineficiência institucional, estando condicionados a se deslocar quase sempre para 

a sede da região (Buba). Só assim conseguem chamar atenção para que suas 

aspirações sejam atendidas. O Gráfico 12 mostra como estão representadas as 

dimensões que refletem a sustentabilidade das pescarias da localidade de Brandão. 

 

Gráfico 12 – Diagrama de pipa indicando a performance das cinco dimensões de 
sustentabilidade, para localidade de Brandão. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017.  

 

Na Tabela 9 foi apresentado, de maneira detalhada, o resultado dos 

subíndices para cada dimensão de pescaria avaliada para o contexto de Brandão. 

 
Tabela 9 – Subíndices e níveis de sustentabilidade das cinco dimensões de pescaria 
analisadas para localidade de Brandão.  

Localidade Dimensão Sigla Índice calculado Nível de 
sustentabilidade 

Brandão 

Social ISSPA 0,800 Bom 
Econômica ISEPA 0,600 Mediano 

Tecnol.-cultural ISTCPA 0,460 Baixo 
Ecológica ISECOPA 0,590 Mediano 

Institucional ISIPA 0,723 Mediano 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 

6.3.4 Localidade de Darsalam 

 

 Um dos condicionantes da dimensão social nesta localidade é o fator 

geracional. Os pescadores de Darsalam não vêm os filhos como herdeiros da sua 
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profissão, fato que motivou ao mau desempenho do indicador continuidade dos filhos 

na profissão de pescador. Segundo os respondentes, as pescarias não representam 

um futuro promissor, embora alguns garantem incentivar os filhos a seguirem no 

ramo. Apesar da comunidade apresentar um excelente grau de organização social 

(0,9), a existência e bom funcionamento da sede da associação (1), entre outros 

bons desempenhos de indicadores na determinação do subíndice, o nível social da 

pescaria em Darsalam se enquadrou na classe de sustentabilidade intermediária 

(0,7). 

No aspecto econômico o fator preço (0,2); a baixa produtividade (0,3); a 

falta de estruturas para comercialização dos produtos; a baixa renda média (0,4); 

assim como a pouca capacidade de agregação do valor ao produto, condicionaram a 

sustentabilidade econômica das pescarias. Além da pesca e agricultura, a população 

de Darsalam também mantém a prática de outras atividades econômicas geradoras 

de renda, como a extração de óleo de palma e produção de sal. 

A dimensão tecnológica-cultural teve um dos piores níveis de 

sustentabilidade na localidade de Darsalam, acumulando uma média de apenas 0,4. 

Dos 19 pescadores entrevistados, todos (100%) classificaram os indicadores 

tecnológicos como de nível médio ou ruim. Da estrutura da embarcação a tipo de 

propulsão, pela falta de materiais de pesca, além de uso de certas artes de pesca 

não seletivas. A pesca artesanal praticada pelos pecadores é ainda pouco 

desenvolvida e a maior parte das pirogas (canoas) é movida a remo. 

Quanto a dimensão ecológica, as pescarias foram avaliadas como de 

nível intermediária de sustentabilidade (0,6). Muitas das práticas pesqueiras estão na 

origem da vulnerabilidade de ambientes alvos de exploração, das capturas de 

juvenis antes de maturação que não são aproveitados comercialmente, o que 

aumenta o nível de descarte, ocasionando assim os riscos de extinção de várias 

espécies de peixes. 

De maneira geral, a dimensão institucional das pescarias desenvolvidas em 

Darsalam foi caracterizada por possuir baixos investimentos dos recursos públicos e 

uma intervenção na maioria das vezes ineficientes das instituições ligadas a pesca.  

Por outro lado, a dimensão institucional foi qualificada por adotar uma boa política 

pública acompanhada de uma gestão participativa, onde os usuários são bem 

representados nos principais fóruns sobre a pesca. No entanto a avaliação final do 
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aspecto institucional também indicou um estado de sustentabilidade intermediário, 

com pontuação 0,6. 

 Pode-se observar a participação de todas as cinco dimensões na 

construção do índice de sustentabilidade da pesca artesanal para a localidade de 

Darsalam no Gráfico, 13. 

 
Gráfico 13 – Diagrama de pipa indicando a performance das cinco dimensões de 
sustentabilidade, para localidade de Darsalam. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017.  

 

Na Tabela 10 foi apresentado, de maneira detalhada, o resultado dos 

subíndices para cada dimensão de pescaria avaliada para o contexto de Darsalam. 

 
Tabela 10 – Subíndices e níveis de sustentabilidade das cinco dimensões de 
pescaria analisadas para a localidade de Darsalam.  

Localidade Dimensão Sigla Índice calculado Nível de 
sustentabilidade 

Darsalam 

Social ISSPA 0,785 Mediano 
Econômica ISEPA 0,600 Mediano 

Tecnol.-cultural ISTCPA 0,435 Baixo 
Ecológica ISECOPA 0,600 Mediano 

Institucional ISIPA 0,800 Bom 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
 
6.3.5 Localidade de Fulacunda 
 
 

A dimensão social das pescarias em Fulacunda mostrou-se mais ou 

menos sustentável, isto porque a média do subíndice do aspecto social teve a média 

0,7 o que a caracteriza como intermediária, conforme os critérios de sustentabilidade 
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adotados neste estudo. Os indicadores liderança e organização social merecem 

destaque nesse aspecto, haja vista que na comunidade há um grande respeito e 

consideração à figura do líder. Nesta localidade os pescadores se organizam em 

grupos associativos e o número dos pescadores que aderem a associação vem 

crescendo nos últimos anos. Outro indicador em destaque é a assistência a 

educação dos filhos, diante das respostas dos entrevistados em afirmarem que a 

atividade pesqueira tem proporcionado condições para que possam suportar as 

despesas escolares dos filhos, não obstante o contraste com a baixa remuneração 

da atividade. 

Em Fulacunda, a economia baseia-se no comércio e nas atividades 

agrícolas. Os pescadores desta localidade também seguem esse fluxo uma vez que 

a remuneração proveniente das pescarias não é suficiente para atender seus 

anseios financeiros. Quatro fatores foram apontados pelos pescadores como 

responsáveis do insucesso da dimensão econômica das pescarias: 1. A baixa 

produção; 2. O preço médio do produto; 3. A renda média; 4. A falta de mercado 

estruturado para a destinação do pescado e as precárias condições de trabalho para 

agregar o valor ao produto. Sendo assim, a determinação do subíndice econômico 

produziu uma média de 0,6, pontuação que enquadra esta dimensão na classe da 

sustentabilidade intermediária. 

Em relação a dimensão tecnológica-cultural, é importante frisar que os 

atributos tipo de embarcação, autonomia de mar, navegação e localização, e tipo de 

propulsão, são perceptíveis em quase todas as pescarias como de baixa 

sustentabilidade. A procura por pesqueiros mais distantes, o aumento do esforço de 

pesca, maior demanda na operacionalização e a necessidade de permanecer mais 

dias no pesqueiro, de um modo geral têm evoluído rapidamente nas pescarias 

artesanais no País e na sub-região da África ocidental; o que faz necessário o 

acompanhamento destas demandas por parte dos pescadores de Fulacunda e das 

demais localidades pesqueiras do rio Buba. Em contrapartida, os indicadores artes 

de pesca, seletividade, processamento e efeitos do petrecho no ambiente, sempre 

coincidem entre as classes de média e/ou alta sustentabilidade. 

Na dimensão ecológica os pescadores de Fulacunda avaliaram as 

pescarias como intermediária (0,6) em termos de sustentabilidade. Para estes 

profissionais o nível de exploração dos recursos tem aumentado muito nos últimos 5 
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(cinco) anos o que preocupa tanto a sua disponibilidade quanto a durabilidade. Os 

pescadores também indicaram a possibilidade de colapso de algumas espécies, 

relacionando este fenômeno com a pressão exercida pela pesca predatória, 

principalmente por parte dos pescadores alóctones. De uma maneira geral, a maioria 

dos indicadores foi classificado como de sustentabilidade mediana o que condicionou 

a dimensão ecológica como de categoria intermediária na análise de 

sustentabilidade. 

Institucionalmente as pescarias na localidade de Fulacunda são de alta 

sustentabilidade pela contribuição positiva dos seus indicadores na determinação do 

subíndice. Por exemplo, os indicadores participação e representatividade dos 

usuários nas tomadas de decisões indicaram a máxima pontuação (1) no conjunto de 

dados analisados para este aspecto. Apenas o indicador recursos públicos ficou 

abaixo da média, a exemplo da péssima nota atribuída a este indicador pelos 

pescadores das outras seis localidades pesqueiras. 

No Gráfico 14 é ilustrada o desempenho de cada uma das cinco 

dimensões avaliadas neste estudo de sustentabilidade das pescarias artesanais no 

rio Buba. 

 
Gráfico 14 – Diagrama de pipa indicando a performance das cinco dimensões de 
sustentabilidade, para localidade de Fulacunda. 

 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017.  

 

Na Tabela 11 foi apresentado, de forma detalhado, o resultado dos 

subíndices para cada dimensão de pescaria avaliada para o contexto de Fulacunda. 
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Tabela 11 – Subíndices e níveis de sustentabilidade das cinco dimensões de 
pescaria analisadas para a localidade de Fulacunda.  

Localidade Dimensão Sigla Índice calculado Nível de 
sustentabilidade 

Fulacunda 

Social ISSPA 0,700 Mediano 
Econômica ISEPA 0,600 Idem 

Tecnol.-cultural ISTCPA 0,524 Idem 
Ecológica ISECOPA 0,600 Idem 

Institucional ISIPA 0,796 Idem 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

 

6.3.6 Localidade de Lamane 

 

Lamane é uma das comunidades pesqueiras localizada à margem direita 

do rio Buba, onde a pesca artesanal constitui uma atividade de subsistência para a 

maior parte dos pecadores. 

Na avaliação do aspecto social da pescaria, de um modo geral, apurou-se 

que todos os indicadores se enquadraram dentro dos níveis de sustentabilidade 

desejada, com exceção do indicador assistência à saúde que teve um desempenho 

ruim, acumulando uma média muito baixa (0,2). Apesar de ser uma das 

comunidades com menor extensão territorial, possui um elevado nível de 

organização social. Devido às oportunidades de estudo e trabalho nas cidades com 

melhores infraestruturas, verifica-se um abandono da atividade em questão por parte 

dos jovens pescadores, sendo que esta tendência vem sendo seguida pelos filhos de 

pescadores que não pretendem seguir a profissão dos pais. 

Conforme a análise de sustentabilidade na dimensão econômica, 

constatou-se que a falta de oportunidades ou capital financeiro para investir na 

aquisição de materiais e insumos de pesca constitui um dos grandes problemas para 

continuidade da atividade, pois tem gerado efeitos negativos nos rendimentos dos 

pescadores. Mais uma vez os indicadores produção média, preço, renda média e 

agregação do valor ao produto estiveram na origem da caracterização da pescaria 

na dimensão econômica como de média sustentabilidade, acumulando a pontuação 

0,6. Não foi verificado na comunidade nenhuma feira ou entreposto comercial para 

que os pescadores pudessem escoar seus produtos, sendo obrigados a deslocarem-

se para Fulacunda, ou outras localidades mais próximas com melhores 
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infraestruturas e maior poder de compra, a fim de viabilizarem a comercialização do 

seu pescado. 

A dimensão tecnológica-cultural tem sido um dos grandes desafios a ser 

superado pelos pescadores, uma vez que os meios de produção e as técnicas 

utilizadas por eles necessitam cada vez mais de aprimoramento. Os indicadores 

autonomia da embarcação (dias no mar), processamento e conservação do produto, 

navegação e localização, assim como o tipo de propulsão utilizada na embarcação, 

seguiram uma tendência ruim no conjunto das variáveis, ficando sempre abaixo da 

média intermediária de sustentabilidade. No caso de Lamane, a arte de pesca, 

seletividade e efeitos do petrecho no ambiente tiveram uma boa avaliação, 

equilibrando assim o desempenho do subíndice tecnológica-cultural dentro dessa 

pescaria. Entretanto, a dimensão em causa foi caracterizada como intermediária, 

obtendo a média 0,5. 

Quanto a dimensão ecológica da pescaria, percebe-se que os pescadores 

estão tendo uma grande dificuldade em preservar o ambiente onde costumam 

explorar os recursos. Isto porque, segundo eles, tem se verificado cada vez mais o 

aumento de escassez dos peixes. Esse fato explica a queda no rendimento dos 

pescadores e consequente abandono ou substituição da profissão por outra que os 

proporcione maior renda. Por causa da escassez dos recursos, quase tudo 

proveniente das operações de pesca é aproveitado pelos pescadores, o que 

ocasionou o baixo nível de descarte das espécies, ainda que estas não atingem o 

tamanho da maturação. Em todo caso, a dimensão ecológica da pescaria de Lamane 

foi avaliada como intermediária em termos de sustentabilidade com pontuação 0,7. 

Na dimensão institucional quatro indicadores (políticas públicas, 

participação da população, eficiência das instituições, e a representatividade dos 

usuários) coincidiram positivamente para a sustentabilidade ótima. O indicador 

recurso público é o único com o desempenho negativo (0,4). Os pescadores 

alegaram que a baixa densidade populacional da comunidade e a ignorância das 

instituições ligadas ao setor pesqueiro, pode ser um dos motivos para o não 

investimento dos recursos visando o melhoramento de suas pescarias. Não 

obstante, a média do subíndice calculado para esta dimensão específica foi de 0,8, 

portanto, de ótima sustentabilidade. 
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Todas as dimensões contempladas na análise de sustentabilidade das 

pescarias de Lamane estão dispostas no Gráfico 15, abaixo. 

 
Gráfico 15 – Diagrama de pipa indicando a performance das cinco dimensões de 
sustentabilidade, para localidade de Lamane. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017.  

 

Na Tabela 12 foi apresentado, detalhadamente, o resultado dos subíndices 

para cada dimensão de pescaria avaliada para o contexto de Lamane. 

Tabela 12 – Subíndices e níveis de sustentabilidade das cinco dimensões de 
pescaria analisadas para a localidade de Lamane.  

Localidade Dimensão Sigla Índice calculado Nível de 
sustentabilidade 

Lamane 

Social ISSPA 0,700 Mediano 
Econômica ISEPA 0,600 Idem 

Tecnol.-cultural ISTCPA 0,540 Idem 
Ecológica ISECOPA 0,700 Idem 

Institucional ISIPA 0,762 Idem 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
 
6.3.7 Localidade de Míssira 

 

Na dimensão social as pescarias mostraram-se altamente sustentáveis 

devido: 1) Da consolidação das organizações dos pescadores; 2) Do respeito a 

liderança; Da existência e funcionamento da sede (colónia) dos pescadores; 4) Da 

continuidade dos pescadores e dos filhos no exercício da profissão, todos com média 

entre 0,8 e 1.  
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No quesito assistência à saúde, verificou-se uma completa insatisfação 

desse grupo com os serviços prestados pelos agentes da saúde. Dos onze (11) 

pescadores entrevistados, 80% responderam estar conformados com o tipo de 

assistência prestada na educação dos filhos com a inserção na atividade pesqueira. 

Quanto a situação do número de pessoas explorando o sistema, os pescadores 

afirmaram ter percebido um ligeiro aumento devido a comunidade ser contemplada 

no Projeto Rias do Sul, que teve como objetivo promover uma pesca responsável e 

durável em três rias da Guiné-Bissau (Cacine, Cacheu e Buba), permitindo o acesso 

a exploração racional dos recursos, com vista a consolidação da cogestão das 

pescarias artesanais. No entanto, o aspecto social da pescaria na comunidade de 

Míssira foi avaliado como de sustentabilidade ótima (0,8). 

Na análise da dimensão econômica, foi possível detectar que não existe o 

mercado para a maior parte do pescado capturado. Na maioria dos casos o destino 

do produto acaba sendo comprometido por falta de opções de escoamento. Apesar 

de técnicas locais de transformação e/ou beneficiamento na tentativa de agregar o 

valor ao produto, os pescadores ainda enfrentam dificuldades para o transporte e 

escoamento do seu produto, além do baixo preço recebido por quilo vendido, o que 

reflete na baixa remuneração do pescador. Diante desse fato, toda a cadeia 

produtiva sofre com a ausência de políticas públicas que poderiam facilitar a vida 

econômica do pescador incentivando a prática da pesca. Deste modo, a dimensão 

econômica das pescarias de Míssira foi avaliada como de média sustentabilidade, 

obtendo a pontuação 0,6 na escala de 0 a 1. 

Diante da análise do aspecto tecnológico-cultural, as pescarias na 

comunidade de Míssira mostraram-se de baixa sustentabilidade, uma vez que a 

média deste subíndice foi de 0,4 no ranking de 0 a 1. De uma forma geral, o 

resultado de pontuação da maioria dos indicadores teve uma performance negativa. 

Nesta comunidade a atividade pesqueira é muito remota, já que os pescadores ainda 

utilizam métodos tradicionais de captura de pescado que muitas vezes apresentam 

limitações técnicas. Todavia, foi possível detectar uma clara preocupação com o 

desenvolvimento sustentável da atividade, uma vez que na percepção dos 

pescadores entrevistados, embora utilizam-se de métodos tracionais, com 

tecnologias pouco desenvolvidas, há uma garantia de exploração durável da pesca, 



149 

 

 

pois o uso de tecnologias avançadas, se não controladas, em alguns casos pode 

gerar situações de depleção da pesca. 

Em relação a dimensão ecológica das pescarias na localidade de Míssira, 

dois indicadores chamaram atenção durante a entrevista com os pescadores: 1. 

Variação no tamanho do pescado; 2. Nível de descarte das espécies com pouco ou 

nenhum valor comercial. Para os pescadores entrevistados, nos últimos cinco (5) 

anos o tamanho do pescado vem diminuindo num ritmo acelerado, e este fenômeno 

tem uma relação direta com a quantidade de espécies descartadas no pesqueiro ou 

fora dele por parte dos pescadores irresponsáveis. Ainda conforme os profissionais, 

está havendo uma resistência de um pequeno grupo de pescadores no abandono de 

artes de pesca proibidas nas pescarias, as quais durante a operacionalização de 

pesca acabam capturando indivíduos menores que são descartados posteriormente 

no ambiente sem vida. A dimensão ecológica foi avaliada com o nível de 

sustentabilidade intermediário (0,6) devido a maioria dos indicadores se perfilarem 

nesta escala durante a análise. 

Assim como a maioria das comunidades avaliadas nesse estudo, os 

pescadores de Míssira apontaram a dimensão institucional, segundo os critérios 

preestabelecidos, como de sustentabilidade intermediária. Quanto aos indicadores 

que constituem a dimensão em causa, os sujeitos mostraram-se otimistas em 

respaldar a representatividade da população nos principais fóruns organizados pelos 

órgãos gestores de pesca. Os participantes da pesquisa também atribuíram o 

conceito máximo (1) às políticas púbicas. Porém, na opinião deles falta muitos 

recursos públicos que conforme sua percepção a garantia deste pode apontar o 

caminho para a consolidação político-institucional em prol da sustentabilidade da 

atividade pesqueira artesanal, não apenas em Míssira, mas para todas as 

comunidades pesqueiras localizadas no entorno do rio Buba. 

No Gráfico 16 é apresentada o comportamento das dimensões 

analisadas, quanto à sustentabilidade das pescarias de Míssira. 
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Gráfico 16 – Diagrama de pipa indicando a performance das cinco dimensões de 
sustentabilidade, para localidade de Míssira. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
 

Assim, na Tabela 13 foi apresentado, de forma detalhada, o resultado dos 

subíndices para cada dimensão de pescaria avaliada para o contexto de Míssira. 

 
Tabela 13 – Subíndices e níveis de sustentabilidade das cinco dimensões de 
pescaria analisadas para localidade de Míssira.  

Localidade Dimensão Sigla Índice calculado Nível de 
sustentabilidade 

Míssira 

Social ISSPA 0,700 Mediano 
Econômica ISEPA 0,600 Idem 

Tecnol.-cultural ISTCPA 0,540 Idem 
Ecológica ISECOPA 0,700 Idem 

Institucional ISIPA 0,762 Idem 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
 
6.4 Índice de Sustentabilidade da Pesca Artesanal (ISPA) no rio Buba 

 

Após a análise conforme a dimensão de sustentabilidade para as 

pescarias de cada comunidade analisada neste trabalho, foi possível sistematizar e 

agregar os subíndices a partir do resultado da média aritmética simples, reunindo 

todos os valores em único índice (ISPA). 

Para a classificação das pescarias nas comunidades de acordo com o seu 

estado atual de sustentabilidade, desde o valor mínimo 0 (zero) até o valor máximo 1 

(um), utilizou-se o grau de sustentabilidade (PNUD, 2013), onde cada grau expressa 
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uma determinada condição encontrada na análise e seu gradiente de cor 

correspondente (TABELA, 14).  

 
Tabela 14 – Grau de sustentabilidade da pesca artesanal no rio Buba, Guiné-Bissau. 

Comunidade Índice calculado Gradiente de 
cores 

Grau de 
sustentabilidade 

Buba 0,706 Verde Bom 
Batambali 0,675 Amarelo Mediano 
Brandão 0,641 Idem Idem 
Darsalam 0,618 Idem Idem 
Fulacunda 0,651 Idem Idem 
Lamane 0,656 Idem Idem 
Míssira 0,653 Idem Idem 

ISPA 0,657 Amarelo Mediano 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

  

A partir dos resultados dos índices obtidos, conforme disposto na Tabela 

19, foi construído o mapa de sustentabilidade (FIGURA 30) como principal produto 

deste trabalho, representando o estado atual das pescarias artesanais na bacia do 

rio Buba. 
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             Figura 28 – Mapa indicando os resultados do estado atual de sustentabilidade da pesca artesanal no rio Buba. 
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6.5 Análise multidimensional da pesca artesanal 

 

A análise multidimensional de dados realizada a partir do modelo MDS, por 

meio de planilhas eletrônicas gerou os mapas perceptuais ou diagramas de dispersão 

para cada dimensão considerada neste trabalho que serão mostradas aqui. Este 

procedimento permitiu identificar e comparar as variáveis, quanto às distâncias e 

proximidades entre si, considerando todas as comunidades pesqueiras visitadas na 

análise de sustentabilidade das pescarias. A distância euclidiana e o cálculo de 

correlação foram determinados a partir da transformação da matriz bruta dos dados numa 

matriz de proximidade, por meio da qual foi realizada a análise de escalonamento 

multidimensional, tendo sido adotada como critério significativo valores da correlação 

iguais ou maiores que │0,7│. 

 

6.5.1 Dimensão social 

 

A representação espacial em um plano bidimensional (FIGURA 31), obtida por 

meio do escalonamento multidimensional, exibiu uma correlação positiva entre 

comunidades pesqueiras por meio das seguintes variáveis: 1. Continuidade dos filhos na 

atividade pesqueira; 2. Assistência à saúde do pescador; 3. Existência de sede; e 4. 

Liderança. Percebe-se pelos resultados apresentados no Quadro 12, e conforme a 

análise comparativa por meio dos cálculos correlacionais, que essas variáveis foram as 

que apresentaram os valores mais significativos no universo avaliado. 

Nesta dimensão de sustentabilidade das pescarias, dois indicadores 

chamaram atenção na comparação entre as comunidades: o indicador Organização 

Social e o indicador Assistência à Educação dos Filhos do Pescador. Foi detectada uma 

falta de consenso entre as comunidades quanto às principais atribuições das 

associações. Embora o resultado indica uma correlação negativa quanto a organização 

social, todas as comunidades visitadas durante a pesquisa apresentaram sinais de 

progresso nesse quesito. Por outro lado, maior parte dos pescadores afirmou que, de 

fato, com a atividade têm conseguido assegurar uma assistência à educação dos filhos. 

Contudo, reconhecem a péssima qualidade dos ensinos e precárias condições dos 

principais centros educacionais, o que possivelmente pesou no resultado negativo da 

correlação entre as localidades pesqueiras para o indicador em causa. O resultado talvez 
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sugere a necessidade de investir-se de maneira a criar sinergias entre as partes 

envolvidas para o melhoramento dos indicadores sociais em referência. 

 
Figura 29 – Representação espacial das variáveis pelo diagrama de dispersão, de acordo 
com o aspecto social. 

 
 
Legenda: AEF: assistência a educação do filho; NPES: número de pescadores explorando o sistema; 
CPAP: continuidade do pescador na atividade pesqueira; CFAP: continuidade do filho na atividade 
pesqueira. Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 

 
No quadro abaixo é possível visualizar melhor o resultado das principais 

correlações significativas entre as variáveis, principalmente na dimensão 1, que 

corresponde ao eixo das abcissas no mapa perceptual. 

 
Quadro 12 – Resultado dos coeficientes de correlação do MDS de acordo com as 
variáveis da dimensão social.  

Nº de 
variáveis Variáveis 

Dimensões do MDS 
1 2 

1 Continuidade do pescador na atividade 0.2267    -0.3072 
2 Continuidade dos filhos na atividade 1.5419    -0.3702 
3 Nº de pessoas explorando a atividade -0.4793     0.0137 
4 Assistência a educação dos filhos -1.8042     0.4303 
5 Assistência a saúde 1.0628     1.0113 
6 Organização social -2.5007    -0.3541 
7 Existência de sede 1.2765    -0.5466 
8 Liderança comunitária 1.0053     0.2663 
9 Situação de moradia -0.3291    -0.1434 

Legenda: Azul = Correlação positiva; Vermelha = Correlação negativa. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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6.5.2 Dimensão econômica 

 

Na dimensão econômica (FIGURA 32) verificou-se por meio do diagrama de 

dispersão que a proximidade entre as comunidades claramente ocorre de forma 

homogênea. É facilmente visível como as variáveis Preço médio do pescado, Agregação 

do valor ao produto, Renda média mensal, Remuneração e destino do produto, se 

distribuem no espaço bidimensional, assumindo valores positivos dentro do limite pré-

estabelecido. Estas variáveis exibiram maior grau de similaridade nas características 

econômicas das pescarias, provavelmente por apresentarem uma performance análoga 

na operacionalização dos seus indicadores para geração do subíndice econômico. 

De maneira geral, observa-se na parte central do mapa perceptual, um 

agrupamento de variáveis com resultados de correlações baixas e/ou negativas 

(QUADRO 13) e, portanto, com baixo nível de sustentabilidade. A sustentabilidade das 

pescarias em todas as comunidades pesqueiras provavelmente muito dependerá do grau 

de sinergia e da combinação destas variáveis para o bom desempenho econômico da 

atividade pesqueira.  

 
Figura 30 – Representação espacial das variáveis pelo diagrama de dispersão, de acordo 
com o aspecto econômico. 

 
Legenda: OPR: ordem de prioridade com a renda; IAS: influência de atividades secundárias; PFR: principal 
fonte de renda; OPP: ordem de prioridade com o produto; RMM: renda média mensal; PMM: produção 
média do pescado.  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
 
 



156 

 

 

Quadro 13 – Resultado dos coeficientes de correlação do MDS de acordo com as 
variáveis da dimensão econômica.  

Nº de 
variáveis Variáveis 

Dimensões do MDS 
1 2 

1 Produção média do pescado 0.3894 -0.6947 
2 Preço médio do pescado 1.2499 -0.1931 
3 Variação de preço -0.9736 -0.0116 
4 Agregação de valor 0.8299 0.5414 
5 Renda média mensal 1.1502 -0.3793 
6 Principal fonte de renda -0.4703 -0.0335 
7 Influência da atividade secundária -0.5275 0.0080 
8 Remuneração suficiente 0.7921 0.6065 
9 Destino do produto 1.0759 0.3891 

10 Ordem prioridade pesca 0.0185 0.4698 
11 Ordem prioridade renda -3.8452 -0.0237 
12 Quem compra produto 0.3106 -0.6789 

Legenda: Azul = Correlação positiva; Vermelha = Correlação negativa 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 
 
6.5.3 Dimensão tecnológica-cultural  

 

No contexto tecnológico-cultural, tanto o diagrama (FIGURA 33), quanto a 

análise de correlação (QUADRO 14) mostraram pouco agrupamento das variáveis na 

mesma região espacial do mapa e, consequentemente, pouca proximidade entre elas. 

Com exceção dos indicadores Arte de pesca, Seletividade e efeitos do petrecho no 

ambiente, todas as outras variáveis correlacionam-se negativamente, apresentando 

valores insignificantes da sustentabilidade das pescarias. 

É perceptível no mapa a dispersão das variáveis estabelecida pela distância 

euclidiana, diante de fraca correlação tecnológica entre suas pescarias, ainda que a 

maioria compartilha da mesma região espacial, no que se refere a dimensão 1. 

De um modo geral, a exemplo das pescarias praticadas pelos pescadores 

nacionais, todas as comunidades envolvidas nesta investigação possuem tecnologias 

voltadas à produção em pequena escala, devido a dois fatores: limitações técnicas dos 

principais meios de produção e a tradição cultural que pode ser detectada por meio da 

transferência de conhecimento tradicional entre diferentes gerações de pescadores. 

Pelos resultados obtidos, foi possível deduzir que esta dimensão de 

sustentabilidade necessita de um olhar mais atento por parte das autoridades 

competentes para seu direcionamento em prol do desenvolvimento tecnológico das 

pescarias no rio Buba. 
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Figura 31 – Representação espacial das variáveis pelo diagrama de dispersão, de acordo 
com o aspecto tecnológico-cultural. 

 
Legenda: EPA: efeitos do petrecho no ambiente; EPP: evolução do poder de pesca. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 

Quadro 14 – Resultado dos coeficientes de correlação do MDS de acordo com as 
variáveis da dimensão tecnológica-cultural.  

Nº de 
variáveis Variáveis 

Dimensões do MDS 
1 2 

1 Embarcação 0.4149 -0.0230 
2 Arte de pesca 2.4841 -0.0237 
3 Seletividade 0.5695 0.8434 
4 Autonomia do mar -1.4442 0.3033 
5 Processamento e conservação -1.1265 -0.5162 
6 Navegação e localização de cardume -1.4583 0.1290 
7 Evolução do poder de pesca 0.5626 -0.4447 
8 Efeitos do petrecho no ambiente 1.4501 -0.1014 
9 Propulsão -1.4522 -0.1666 

Legenda: Azul = Correlação positiva; Vermelha = Correlação negativa 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 
 
6.5.4 Dimensão ecológica 

 
Na análise da dimensão ecológica foi registrada uma correlação significativa 

em duas variáveis apenas: grau de degradação e espécies em extinção. No diagrama de 

dispersão pode-se observar apenas um agrupamento entre três variáveis (variação no 

tamanho do pescado, grau de degradação e ambiente alvo de exploração), porém a 

correlação entre elas ocorreu de forma negativa, confirmando a tendência da baixa 

relação entre as variáveis que compõem a dimensão ecológica. 
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Muitas vezes a intensidade das práticas pesqueiras provocam alterações na 

estrutura e composição do espaço de exploração pesqueira, o que pode contribuir para o 

aumento da crise de sustentabilidade. Partindo desse pressuposto, torna-se 

imprescindível a promoção da interação positiva entre as variáveis ecológicas com vistas 

a reverter tal quadro, considerando que o ecossistema e os recursos são a base para a 

durabilidade da atividade pesqueira. 

Os resultados da análise multivariada da dimensão ecológica encontram-se 

dispostos na Figura 34 e no Quadro 15, abaixo. 

 
Figura 32 – Representação espacial das variáveis pelo diagrama de dispersão, de acordo 
com o aspecto ecológico. 

 
Legenda:  
AAE: ambiente alvo de exploração;  
CAM: captura antes da maturação;  
EDS: extensão e distribuição do sistema;  
VTP: variação no tamanho do pescado.  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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Quadro 15 – Resultado dos coeficientes de correlação do MDS de acordo com as 
variáveis da dimensão ecológica.  

Nº de 
variáveis Variáveis 

Dimensões do MDS 
1 2 

1 Ambiente de exploração 0.6257 -0.6099 
2 Grau de degradação 0.8709 -0.2880 
3 Variação no tamanho do pescado 0.3594 -0.2129 
4 Nível de descarte -0.4386 -1.1380 
5 Extensão e distribuição do sistema 0.4029 0.5921 
6 Captura antes da maturação -0.8263 -0.0588 
7 Estado de exploração -2.6778 0.6896 
8 Espécies em extinção 1.6838 1.0260 

Legenda:  
Azul = Correlação positiva;  
Vermelha = Correlação negativa 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 
 
6.5.5 Dimensão institucional    

 

Na dimensão institucional as variáveis mostraram pouca proximidade no que 

diz respeito à contribuição coletiva para a sustentabilidade pesqueira, embora preserva 

certo otimismo devido a correlação positiva no quesito recursos públicos; sendo que o 

destaque desta variável dentre as demais pode estar relacionado com o financiamento e 

a execução do projeto de cogestão das pescarias (Projeto Rias do Sul) no período de 

realização da pesquisa. 

No mapa perceptual (FIGURA 35) pode-se observar claramente como as 

variáveis estão dispersos entre si, não apresentando nenhum agrupamento com intuito de 

reforçar a sua coesão na configuração da dimensão em causa. Percebe-se ainda, pelos 

resultados apresentados no Quadro 16 das correlações, que as políticas públicas 

voltadas para o setor pesqueiro, a eficácia das instituições que gerenciam a pesca e a 

participação dos usuários nas tomadas de decisões provavelmente seriam mais 

promissores se forem adotados os vieses do enfoque integrado para o desenvolvimento 

do setor. 
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Figura 33 – Representação espacial das variáveis pelo diagrama de dispersão, de acordo 
com o aspecto institucional. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 

 

Quadro 16 – Resultado dos coeficientes de correlação do MDS de acordo com as 
variáveis da dimensão institucional.  

Nº de 
variáveis Variáveis 

Dimensões do MDS 
1 2 

1 Recursos públicos 1.8424 0.1710 
2 Políticas públicas 0.0479 0.6105 
3 Participação nas decisões -0.1715 0.0159 
4 Eficiênc. das instituições 0.5626 -0.8061 
5 Usuários representados -2.2815 0.0087 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2017. 
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7 DISCUSSÃO 

7.1 Diagnóstico da pesca artesanal  

O exercício da atividade pesqueira no rio Buba é realizado 

exclusivamente pelos homens. Quase todos os pescadores atuam paralelamente 

na atividade agrícola, sendo que durante as épocas das chuvas maior parte destes 

costuma abandonar temporariamente as pescarias (sazonalidade da pesca) para 

praticar a agricultura, o que de certa forma contribui significativamente para a 

diminuição de pressão da pesca sobre os recursos. 

Embora seja secular, verificou-se que de fato, a atividade de pesca na 

região continua sendo limitada por fatores de ordens institucionais, técnica, 

estrutural, financeira e, sobretudo, conflituosas dentre os pescadores locais devido 

ao uso de certas práticas não permitidas por parte de uma minoria; entre os 

pescadores locais e estrangeiros, devido a invasão destes últimos ao território de 

pesca do grupo nativo. Segundo o Plano Estratégico (GUINÉ-BISSAU, 2014), a 

presença de pescadores estrangeiros proporciona um misto de vantagens e 

desvantagens para o País. Por um lado, constitui uma contribuição, embora 

limitada, para o abastecimento doméstico e criando alguns benefícios, como por 

exemplo, a transferência do conhecimento da pesca; embora os sujeitos da 

pesquisa afirmarem que maior parcela das capturas efetuadas pelos pescadores 

provenientes dos países vizinhos é desembarcada nesses países. 

Por outro lado, é reconhecido o fato destes grupos criarem os conflitos 

com pescadores nacionais à medida que têm aumentado o seu envolvimento em 

atividades de pesca. Sobre esse assunto, FAO (1995) afirma por meio do Código 

de Conduta para uma Pesca Responsável, que no setor pesqueiro é frequente 

existir conflitos entre diferentes grupos de interesses que acabam por dificultar 

uma gestão eficaz da pesca. Para este organismo, os conflitos tendem a aumentar 

à medida que cresce o número de partes interessadas e seus objetivos. Para 

tanto, faz-se necessário instaurar mecanismos institucionais para reduzir 

potenciais conflitos e facilitar a sua resolução quando ocorram. 

Os acordos celebrados com países limítrofes, como é o caso do 

Senegal e da Guiné-Conacri, após a proclamação da independência, no quadro da 



162 
 

promoção da política de boa vizinhança, proporcionaram uma concentração em 

massa de pescadores estrangeiros em toda a costa da Guiné-Bissau, inclusive nas 

comunidades ribeirinhas. O rio Buba não ficou alheio a tal situação. Os 

acampamentos dos pescadores estrangeiros afloraram junto das suas margens, 

nos seus afluentes, às vezes infiltrando-se nas comunidades situadas ao seu 

derredor. Estes dispõem de embarcações mais sofisticadas, equipadas com artes 

de pesca nunca antes experimentadas no rio, sem respeito às regras e legislação 

vigente, devastando os estoques existentes e gerando situações de conflitos com 

os pescadores nativos. Não se preocupam minimamente com a aplicação de uma 

pesca responsável (FAO, 1995) com vista a conservação e utilização durável dos 

recursos. 

Durante a condução desta pesquisa observou-se que as embarcações e 

as artes de pesca utilizadas no rio Buba obedecem às características dos 

principais meios de produção utilizados nas pescarias artesanais de Guiné-Bissau. 

De acordo com o relatório do Projeto Rias do Sul/CIPA (2014a), estas 

embarcações são de pequeno porte, cujo comprimento da proa a popa variam 

entre 5–7 metros, e a largura do convés de bordo a bombordo, entre 1 e 2 metros. 

Enquanto para Fernandes (2012), as embarcações para a pesca artesanal em 

Guiné-Bissau são de três tipos: canoa, bote e piroga nhominca, sendo as duas 

últimas motorizadas e a primeira pode ser adaptada ao motor fora de bordo. A 

canoa monoxilar, (canua di coba), é a mais usada pelos pescadores por ser a de 

mais fácil confecção. A piroga de tipo nhominca é uma inovação tecnológica 

trazida pelos pescadores originários das ilhas de Sine-Saloum, no Senegal, que 

deram o nome à piroga. Mesmo assim, não foi verificada a existência de nenhuma 

embarcação movida a motor e/ou a vela, durante a coleta de dados. 

Nestas pescarias foram identificadas as seguintes artes de pesca 

durante o estudo: rede de tainha, rede de lance (tarrafa), rede de becuda, espinhel 

e linha. Contudo, segundo o mesmo relatório nestas pescarias podem ser 

encontrados os seguintes petrechos: rede de tainha (Mugil cephalus), rede de 

cerco, rede de bentana (Tilápia guineensis), linha de mão, rede primeira, rede de 

djafal (Ethmalosa fimbriata) e palangre ou espinhel.  Nos trabalhos similares sobre 

a pesca artesanal os autores (BASÍLIO, 2015; RAMOS, 2008) também 

identificaram, nas suas áreas de estudo, alguns instrumentos como a rede de 

cerco, tarrafa, espinhel e linha; semelhantes aos petrechos utilizados nas 
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pescarias do rio Buba, o que sugere uma certa semelhança nas características da 

pesca artesanal ou de pequena escala entre estas localidades. 

A evolução das capturas e desembarques na zona de estudo tem 

variado nos últimos cinco anos. Para 96% dos pescadores entrevistados, está 

havendo uma diminuição tanto das capturas quanto do tamanho dos indivíduos 

capturados devido à pressão da pesca pelo elevado esforço empregado e 

negligência de certos envolvidos no cumprimento das regras estabelecidas de 

pesca. Tal fato foi corroborado pela UICN (2017). Esse cenário juntamente com o 

aumento no número de pescadores, a dimensão da embarcação e a própria 

experiência na atividade pesqueira, podem ter contribuído para esta variação. 

Além destes fatores, as condições climáticas, biológicas e ecossistêmicas também 

podem influenciar de forma expressiva na variação das capturas, o que pode gerar 

ainda, um impacto direto nos rendimentos dos pescadores. 

A ausência de infraestruturas para o desembarque e o 

acondicionamento de produção, somada à grande dispersão dos locais de 

desembarque, serviços de comunicação e vias de acesso têm afetado o controle 

dos dados sobre o volume capturado. Aliás, ainda no contexto da pesca de menor 

escala, Kalikoski e Vasconcellos (2013) afirmam que a pesca artesanal se 

caracteriza pela mínima infraestrutura para desembarque e conservação do 

pescado. Os autores ainda alegam que embora essa situação seja bastante 

adequada ao tipo predominante de comercialização, constitui um impedimento 

importante ao desenvolvimento de estratégias alternativas de mercado, que 

aumentariam os retornos econômicos para os pescadores. 

No País existem algumas poucas infraestruturas de conservação do 

pescado, contudo a maioria está concentrada na capital em detrimento dos 

principais polos nas demais regiões. Nas comunidades pesqueiras pesquisadas, o 

pescado é desembarcado nas margens do rio, iniciando-se uma longa cadeia de 

intermediação, até chegar ao mercado local e, às vezes, regionais. Esta situação 

foi evidenciada no documento do Plano Estratégico (GUINÉ-BISSAU, 2014). Nele 

foi relatado que as atividades pós-captura (conservação e processamento) são 

muito restritas nas pescarias do País; em contramão, praticamente todas as frotas 

estrangeiras de pesca desembarcam o pescado principalmente em Dakar 

(Senegal) e Abidjan (Gâmbia), o qual é posteriormente exportado para os 

mercados sub-regional e internacional. Como justificativa são alegadas a pouca e 
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deficiente dimensão do mercado local, assim como, em grande medida, a 

insuficiência de infraestruturas e serviços de apoio adequados para estas frotas de 

pesca industrial e artesanal (burocracia excessiva e ausência de um sistema de 

certificação de qualidade reconhecido internacionalmente). 

Entretanto, ainda no documento do Plano Estratégico as entidades 

governamentais admitem que a criação de pontos de desembarque fixos deve ser 

objeto de apoio não somente em relação à sua criação física, mas sobretudo, à 

concepção do sistema de gestão e formação do pessoal dedicados à pesquisa, 

monitoramento da produção pesqueira. 

Nas pescarias do rio grande de Buba destaca-se o importantíssimo 

papel desempenhado pelas mulheres, por serem elas principais responsáveis pelo 

recebimento, processamento e comercialização final do pescado. No entanto, são 

raros os estudos dedicados ao papel feminino nesta atividade. Fernandes (2012) 

constatou em sua pesquisa sobre a informalidade da pesca artesanal na Guiné-

Bissau, que a particularidade da presença das mulheres em toda a cadeia 

produtiva da pesca não tem sido devidamente analisada. O autor considerou o fato 

de não reconhecimento da captura do pescado feito pelas mulheres como uma 

desvalorização de um saber feminino essencial para a sustentabilidade no 

ambiente do qual depende uma boa parte das espécies no alto mar onde os 

homens exercem a captura de pescado em fase adulta. 

Na área de estudo foram detectados dois grupos entre as mulheres que 

trabalham na cadeia produtiva da pesca: às que se dedicam à processamento, 

venda e à horticultura, e às que se dedicam apenas à venda e à horticultura. De 

um modo geral, no contexto nas zonas rurais do País, além dos trabalhos 

domésticos, Fernandes (2012) afirmou no seu trabalho que existem três grupos 

entre as mulheres atuando na pesca artesanal: 1) às que se dedicam à atividade 

agrícola e pesca; 2) grupo das que praticam a pesca e venda do pescado; e 3) 

àquelas que se dedicam exclusivamente à comercialização do pescado. No seu 

estudo sobre análise integrada da pesca artesanal, Basílio (2015) também 

detectou o envolvimento das mulheres na atividade pesqueira do município de 

Piúma, em Espírito Santo – Brasil. Segundo o autor, estas atuam ainda no 

tratamento e na limpeza do pescado, além de auxiliarem na manutenção das 

embarcações. 
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Ainda se assiste um possível desastre ecológico, resultante de práticas 

abusivas dos pescadores estrangeiros, que maioritariamente se instalam em 

acampamentos de pesca. Mais do que simples presença destes profissionais, cita-

se algumas práticas exercidas por estes como a de corte e o uso da floresta 

manguezal (tarrafes) para defumagem do pescado, captura desenfreada de 

espécies de alvo valor comercial – a becuda (Sphyraena afra) – por exemplo, 

sobretudo no período de desova desta espécie. 

Entretanto, na tentativa de prevenir estas ameaças, a UICN e seus 

parceiros locais já haviam tomado, nos finais dos anos de 1990, uma iniciativa 

intitulada Projeto de Desenvolvimento Durável da Pesca Artesanal Local, que 

abrangeu quase todo o território da bacia hidrográfica do rio Buba, incluindo a 

zona nordeste onde localiza-se o Parque Natural das Lagoas de Cufada, 

classificada sítio RAMSAR pela Unesco, desde 1996. O apoio ao desenvolvimento 

da pesca em benefício às comunidades residentes e a implementação de um 

sistema de gestão participativa dos recursos haliêuticos foram os principais 

objetivos desse projeto. 

Na base dos resultados de levantamentos de dados sobre a área, os 

pescadores reivindicaram a implementação oficial de medidas de conservação dos 

recursos. Entre outras medidas, o Ministério da Pesca de Guiné-Bissau emitiu um 

despacho limitando o esforço de pesca, fixando o tamanho mínimo da malha 

permitido e os períodos de exercício da pesca. Além do encontro do Conselho de 

Gestão do parque realizado no mês de maio de 2006, onde decidiu-se integrar o 

rio Buba no plano de gestão do parque natural, ampliando assim as atividades de 

fiscalização e de patrulhamento ambiental participativo nas áreas de abrangência 

do rio. 

Apenas recentemente o Ministério da Pesca, a UICN e o Centro de 

Investigação Pesqueira Aplicada vêm demonstrando novo interesse por melhorar 

este quadro, através de investimentos não somente em pesquisa de cunho 

científico sobre a biologia das espécies, mas também nos aspectos sociais, 

econômicos e institucionais da pesca nas comunidades, por meio da promoção de 

uma abordagem participativa de gestão, bem como criação de programas 

abrangentes e contínuos de monitoramento da produção. 

Apesar desses esforços, a crise institucional do setor continua 

apresentando desafios de ordens financeira e logística que necessitam ser 
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enfrentados em prol do desenvolvimento durável da pesca artesanal em toda 

extensão da bacia do rio Buba. 

 

7.2 Perfil do pescador  

 

Na análise do perfil do pescador detectou-se que há uma boa parte dos 

indivíduos jovens (36–45 anos) atuando na atividade pesqueira. Na Guiné-Bissau 

há uma tendência geral de encontrar pescadores nessa faixa etária atuando nas 

pescarias artesanais de todo o País. No inquérito socioeconômico, realizado na 

mesma região de estudo pelo Centro de Investigação Pesqueira e Aplicada de 

Guiné-Bissau (GUINÉ-BISSAU, 2011b), observou-se por meio de análise dos 

resultados dos questionários, que a idade média dos pescadores era da faixa de 

31 anos. Outros pesquisadores da temática da pesca (MARINHO 2010; 

CARDOSO, HAIMOVICI, 2011) também constataram, em suas pesquisas, uma 

certa predominância de parte dos indivíduos nessa faixa etária. 

O tempo calculado no acúmulo de exercício de pescaria foi 

representado numa faixa etária média entre 21–30 anos, enquanto que para 

Cardoso e Haimovici (2011) o tempo de atividade médio foi de 21 anos. 

Na zona rural de Guiné-Bissau existem vários costumes enraizados na 

essência cultural local. Um desses costumes é a ocorrência do alto índice de 

relacionamentos conjugais. Os pescadores do rio Buba não fogem a esta regra, 

uma vez que durante a pesquisa foi possível perceber como esses sujeitos 

valorizam suas relações conjugais, sendo a condição de casados o estado civil 

predominante entre os pescadores entrevistados. Dentre as motivações para 

sustentar esse status três fatores foram citados pelos sujeitos: 1. O respeito aos 

antepassados pela preservação cultural; 2. A necessidade de gerar muitos filhos 

procurando garantir uma mão de obra barata; 3. A garantia de propriedades com o 

propósito de perpetuar principais atividades econômicas do agregado familiar. 

A questão geracional constitui um problema vigente na manutenção da 

pesca ao longo das gerações. Há uma tendência dos filhos de pescadores do rio 

Buba não seguirem na profissão dos pais, devido as pescarias não apresentarem 

um futuro promissor e, consequentemente uma boa qualidade de vida. Este 

panorama constitui uma preocupação a médio e longo prazo, principalmente 

quanto à durabilidade da pesca como atividade econômica. Nos dias atuais esses 
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anseios do pescador têm ficado cada vez mais para trás, pelo fato dos jovens 

visarem mais a capital em busca de oportunidades e/ou trabalho formal, 

aspirações que muitas vezes o meio rural não oferece. Outro fator contribuinte 

para o êxodo rural dos jovens diz respeito a impossibilidade desses prosseguirem 

seus estudos, devido à má distribuição da rede escolar, uma vez que o nível 

máximo de escolaridade na região só vai até o 9º ano (ensino fundamental). 

A pescaria artesanal no rio Buba é desenvolvida por pescadores de 

baixa escolaridade, com pouca ou nenhuma instrução formal, porém ricos em 

conhecimentos no saber-fazer adquiridos pela tradição através das gerações e sua 

experiência de vida. Não foi detectada a existência de escolas técnicas e/ou 

profissionalizantes nas localidades pesqueiras visitadas. Outros autores também 

observaram a baixa escolaridade entre os pescadores artesanais nos seus 

trabalhos (RAMOS; 2008; MARINHO, 2010; BASÍLIO et al., 2015). 

Não existe nenhuma ação ou política de incentivo fiscal da parte dos 

gestores públicos para o pescador, como por exemplo, o seguro desemprego 

durante o período de defeso ou repouso biológico. No Brasil, por exemplo, existem 

políticas públicas de apoio ao pescador durante o período de interrupção 

temporária das pescarias, onde os pescadores recebem o pagamento do seguro 

defeso concedido pelo governo. Essa medida tem por finalidade garantir o 

recrutamento e a manutenção dos estoques. 

Entretanto, algumas alternativas econômicas de incremento de renda 

são vistas como viáveis e oportunas pela iniciativa do próprio pescador por meio 

da utilização de sua força de trabalho. Estas alternativas econômicas 

compreendem atividades desde a agricultura, artesanato, construção civil, 

comércio, e em casos não muito raros, a caça. Já em Redonda, litoral leste do 

Estado do Ceará-Brasil, não se verificou a mesma atitude da parte dos 

pescadores. Nesta localidade, Marinho (2010) destacou, no seu estudo sobre 

cogestão das pescarias de pequena escala, as poucas ações por parte dos 

pescadores na busca das alternativas econômicas, principalmente para aqueles 

que ficaram fora da atividade lagosteira no período de pesquisa. 

O incentivo na conquista de novos mercados provavelmente contribuiria 

significativamente para a melhoria da condição de vida do pescador, assim como 

na reabilitação dos estoques, principalmente daquelas espécies ameaçadas de 
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extinção, o que certamente promoverá sucesso no gerenciamento pesqueiro da 

região.  

 

7.3 Sustentabilidade das pescarias 

 

A sustentabilidade é uma exigência básica para a aplicação de qualquer 

política pública. Este conceito tem muitas definições e pode ser medida de várias 

maneiras (CHUENPAGDEE; ALDER, 2001). 

No Brasil, por exemplo, a falta de informação sobre a pesca artesanal é 

resultado de sua dispersão e complexidade, evidenciadas pelo uso de diversas 

artes de pesca na captura de recursos multiespecíficos, que acima de tudo, reflete 

na falta de atenção política para um setor que, estima-se, envolve 

aproximadamente dois milhões de pessoas (IBAMA, 2007). Segundo a mesma 

fonte, esta falta de informação sobre a pesca artesanal é também reflexo de uma 

inadequação das abordagens convencionalmente utilizadas na avaliação de 

pescarias. Tais abordagens historicamente tiveram, um enfoque disciplinar 

biológico e desconsideraram aspectos sociais, econômicos e institucionais das 

comunidades de pescadores, dimensões que se devem levar em conta na política 

pública de qualquer setor, além da centralização e verticalização de modelos de 

gestão conforme Marinho (2010). 

No entanto, a situação não é diferente na Guiné-Bissau. Analisar os 

fatores que explicam a sustentabilidade das pescarias artesanais neste País, não 

é de fácil tarefa. Aliás, segundo o relatório do plano trienal de cogestão e 

desenvolvimento das pescarias da zona de reserva da pesca do rio Buba e 

Lagoas de Cufada (GUINÉ-BISSAU, 2009), o setor da pesca artesanal continua 

sendo objeto de raros estudos científicos. 

O gerenciamento deste setor limita-se ao viés biológico das avaliações 

pesqueiras, em detrimento da dimensão humana da pesca, o que acabou 

contribuindo para manter a invisibilidade desta atividade na sua modalidade 

artesanal para as políticas governamentais. Como consequência, pouco se sabe 

tanto no âmbito de geração de conhecimentos da dinâmica de recursos pesqueiros 

explorados e seu meio ambiente, quanto a condição socioeconômica do pescador. 

Desta forma, torna-se ainda cada vez mais difícil avaliar o quanto esta atividade é 

sustentável numa perspectiva multidimensional. 



169 
 

Este estudo procurou avançar neste sentido, identificando por meio de 

exercício de um arcabouço teórico-metodológico, os principais elementos 

envolvidos na pesca artesanal do rio Buba, com vista a incrementar informações 

que possibilitam a compreensão das especificidades desta temática numa das 

áreas mais históricas na prática de atividade pesqueira em Guiné-Bissau. Para 

tanto, uma análise de sustentabilidade foi realizada utilizando indicadores e 

diagramas de pipa para comparar as pescarias (PITCHER, 1999; PITCHER E 

PREIKSHOT, 2001; RAMOS, 2008; HAIMOVICI et al., 2011; BASÍLIO, et al., 

2015). A soma dos índices de todas as dimensões permite o cálculo de uma 

sustentabilidade total relativa entre as comunidades, utilizando o sistema teórico 

“bom ou ótimo” como referência. 

Neste sentido as pescarias de Buba apresentaram melhor perfil da 

sustentabilidade teórica entre suas dimensões em relação às demais. Todas as 

comunidades apresentaram uma grande assimetria entre as dimensões 

consideradas, implicando uma sustentabilidade multidimensional intermediária. Em 

outro estudo multidimensional desenvolvido por Monteiro-Neto et al. (2011) no Rio 

de Janeiro, foi observado pelos autores que todas as pescarias das cinco 

comunidades analisadas nessa pesquisa também apresentaram grande assimetria 

entre as dimensões indicando, porém, uma baixa sustentabilidade 

multidimensional. Numa outra investigação (MARTINS et al., 2011), os autores 

revelaram quão fraca era a linha que separa a sustentabilidade das pescarias da 

não-sustentabilidade, sugerindo uma abordagem alternativa da mesma 

metodologia empregada. 

Em localidades situadas no entorno do rio Buba, a pesca continua 

sendo rudimentar, embora percebe-se uma melhora em praticamente todas as 

comunidades no nível de organização social dos pescadores devido ao bom 

desempenho de alguns indicadores que perfazem a dimensão social.  A presença 

da sede, também chamada localmente da casa de pescador, foi fundamental para 

que exista os arranjos necessários na estruturação das respectivas associações, 

haja vista que os anseios dos pescadores muitas vezes são atendidos por causa 

da existência desse espaço físico, considerado por muitos como lugar de garantia 

para difusão de suas ideias. Sobre bons exemplos dos pescadores na organização 

social da pesca artesanal, Marinho (2010) e Basílio (2015) relataram em seus 

estudos, a percepção de uma tendência positiva para boa organização social 
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promovida por estes profissionais nas comunidades de Redonda-CE e Piúma-ES, 

respectivamente. 

Por outro lado, constatou-se a inexistência de um certo grau de 

organização econômica empresarial ou em módulo de cooperativismo neste 

grupo, que trabalha de forma muito informal e tem pouca força política. Esta 

constatação é corroborada pela pouca capacidade financeira dentro da associação 

para dar respostas às necessidades do grupo. Desenvolver a cooperação 

financeira e técnica para aumentar a capacidade dos países em desenvolvimento 

para a pesca em menor escala, constituí uma das recomendações da Agenda 21 

Global e do Objetivo 14, da Agenda 2030. 

Aliás, sobre esse assunto, o governo guineense defende por meio do 

Plano Estratégico (GUINÉ-BISSAU, 2014) que o desenvolvimento da pesca 

artesanal constitui uma estratégia no Plano Nacional de luta contra a pobreza, 

Objetivo 1 da Agenda 2030. Neste plano, foram definidos três objetivos prioritários 

a nível territorial: desenvolvimento da pesca artesanal de forma durável; promoção 

da pesca artesanal nacional; e melhoria dos circuitos e condições de 

comercialização dos produtos de pesca artesanal. 

A comercialização, a melhoria da qualidade do pescado a ser 

comercializado e o preço da primeira venda, continuam sendo justamente os 

pontos mais críticos para o desenvolvimento da pesca artesanal e ao aumento de 

renda dos pescadores, tendo em vista a sustentabilidade econômica desta 

atividade. De fato, com preços muito baixos, as infraestruturas existentes são 

ainda muito limitadas e precárias, de forma que não garantem um sistema 

adequado de conservação, processamento e comercialização do pescado; o 

acesso a mercados mais competitivos e seu sucesso ainda está longe de aspirar 

um desenvolvimento durável e sustentado da pesca. 

O sistema de conservação, a falta de transporte e o fraco sistema de 

comercialização são responsáveis por uma parcela da perda ou deterioração do 

pescado. O peixe é um produto altamente perecível e uma das soluções para 

evitar essa perda passa necessariamente pela construção, por parte do governo, 

de câmaras frigoríficas nas comunidades, para minimizar os prejuízos econômicos. 

Na localidade de Buba estava em construção, na época da pesquisa, uma fábrica 

de gelo, para atender a demanda dos pescadores pela necessidade de 

conservação dos seus produtos. 



171 
 

A forma de conservação do pescado, em todas as localidades 

pesqueiras pesquisadas, limita-se ao processo de salga e/ou defumagem, ou 

ainda a transformação, caso de “bacalhau” proveniente de peixe barracuda como 

principal matéria prima. As práticas de salga e defumação estão estritamente 

relacionadas com a cultura local, haja vista que desde os primórdios do surgimento 

da atividade na Guiné-Bissau, já se evidenciava estas formas de conservação, 

praticadas principalmente pelas mulheres (FERNANDES, 2012). 

As pescarias artesanais no rio Buba apresentam uma organização 

social e econômica com reduzida acumulação de bens e capital, através do 

desenvolvimento de uma produção pesqueira de pequena escala, muitas vezes 

com fins de sustento do agregado familiar do pescador, em primeiro lugar, 

deixando a venda do excedente de produção, no segundo plano. Diegues (1995); 

Isaac et al. (2011), corroboram que estas pescarias, contudo, tendem a apresentar 

os piores indicadores econômicos e os mais baixos atributos sociais, o que explica 

a falta de acumulação de capital e às péssimas condições de vida dos seus atores. 

Os autores ainda acrescentam que o fortalecimento da organização social e o 

aumento do valor agregado dos produtos, visando melhores rendimentos 

econômicos, devem ser consideradas ações prioritárias para o desenvolvimento 

deste tipo de pescarias. 

Não obstante, Dias-Neto (2010) afirma que uma política de pesca tem 

como objetivo principal um fim social, torna-se necessária a sua fundamentação 

em uma análise apropriada do conjunto dos fatores pertinentes. 

No geral, as pescarias demonstraram-se intermediariamente 

sustentáveis do ponto de vista ecológica, embora foram constatados certos 

impactos gerados, principalmente pelos indícios de extinção de algumas espécies 

e/ou de diminuição do tamanho de indivíduos devido ao uso de petrechos não 

seletivos e de sobrepesca, como ocorre nas pescarias de Fulacunda, Lamane e 

Míssira. No trabalho de Basílio et al. (2015), os autores concluíram que a 

dimensão ecológica das pescarias, na sua área de estudo, mostrou-se pouco 

sustentável devido três fatores: o poder de degradação do petrecho de pesca e 

falta de seletividade, a ausência de valor econômico para algumas das espécies 

capturadas, e, finalmente, pelo baixo investimento público e privado para melhoria 

das condições de trabalho e qualidade de vida dos profissionais que as exercem. 
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Alguns autores são de opiniões otimistas sobre a possibilidade de 

garantir a manutenção de processos ecológicos. É o caso de Isaac et al. (2011). 

Estes autores comprovaram a partir de seus estudos que as modalidades de 

pesca em menor escala, como aquelas realizadas em estuários ou regiões 

próximas da costa demonstram ser sistemas ainda bastante sustentáveis, 

principalmente do ponto de vista ecológico, pois produzem relativamente pouco 

impacto ambiental, apesar de ocorrerem em locais bastante vulneráveis à 

degradação. Contudo, os autores alertaram ao fato de que, apesar de produzirem 

relativamente menos impacto ambiental, as pescarias artesanais possuem 

insuficientes dados científicos ou estatísticos que subsidiem as medidas de 

ordenamento, predominando sistemas de acesso aberto e com pouco controle, o 

que leva ao crescimento desordenado do setor. 

Por ser uma pescaria realizada com embarcações rudimentares e 

muitas vezes de falta de materiais de pesca, todas as comunidades pesqueiras 

apresentaram baixo grau de tecnologia empregada, motivado por fatores como a 

baixa autonomia de viagem, baixo poder de pesca, de comunicação, localização e 

navegação, que consequentemente, acarretam pouca produtividade. Do ponto de 

vista da sustentabilidade tecnológica-cultural, isso pode significar que essas 

pescarias necessitam agregar mais investimentos aos seus meios de produção, 

aliando-os com seu sistema tradicional de manejo, a fim de suprir esses atrasos 

tecnológicos. 

Embora não contemplada como indicador na análise da dimensão 

tecnológica-cultural, o conhecimento tradicional local dos pescadores relativo aos 

recursos, deve ser considerada como fator de sustentabilidade da pesca pela sua 

relação direta com os meios tecnológicos de exploração pesqueira. No caso desta 

investigação, as raras informações disponíveis sobre o saber tradicional local são 

generalistas sobre os recursos naturais da área de pesquisa (IBAP, 2008), não 

especificando os modos de vida dos pescadores. É perceptível a forma como a 

discussão científica sobre o saber tradicional tem evoluído e vem ganhando 

importância no sistema de manejo pesqueiro (BERKES, 2003; DIAS-NETO, 2010; 

MARINHO, 2010; FAO, 2011; MCCONNEY et al., 2014; BASÍLIO, 2015). 

Nesta perspectiva, Isaac et al. (2011) advertiram que o desenvolvimento 

exclusivamente tecnológico por si só não garante a sustentabilidade das 

pescarias, como já se observou no desenvolvimento dos sistemas de produção de 
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maior escala, e por isso devem ser evitados. Esta mesma visão é compartilhada 

por autores como Begossi et al. (2011) que defendem a íntima ligação do fator 

tecnológico ao estilo de vida cultural dos pescadores artesanais como o 

conhecimento da flora local e da fauna, ciclos da lua e das marés, as mudanças 

sazonais no clima e aos padrões de reprodução dos organismos aquáticos. 

A pesquisa também revelou a complexidade que envolve a questão da 

sustentabilidade institucional das pescarias no rio Buba. Os atores desta 

modalidade de pesca assinalaram a necessidade de um maior suporte 

governamental, tanto a nível organizacional, quanto no investimento de recursos 

financeiros pela importância social, econômica e cultural da pesca artesanal para a 

região e para a sociedade guineense como um todo. 

Aspecto importante para o desenvolvimento de sistemas de gestão mais 

participativas é o reconhecimento, por parte de instituições como a UICN e o 

Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas, de que os usuários são aptos para 

gerenciar seus recursos, de forma descentralizada. A não inclusão dos usuários no 

plano de manejo pesqueiro, pode resultar num fracasso institucional para o 

sucesso da implementação de processos de gestão compartilhada. 

Apesar de não contemplar a área de estudo no seu desenho, o Plano 

Estratégico (GUINÉ-BISSAU, 2014) reconhece a necessidade de aumento das 

competências institucionais da administração pública da pesca, pela manutenção 

da estabilidade política e social, dos equilíbrios macroeconômicos e das condições 

ambientais, tidos como fatores importantes para a sustentabilidade do setor 

pesqueiro em geral. 

 Aliás, sobre a importância do apoio institucional, Marinho (2010) 

constatou em seu estudo, a crescente tendência mundial no reconhecimento por 

parte dos administradores pesqueiros, de que a causa da sobreexplotação e da 

degradação ambiental está relacionada diretamente e com frequência aos 

problemas de ordens não apenas social e econômica, mas também institucional. 

No Brasil diversas ações voltadas a implementação de políticas públicas que 

assegurem a sustentabilidade do setor pesqueiro têm sido desenvolvidas. Uma 

dessas ações diz respeito ao compartilhamento do poder através de uma 

participação efetiva das decisões do sistema de manejo pesqueiro local. Entende-

se que esta é condição necessária e sine qua non para que os pescadores 

alcancem a meta a que se propõem, que é a de garantir a manutenção dessas 
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populações e suas atividades tradicionais pesqueiras através de políticas públicas 

que garantam justiça social para esse setor (IBAMA, 2007; RAMOS, 2008). 

Neste contexto, o estabelecimento de parcerias faz do processo de 

gestão compartilhada uma alternativa viável para a gestão de recursos de 

características complexas – como os recursos pesqueiros – onde os interesses 

são múltiplos e as relações de poder marcadas por situações de desigualdade 

para a tomada de decisão. Vale ressaltar que o ponto de partida talvez seja o 

reconhecimento da importância da pesca artesanal pelo Estado e pela sociedade 

guineenses, que se expressa nas políticas públicas e na legislação específica, 

destacando-se a Lei Geral das Pescas. 

Em relação aos instrumentos de política pública de desenvolvimento 

para o setor pesqueiro estabelecidos pelo governo, destaca-se os planos anuais 

de gestão das pescarias, os quais reforçam a urgência na efetividade da 

fiscalização das atividades de pesca. 

No rio Buba ações como a construção de centros de vigilância e bases 

avançadas de fiscalização nos pontos estratégicos, reforços das capacidades 

técnica, logística-material e financeira, via de regra, constituem fatores vitais para 

o ordenamento pesqueiro em prol da sustentabilidade institucional da pesca. 

 

7.4 Análise multidimensional da pesca artesanal 

 

Os sistemas pesqueiros representam um modo de combinação 

complexo e coerente de dinâmicas sociais, econômicas, ambientais e 

tecnológicas, e são relativamente homogêneos em relação às características do 

meio aquático, relações de trabalho, organização social, comercialização, 

produção e qualidade de vida (FAO, 1999; MARTINS et al., 2009). 

De acordo com a FAO (1995b) as investigações relacionadas a pesca 

deveriam ser levadas a cabo de forma a considerar seus múltiplos aspectos 

biológicos, tecnológicos, econômicos, sociais, ambientais e comerciais 

pertinentes. 

Em Guiné-Bissau, alguns estudos têm abordado aspectos da atividade 

pesqueira analisando suas características industriais (TÉ, 2005) ou caracterizando 

os seus recursos (BARRI, 2008), aspectos econômicos (INTCHAMA e ARAÚJO, 

2010), culturais e sociais (FERNANDES, 2012). No entanto, nenhum desses 
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estudos analisou os aspectos multidimensionais de exploração pesqueira. Nesse 

sentido, o emprego de uma abordagem multidimensional no estudo desta 

modalidade de pesca torna-se imperativo na medida em que este enfoque 

apresenta uma visão mais holística que se exige para a melhor compreensão 

desta atividade de crucial importância socioeconômica para o País em prol da sua 

sustentabilidade. Neste estudo desenvolvido sobre as pescarias artesanais no rio 

Buba, percebe-se de fato, que a atividade pesqueira apresenta tais 

características, ou seja, um conjunto de arranjo produtivo onde os sistemas estão 

dispostos em uma rede de conexões (MARTINS et al., 2011) em que cada fator de 

uma determinada dimensão depende do outro para o alcance da sustentabilidade 

pesqueira. 

Na apreciação dos aspectos da pesca que constituem as dimensões 

(social, econômica, tecnológica-cultura, ecológica e institucional) o MDS definiu os 

grupos de indicadores significativos (correlação ≥ 7,0) para a sustentabilidade da 

atividade pesqueira, por meio do mapa perceptual e o grau de relacionamento 

entre as variáveis, com base na distribuição espacial pela distância euclidiana e 

da análise de correlação. 

Do ponto de vista social, a pesca é caracterizada pela forte influência 

dos seguintes indicadores sociais: continuidade dos filhos na atividade pesqueira; 

assistência à saúde do pescador; existência de sede e a importância da liderança 

no grupo, o que demonstra que o estado atual da sustentabilidade social das 

pescarias se deu em função de uma distribuição espacial e o nível de correlação 

destes fatores. Almeida et al. (2011) realizaram um estudo multidisciplinar onde 

observaram que os sistemas mais sustentáveis se destacam principalmente nos 

âmbitos social e de manejo, apresentando indicadores como a boa organização 

social, acesso a subsídios e incentivos públicos e maior número de medidas 

governamentais voltada aos recursos alvo destas pescarias. 

Nesta dimensão da pesca, a coesão social das comunidades 

pesqueiras parece ter sido preservada pela presença de Associações de 

Pescadores, em consequência, de certo modo, do nível de comprometimento do 

grupo e sua organização social. 

No entendimento do Comitê de Pesca da FAO (2014) para que haja 

efetivamente a sustentabilidade da pesca de pequena escala, é necessário 
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prestar devida atenção ao seu desenvolvimento social e econômico a fim de 

garantir o empoderamento das comunidades deste segmento de pesca. 

A importância econômica da pesca para a região de estudo fica 

evidente quando são comparadas as variáveis do preço médio da primeira venda, 

do valor agregado ao produto, da renda média, da remuneração e do destino do 

produto. Estes indicadores assinalaram correlações mais fortes e significativos 

entre eles em todas as comunidades pesqueiras. 

Aliás, o melhoramento dos indicadores econômicos da pesca artesanal 

constitui uma preocupação vigente para o setor pesqueiro e pelo Estado 

guineense, basta olharmos para o estado de alerta emitidos pelos maus 

desempenhos dos indicadores da pesca industrial. É o caso, por exemplo, de 

fortes indícios da sobreexplotação dos recursos haliêuticos e a consequente 

queda nas receitas que tem seguido o rumo decrescente saindo de 16 milhões 

USD em 2010, para uma média de 6 milhões USD em 2013, motivado pela 

suspensão de protocolo de acordo de pesca com a União Europeia (GUINÉ-

BISSAU, 2014). 

Esses dados apontam cada vez mais a necessidade de priorizar um 

olhar holístico e atento sobre a dinâmica da atividade pesqueira, em vez de 

concentrar-se na exploração estritamente econômica. Para tanto, torna-se 

imprescindível o fortalecimento dos indicadores do desempenho econômico, 

principalmente na pesca de pequena escala praticada comercialmente no rio 

Buba. Como já foi dito neste trabalho, esta modalidade de pesca merece todo 

apoio dos principais tomadores de decisão para sua consolidação em função da 

sua característica multifuncional e da garantia do bem-estar, cujo potencial passa 

efetivamente pela participação desse setor dos objetivos macroeconômicos do 

País (segurança alimentar, crescimento, geração de emprego, entrada de divisas, 

exportação, entre outros). 

No campo tecnológico-cultural, as variáveis que, segundo a análise 

multidimensional, melhor explicaram a condição das pescarias foram a arte de 

pesca, a seletividade e o efeito do petrecho no meio ambiente. Via de regra, o que 

se verifica nas pescarias artesanais de Guiné-Bissau, tratando-se principalmente 

dos pescadores nacionais, é que todas as comunidades possuem tecnologias 

voltadas à produção em pequena escala, devido às limitações técnicas dos 

principais meios de produção, além do modo de vida cultural ligado a pesca. 
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Após o processamento de dados para a análise dos resultados, o 

escalonamento multidimensional revelou como a maioria das variáveis 

apresentaram uma correlação insignificante e negativa entre si, assim como a sua 

dispersão pela distribuição espacial processada por meio do mapa perceptual. 

Na perspectiva de aplicação do método Rapfish como abordagem 

multidisciplinar de pesca, alguns estudos utilizando o MDS como ferramenta, têm 

sido desenvolvidos para analisar o nível de correlação entre as variáveis da 

dimensão tecnológica nas pescarias. É o caso do trabalho de Castello et al., 

(2011) no sul do Brasil, onde na sua pesquisa detectaram que os sistemas 

artesanais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em geral empregam pouca 

tecnologia, como por exemplo GPS. 

Segundo Caddy e Griffiths (1995) a mudança tecnológica deveria ser 

orientada de modo a garantir o alcance e satisfação contínua das necessidades 

primordiais dos pescadores e seus agregados familiares. A FAO, entretanto, 

defende que as decisões sobre a conservação e manejo pesqueiro devem basear-

se na capacidade de integrar pesquisas científicas disponíveis e conhecimento 

tradicional acerca dos recursos, que contemplem além do aspecto tecnológico, 

fatores ambientais, econômicos e sociais (FAO, 2011). 

Na análise multivariada da dimensão ecológica, o MDS apresentou 

apenas duas variáveis com níveis significativos de correlação entre as pescarias. 

Tratam-se dos atributos grau de degradação e espécies em extinção. No caso do 

último indicador, embora resultou na correlação positiva pelo MDS, há fortes 

indícios de extinção, ainda que de maneira lenta, de certas espécies, conforme 

denunciado pelos 96% dos entrevistados, fato confirmado ainda pela UICN 

(2015). 

As demais variáveis permaneceram à margem da sustentabilidade 

desejada, confirmando a tendência da fraca correlação entre as variáveis que 

compõem a dimensão ecológica. 

De acordo com a FAO (2011), por meio do seu Código de Conduta para 

uma Pesca Responsável, os Estados deveriam possuir a capacidade de levar a 

cabo a avaliação dos estoques e controle do estado das populações dos recursos 

pesqueiros, incluindo neste processo os efeitos das mudanças de ecossistemas, 

resultantes da pressão da pesca, da poluição ou a alteração do hábitat marinho.  

Isso claramente não está acontecendo na pesca artesanal do rio Buba, em função 
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de explotação dos estoques com tendência a sobreexplotação, a alta 

vulnerabilidade no nível de descarte, da diminuição no tamanho do pescado, além 

da correlação negativa verificada na avaliação da variável captura das espécies 

antes da maturação. 

Conforme Dias-Neto (2010) os arranjos institucionais são componentes 

fundamentais para a promoção da gestão sustentável dos recursos pesqueiros. A 

realidade das pescarias do rio Buba assinala para um eminente perigo da 

desintegração desses arranjos, pelo simples fato de que no conjunto de cinco 

variáveis avaliadas na análise multidimensional da dimensão institucional, apenas 

uma (recursos públicos) apresentou resultado positivo e significativo, ao mesmo 

tempo, na correlação das pescarias. 

De fato, a percepção do pescador em relação a políticas públicas e 

efetividade das instituições envolvidas na resolução dos seus problemas, indica 

um estado de insucesso e cheio de burocracia, que além de serem incipientes, 

geram demandas na vida social do pescador. É necessário que arranjos 

institucionais estejam envolvidos com a pesca a fim de torná-los mais 

democráticos, ou seja, permitir a efetiva participação e a adequada 

representatividade dos segmentos sociais do setor; algo que Berkes (2006) 

defende ao afirmar que a formulação e a implantação de instituições formais, para 

gestão dos recursos, no caso da pesca, devem reconhecer e incorporar os 

conhecimentos e as práticas dos usuários e das instituições informais por eles 

subsidiadas. Em seu estudo sobre sustentabilidade da pesca artesanal no 

Maranhão/Brasil, Ramos (2008) reforçou que uma das ações para implementação 

de políticas públicas diz respeito ao compartilhamento do poder através de uma 

participação efetiva das decisões do sistema de manejo pesqueiro local. Neste 

sentido, o apoio governamental às instituições comunitárias através do 

estabelecimento de arranjos formais de cogestão ou de gestão compartilhada, é 

altamente recomendado. 

Com o resultado da análise multidimensional, foi detectado um 

considerável grau de correlação negativa (-2,2) do indicador usuário representado. 

Embora reconheça sua participação muitas vezes nas tomadas de decisões, o 

pescador ainda sente-se inseguro quanto a sua representatividade. Não obstante, 

há, porém, um reconhecimento de instituições como a UICN e o IBAP, de que os 

usuários são aptos para gerenciar seus recursos de forma descentralizada. Sendo 
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importante, na atividade pesqueira, a análise do aspecto institucional para a 

gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros.  
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8 CONCLUSÕES 
 

 

De maneira geral, a pesca artesanal na Guiné-Bissau representa um setor 

estratégico no plano de desenvolvimento socioeconômico do País, reforçando sua 

contribuição juntamente com o setor agrícola, pela sua direta influência nos objetivos 

macroeconômicos (geração de emprego e renda, segurança alimentar, erradicação da 

pobreza) e na participação do PIB nacional. No entanto, a centralização dos arranjos 

institucionais no processo de gestão da pesca nesse País tem demonstrado que as 

políticas estabelecidas para o desenvolvimento e a regulamentação do setor pesqueiro 

foram feitas de forma a maximizar o desenvolvimento econômico, (principalmente pelas 

receitas geradas com vendas de licenças de pesca às frotas industriais estrangeiras) em 

detrimento do desenvolvimento do setor artesanal e das condições de manutenção e 

conservação dos recursos. 

Assim, com base nos resultados da pesquisa, pode-se afirmar que os fatores 

que influenciam a sustentabilidade da pesca artesanal no rio grande de Buba possuem 

uma característica multidimensional e são de ordem sociocultural, econômico, ecológico, 

tecnológico e institucional.  

 
Por meio de diagnóstico da atividade pesqueira na bacia do rio Buba, pode-se 

concluir que: 

 É uma atividade desenvolvida exclusivamente pelos homens, de forma 

diversificada com emprego de embarcações/instrumentos simples e rudimentares. Quase 

todos os pescadores atuam paralelamente na atividade agrícola; apenas as mulheres 

atuam no processo de transformação do pescado. 

 A pesca é uma das poucas alternativas econômicas para os pescadores da 

região, tendo a agricultura como principal aliado na maximização da renda familiar; 

 A atividade de pesca na região continua sendo limitada por fatores de 

ordens técnica, institucional, estrutural, financeira e, sobretudo conflituosa dentre os 

pescadores locais, devido ao uso de certas práticas ilegais por parte de minoria; e entre 

os pescadores locais e estrangeiros, devido a invasão destes últimos ao território de 

pesca do grupo nativo; 

 Para 96% dos pescadores entrevistados durante a pesquisa, está havendo 

uma diminuição tanto das capturas quanto no tamanho dos indivíduos 
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capturados devido à pressão da pesca pelo elevado esforço empregado e, em alguns 

casos, pela falta de cumprimentos das regras de pesca; 

 A ausência de infraestruturas de acondicionamento da produção, a 

interferência dos pescadores estrangeiros e a grande dispersão dos locais de 

desembarque dificultam no controle das capturas e na coleta dos dados estatísticos sobre 

o volume da produção; 

 Pode-se afirmar que o papel desempenhado pelas mulheres na cadeia 

produtiva é de grande importância. A elas cabe a tarefa de processamento do produto 

pescado. Também compete a elas o papel de atravessador, garantindo com que o 

produto chegue ao consumidor final. Alguns grupos de mulheres – caso de localidade de 

Buba – são organizadas em pequenas cooperativas (mulheres transformadoras), cujo 

trabalho específico é a produção de “bacalhau”; 

 A grande força do manejo reside nos sistemas tradicionais de cada 

comunidade pesqueira, estes baseados não na burocracia oficial, mas nas instituições 

informais, normas e organizações da iniciativa dos próprios pescadores. 

 
Com base nos resultados da análise do perfil do pescador, pode-se afirmar 

que: 

 No universo dos pescadores do rio Buba, a faixa etária predominante é 

representada, na sua maioria, de população mais jovem cuja a força de trabalho está 

concentrada entre 38 e 23% dos pescadores; 

 Quanto à origem ou local de nascimento do pescador constatou-se que a 

maioria dos entrevistados (22%) é proveniente de outras regiões do País, inclusive da 

própria capital Bissau, para fixarem suas residências nas comunidades do entorno do rio 

Buba; 

 Dentre os pescadores da região existe uma forte valorização nas relações 

conjugais. A condição do estado civil de casado é o mais predominante entre os sujeitos 

entrevistados, sinônimo de preservação cultural, da garantia de mão de obra e da 

manutenção da propriedade para a continuidade das principais atividades econômicas do 

agregado familiar; 

 Com exceção de Buba, onde 69,2% de seus pescadores tem o nível de 

ensino médio, as demais comunidades pesqueiras pesquisadas apresentam baixo índice 

de instrução formal entre os profissionais da pesca, fato que possivelmente influenciou 

nos indicadores das demais dimensões. 
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A análise de sustentabilidade por meio de metodologia Rapfish como técnica 

de comparação multidisciplinar na avaliação da sustentabilidade da pesca permitiu o 

seguinte:  

 A visualização da performance das pescarias em diferentes dimensões 

(social, econômica, ecológica, tecnológica e institucional) e em termos de 

sustentabilidade por meio dos gráficos produzidos; 

 Os diagramas de pipa permitiram a melhor comparação entre as 

comunidades pesqueiras uma vez que integram vários aspectos da sustentabilidade em 

um único polígono, permitindo a visualização das áreas onde o manejo requer melhor 

atenção; 

 Em linhas gerais, as pescarias artesanais na bacia do rio Buba revelaram-se 

de sustentabilidade intermediária, apesar da localidade de Buba ter sido avaliada com 

sustentabilidade ótima; 

 O RAPFISH não é uma técnica adequada para análise da sustentabilidade 

de dimensão humana da pesca. 

 
No âmbito da perspectiva multidimensional das pescarias pelo método da 

Análise Multidimensional (MDS), concluiu-se que: 

 As pescarias artesanais no rio Buba apresentam características 

multidimensionais, em que cada fator de uma determinada dimensão depende do outro 

para a obtenção da sustentabilidade pesqueira; 

 A maioria das variáveis apresentou uma correlação insignificante e negativa 

entre si, assim como a fraca coesão na sua dispersão revelada pela distribuição espacial 

processada por meio do mapa perceptual; 

 Embora apresenta vantagens por permitir a realização de uma análise 

multivariada, a metodologia também apresenta algumas limitações, principalmente na 

análise do seu output por não oferecer detalhes para interpretação das variáveis por 

localidade pesqueira.  

 As limitações da metodologia e na escolha de indicadores sugerem 

realização de mais estudos para a consolidação da inclusão definitiva da região do rio 

Buba no plano estratégico do governo. 

 
 De um modo geral, o setor da pesca artesanal é o que mais contribui com a 

sua produção para o abastecimento do mercado nacional. Porém em contraste a este 
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fato, verifica-se o aumento dos benefícios, por meio de concessões de licenças a grandes 

frotas de pesca industrial, o que de certa forma contribui para desestimulação da 

modalidade artesanal e, consequentemente, dos profissionais que atuam nesse ramo de 

atividade, devido à falta de políticas de incentivos fiscais. Aliás, a situação da 

marginalização social do pescador artesanal local e a aparente baixa produtividade, 

configuram um problema explícito do desenvolvimento da pesca artesanal e a qualidade 

de vida do seu principal ator. 

 

 Apesar de todas as dificuldades encontradas, o conjunto de estudos 

apresentados nesta tese resultou num aprendizado inestimável sobre o desafio da 

avaliação da sustentabilidade das pescarias artesanais numa perspectiva 

multidimensional e interdisciplinar, e assinalam que abordagens similares serão 

necessárias no futuro para subsidiar a gestão pesqueira na Guiné-Bissau, dado seu 

contributo local, sua importância socioeconômica e cultural tanto no rio Buba, assim como 

em todo seu limite geográfico de pesca.  
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9 RECOMENDAÇÕES 
 
  

A legitimidade de todo processo de gerenciamento pesqueiro depende da 

consideração de uma série de fatores que podem garantir o uso sustentável dos 

recursos naturais de uso comum. 

Torna-se urgente a definição de um modelo de desenvolvimento para a pesca 

de pequena escala em Guiné-Bissau. Esse modelo deverá ser definido levando em 

consideração a valorização do papel que o pescador artesanal exerce, tanto na 

economia, quanto na garantia de segurança alimentar do País. Entende-se ainda que 

esse novo paradigma de desenvolvimento deva ocorrer com a participação das 

comunidades, por meio dos princípios que regem a necessidade de exploração 

econômica, manejo e conservação ambiental, além do reconhecimento dos valores 

socioculturais por meio da gestão compartilhada pela participação ativa, de forma 

individual ou coletiva, para a efetivação de gerenciamento dos recursos naturais como 

um todo. 

Neste sentido, recomenda-se a urgente integração do rio grande de Buba 

entre os polos oficiais da pesca artesanal, definidos no Plano Estratégico da Pesca 

(2015-2020), assim como em quaisquer políticas, planos e programas do governo 

voltadas para o desenvolvimento da pesca artesanal na Guiné-Bissau. 

Fortalecer as dimensões tecnológica e econômica, onde exista maior 

vulnerabilidade da atividade em termos de sustentabilidade, com vistas a melhorar seus 

indicadores. 

No âmbito tecnológico, sugere-se o investimento do governo no 

desenvolvimento de tecnologias ambientalmente sustentáveis que promovam o uso de 

petrechos seletivos de pesca na captura das espécies-alvo, de modo a serem capazes 

de minimizar o descarte de fauna acompanhante, conciliando-os com os sistemas 

tradicionais de manejo local. 

Ainda sobre os aspectos tecnológicos da pesca no rio Buba, deve-se 

considerar as dificuldades que o pescador enfrenta em adquirir investimentos para o 

aprimoramento de seu meio de produção. Para tanto, é necessário que sejam 

implementadas políticas de incentivo a créditos ao pescador artesanal para aquisição ou 

manutenção dos meios de produção, com vista a suprir os atrasos tecnológicos da 
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atividade que estão diretamente ligados a educação formal e qualificação dos 

pescadores. 

É recomendável a criação de políticas de incentivos fiscais para o pescador 

visando à maximização da produção e renda, assim como sua sensibilização na 

diminuição das pressões sobre os estoques, principalmente no período de defeso. 

O estabelecimento de postos de fiscalização em cada comunidade se constitui 

uma enorme estratégia para a efetividade do plano de gestão dos recursos pesqueiros 

em toda a extensão do rio Buba. Sugere-se ainda que seja criado um canal de 

comunicação entre as comunidades pesqueiras, promovendo trocas de informações em 

tempo real. 

É recomendável que se criem mecanismos que envolvam os líderes 

comunitários para solucionar conflitos internos e externos dos usuários pelo espaço e 

pelos recursos. 

No rio Buba existem zonas de pesca criadas com objetivo de proteção dos 

recursos contra a sobreexplotação. Para uma adequada gestão dessas zonas, em apoio 

às medidas efetivas de controle e fiscalização adotadas, recomenda-se uma cooperação 

entre partes envolvidas, do ponto de vista institucional, financeira, técnica e científica de 

modo a criar sinergias com os principais atores: governo, por meio de Ministério ou 

Secretaria da Pesca, Direção Geral da Pesca Artesanal (DGPA), Fiscalização e Capitania 

dos Portos (FISCAP), Centro de Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA), Instituto de 

Biodiversidade e Áreas Protegidas (IBAP), União Internacional para a Conservação da 

Natureza (UICN), Organização dos Pescadores, e Comunidades em geral. 

É fundamental o reforço de ações de iniciativa governamental que integre os 

atores sociais, como reuniões, seminários, audiências públicas, workshops, entre outros, 

como formas constantes e continuada de avaliar estratégias de manejo pesqueiro. 

O baixo índice de instrução formal entre os pescadores, sugere que além de 

promover uma educação formal, há uma necessidade urgente de criação de programas 

de formação técnica inicial e continuada ou qualificação profissional nas comunidades 

pesqueiras para a capacitação dos usuários em prol da cidadania e inclusão social 

desses trabalhadores. 

É recomendável a realização de estudos integrados sobre a sustentabilidade 

das pescarias, utilizando os indicadores em dimensões que se julgam necessárias de 

acordo com a sua relevância para a realidade e o desenvolvimento local, e todo o seu 



186 

 

 

potencial de avaliação dos dados e informações latentes, uma vez que a bibliografia 

nacional carece de trabalhos desta natureza. 

O conhecimento tradicional local dos pescadores relativos aos recursos 

marinhos vivos e ao meio ambiente marinho, deve ser considerada como fator de 

sustentabilidade pesqueira. Para tanto, deve-se incorporar tais conhecimentos na 

elaboração dos programas de desenvolvimento e gerenciamento pesqueiro, assim como 

os interesses dos atores sociais locais. 

O apoio governamental às instituições comunitárias através do 

estabelecimento de arranjos formais de cogestão ou de gestão compartilhada, é 

altamente recomendado. 

Estimular a atividade de processamento realizada pela Associação das 

Mulheres Transformadoras do Rio Buba, por meio de desenvolvimento da cooperação 

financeira e técnica (cursos de capacitação), como forma de agregar valor aos seus 

produtos, permitindo a competitividade com os países da sub-região no mercado dos 

produtos derivados da pesca. 

Para assegurar a renovação dos estoques, recomenda-se que sejam 

realizados estudos para a identificação de novas espécies de valor econômico, 

objetivando o incentivo a conquista de novos mercados, o que provavelmente garantirá a 

diminuição na pressão de outras espécies-alvo. Este estudo deveria ser coordenado pelo 

CIPA. 

Torna-se imprescindível a continuidade da participação da UICN no apoio 

institucional e financeiro para a promoção de pesquisas científicas em prol do 

desenvolvimento durável dos recursos naturais, em particular, os recursos pesqueiros.  

É recomendável a adoção de medidas que garantam a disponibilidade de 

recursos marinhos vivos para a alimentação humana por meio da construção dos 

entrepostos nas comunidades pesqueiras, câmaras frigoríficas, da melhoria das técnicas 

de processamento, acesso ao mercado, distribuição e transporte. 

É necessário que o governo fortaleça e apoie a capacidade nacional de 

estudos científicos que promovam os sistemas de gestão integrada, ajustando-se a 

normas científicas reconhecidas a fim de orientar a utilização ótima e sustentável dos 

recursos. Sugere-se, por exemplo, a promoção de estudos sobre o sistema da cogestão 

pesqueira. 

Recomenda-se a criação de mecanismos que garantam que os resultados das 

investigações científicas, assim como o conhecimento empírico dos stakeholders sejam 
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levadas em consideração na formulação e implementação de políticas públicas voltadas 

ao setor pesqueiro artesanal. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE    

 
TESE DE DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DA UFC/ BRASIL – 

PESCA ARTESANAL NA BACIA DO RIO GRANDE DE BUBA, GUINÉ-BISSAU/ÁFRICA: UMA ABORDAGEM  
MULTIDIMENSIONALIDADE 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: GENY GIL SÁ 
ATENÇAO: Todas as questões visam à coleta de informações para fins da pesquisa científica. Os dados pessoais obtidos a partir deste 

roteiro serão confidenciais! 

Nº Question.: Localidade:                                Coordenadas: Data:____/___/__ 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
Nome:  
Sexo:  Masculino [  ]                        Feminino [  ] Idade:  

Estado civil: [  ] Casado(a)    [  ] Solteiro(a)   [  ] Separado(a) / divorciado(a)   [  ] Viúvo(a)  [   ] União 
estável 

Escolaridade: 

[  ] sem instrução formal     
[  ] Ensino Fundamental Incompleto   [  ] Ensino Fundamental Completo  
[  ] Ensino Médio Incompleto              [  ] Ensino Médio Completo 
[  ] Ensino Técnico Incompleto           [  ] Ensino Técnico Completo 
[  ] Graduação Incompleta                  [  ] Graduação Completa   [  ] Outro:  

Local onde 
nasceu: 

_______________________________________________________________________
_____ 

É proprietário da 
terra? 

[  ] Sim. Há quanto tempo? ______________________________ 
[  ] Não. Especifique: [  ] arrendatário  [  ] parceiro  [  ] outros: ______ 

Quanto tempo é 
pescador?  

 
DIMENSÃO SOCIAL 
Pretende 
continuar na 
atividade da 
pesca? 

[1] Não; [2] Não sabe; [3]  Sim 
Especifique: _____________________________________________________ 

Seus filhos 
pretendem 
continuar com a 
pesca? 

[1] Não; [2] Não sabe; [3]  Sim 
Especifique: _____________________________________________________ 

Existe escola 
próxima? [  ] Sim    [  ] Não. Quantos km fica a mais próxima? __________________ 

Qual o nível de 
assistência 
escolar? 

[1] Péssima; [2]  Ruim; [3] Regular; [4] Boa; [5] Muito boa 

Existe posto de 
saúde: [  ] Sim    [  ] Não. Quantos km fica o mais próximo? __________________ 

Qual o nível de 
assistência à 
saúde? 

[1]  Péssima; [2]  Ruim; [3]  Regular;  [4] Boa; [5] Muito boa 

A residência é:  [  ] Emprestada/ cedida            [  ] Alugada        [  ] Própria, em pagamento        
[  ] Própria, já quitada               [  ] Outro:  
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Organização social (associação) dentro do sistema  

[1] Inexistente; [2] Existe, atua precariamente; [3] Existe, mas tem pouca atuação; [4] Existe, tem boa 
atuação;  
[4] Alto grau de intervenção comunitária 

Existe uma sede para esta associação?  [0] Não   [1] Sim. Local: _________________________ 

Liderança [0] Inexistência de líder comunitário        [1] Presença de líder comunitário 

Número de 
pescadores 
explorando 

[1] Em decréscimo; [2] Manteve-se estável; [3] Ligeiro crescimento; [4] Acentuado 
crescimento 

  

DIMENSÃO ECONÔMICA 

Produção Média do 
Pescado 

Produção média por mês (kg/mês)? 
 
[0] 0 – 100     [1] 101 – 200     [2] 201 – 300     [3] 301 – 400     [4]  > 400 

Preço Médio do 
Produto 

Qual o preço médio do pescado comercializado (US$/Kg)? 
 
[0] 0 – 1     [2] 1 – 2     [3] 2 – 3     [4] 3 – 4    [5] ≥ 5 

Oscilação de Preço 

A que escala se encontra a taxa de variação de preço do pescado incorrida no 
processo de comercialização desde a primeira venda até o consumidor final (US$)? 
 
[1] Alta (> 4x)  [2] Média (2 - 4x)   [3] Baixa (0 – 2x) 

Agregação do valor 

Como você avalia o preço após a agregação de valor ao produto (filé, salga, 
conserva, descabeça, descasca) seja no produtor ou empresa? 
 
[1] Baixo (acréscimo menor que 2 x);  [2] Médio (acréscimo de 2 – 4x);     
[3] Alto (acréscimo acima de 4 x) 

Renda Média 
Qual a sua renda média mensal (US$/pescador)? 
 
[1] US$ 0 – 100     [2] US$ 200 – 300     [3] > US$ 300 

Principal fonte de 
renda da família  [ 1 ] Agricultura [ 2 ] Pesca/Agricultura [ 3 ] Pesca 

A remuneração é 
suficiente para o 
sustento da família? 

[ 2 ] Sim    [ 1 ] Não 

Ordem de prioridade 
com a remuneração [  ] Alimentação   [  ] Vestuário  [  ] Saúde  [  ] Educação  [  ] Outro: ___________ 

Influência de outras 
Atividades na renda 

Importância relativa de outras atividades realizadas pelos pescadores fora da pesca? 
 
[1] Alta     [1] Média     [2] Baixa 

 
Mercado do Produto 
 

Situação dominante do destino final do produto (natural e/ou processado)? 
 
[1] Local     [2] Regional     [3] Nacional     

Tipo de comprador  

Para qual tipo de público costuma vender a produção? 
 
[1] Atravessador            [2] Consumidor          [3] Mulheres vendedoras       [4]  
Cooperativa   
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DIMENSÃO TENOLÓGICA 
 
Sistemas de pesca 

Trabalha com que tipo de material de pesca? 
[1] Rede de 
mão 

[2] Rede de 
fundo 

[3] Rede de 
superfície 

[4] Linha 
 

 
Embarcação 

Pesca com que tipo de barco? 
[1] A pé [2] CSM [3]  CM [4]  BM 

 

 
Recurso-alvo 

Que tipo de recurso costuma pescar? 
[  ] Peixes [  ] Moluscos [  ] Crustáceos [  ] Outros 

 

 
 
Seletividade 

Seu aparelho pega até quantos peixes por lance? 
 
[1] Baixa (captura mais de 10 spp. alvo); [2] Média Baixa (até 10 spp. alvo); [3] 
(mono-específica). 

 
Autonomia de mar 
(dias) 

Quantos dias dura a expedição pesqueira? 
 
[1] 0 – 1;  [2] 2 – 5; [3]  6 – 15;  [4] 16 – 30 

 
Tecnologia de 
processamento 

Usa alguma maneira para tratar o peixe antes de vender? 
 
[1] [Nenhuma; [2] Salga, gelo, eviscera, descabeça; [3] Congelamento, filé, 
descasca. 

Evolução do esforço 
de pesca 

Como está a situação da pesca ao longo dos últimos cinco anos? 
 
[1] Decrescendo; [2] Aumentando; [3] Estável. 

Propulsão 
A sua embarcação é movida com? 
 
[1] Remo; [2] Vela; [3] Motor até 20 Hp; [4] > 20 Hp 

Efeitos no petrecho no 
ecossistema 

Em qual nível se encontra o seu aparelho de pesca? 
 [1] Muito destrutivo [2]  Pouco destrutivo  [3]  Não destrutivo 

 
DIMENSÃO ECOLÓGICA 
 
Local de pesca 

Onde costumas pescar nos últimos cinco anos? 
 
[ 1 ] Manguezal;        [ 2 ] Canal secundário;          [ 3 ] Canal  principal 

 
Danos causados pela 
pesca  

Você percebeu algum tipo de estrago causado pela pesca nos últimos cinco 
anos? 
[  ] Não. 
[  ] Sim. A que nível? 
[1] Muito alto (mangue ); [2] Médio (canal secundário); [3] Baixo (canal principal) 

 
Mudança no tamanho do 
pescado 

Como vê o tamanho das espécies que você pesca hoje comparado com cinco 
anos atrás? 
 [1] Diminuindo rapidamente; [2] Diminuindo lentamente; [3] Permanece 
constante;  
[4] Aumentando 

 
Nível de descarte da 
fauna acompanhante 

Costuma jogar fora os peixes que não aproveita para venda? 
[  ] Não. 
[  ] Sim. Com que frequência? 
[1] Muito alta (>100%); [2] Alta (<100%>50%); [3] Média (20-50%); [4] Baixa 
(<20%) 

Variação da extensão de 
distribuição do sistema 
pesqueiro 

Percebe alguma mudança de tamanho no seu local de peca? 
 
[1] Diminuiu; [2] Estável;  [3] Aumentando lentamente; [4] Aumentando 
rapidamente 

 
Estado de exploração 

Como está hoje a quantidade dos peixes no local onde você pesca? 
[0] Sobre explorado; [1] Alto (indícios de declínio populacional); [2] Médio 
(explorado moderadamente); [3] Subexplorado. 

Captura antes da Dos tipos de peixes que você pesca, costuma capturar peixes muito pequenos? 
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maturação [  ] Não. 
[  ] Sim. Com que frequência? 
[1] Muito alta (> 100%); [2] Alta (<100>60%); [3] Méda (20-50%); [4] Baixa 
(<20%). 

Espécies em extinção Você conhece alguma espécie que está diminuindo em função da pesca? 
 
[1] Várias (Mais de 5 spp.)    [2] Pouco (até 5 spp.)     [3] Nenhuma 

 
Estado de exploração do 
sistema 

Qual o nível de exploração dos recursos com a atividade da pesca? 
 
[1] Sobre explotado a [4] Sub explorado 

 
DIMENSÃO INSTITUCIONAL 
 
Recursos públicos 

Recebe algum tipo de subsídio ou linha de crédito direcionado à atividade 
pesqueira? 
 
[ 1 ] Inexistente        [ 2 ] Poucos;         [ 3 ] Vários 

 
Políticas públicas 

Existem políticas e programas do governo de benefícios para pescadores? 
[ 0 ] Não. 
[ 1 ] Sim. Quais? ____________________________________________ 

 
Participação na tomada 
de decisões 

A opinião dos pescadores é levada em consideração nas principais decisões 
para a gestão da pesca? 
[ 0 ] Não. 
[ 1 ] Sim. De que forma?________________________________________ 

Eficácia de instituições 
no monitoramento e 
fiscalização 

Qual o nível de monitoramento e/ou fiscalização na área de pesca do órgão 
ficalizador? 
 
 [1] Nenhuma fiscalização; [2] Pouca fiscalização; [3] Fiscalização muito eficiente 

 
Usuários 
representados 

Existem grupos de defesa dos interesses do pescador na comunidade? 
 
[1] Nenhum;    [2] Alguns grupos (1 – 4);     [3] Muitos grupos (acima de 5) 
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ANEXO A - SÍNTESE DO PRIMEIRO ACORDO INTERNACIONAL DE PESCA ENTRE O 
GOVERNO DA GUINÉ-BISSAU E A COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA. 
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ANEXO B - SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS E ECONOMIA MARÍTIMA 
DIREÇÃO GERAL DE PESCA ARTESANAL - DGPA 

PLANO DE GESTÃO DE PESCA ARTESANAL (2015-2020) PARA O RIO BUBA 

(JANEIRO/2015) 

 
31. INTRODUÇÃO 

 
A Guiné-Bissau apresenta abundantes recursos, nomeadamente, marinhos e haliêuticos 
proporcionados pelas características geomorfológicas e físicas do seu território, integrada 
em diversas organizações sub-regionais, regionais e internacionais das pescas no qual é 
membro ou goza de estatuto de observador, nesta qualidade, procura adotar-se de 
planos de gestão e conservação dos seus recursos, dando primazia a zona de pesca 
artesanal, considerado frontispício de reserva de habitat, zona de desova, reprodução e 
crescimento de espécies juvenis.  
Por isso, o presente plano de gestão para rias de Buba, visa de um lado “inter alia” 
adequar e adaptar as novas medidas de conservação e gestão sustentável dos recursos 
haliêuticos, por outro lado, garantir aos seus beneficiários diretos e/ou indiretos a 
exploração durável dos recursos na perspectiva da salvaguarda da segurança alimentar e 
redução da pobreza no seio da comunidade.  
O rio grande de Buba goza de regime especial de proteção, uma vez que constitui zona 
de áreas protegidas na Guiné-Bissau, instituído pelo Decreto n.º 13/00, publicado no 
B.O. n.º 49, de 04 de dezembro de 2000, cria e estabelece o regime jurídico do Parque 
Natural das Lagoas de Cufada, o qual compreende a atividade de pesca, como da 
existência de plano Trienal de Cogestão das Pescas.  
 
2. JUSTIFICATIVA  
 
As zonas costeiras do País apresentam um enorme potencial em termos de recursos 
haliêuticos e jogam um papel importante na renovação e equilíbrio dos mesmos, graças 
ao seu enquadramento geomorfológico. Contudo tem-se registrado nos últimos anos uma 
pressão crescente na exploração dos recursos, dado o aumento de número de 
pescadores, licenças de pesca e utilização de métodos e técnicas de pesca nocivas, 
como a prática de fechamento do rio e uso do motor fora de bordo para intimidar os 
peixes. Os pescadores estrangeiros constroem acampamentos de pesca ao longo da ria 
de Buba onde instalam por tempos indeterminados, praticando atividades ilícitas, 
degradando o ecossistema marinho. Em termos de meios de pesca estes pescadores são 
mais bem equipados comparativamente aos pescadores nacionais, consequentemente 
acabam tendo maior rentabilidade nas suas atividades de pesca. Utilizam essencialmente 
artes de pesca seletivas, nomeadamente a armadilha mas também utilizam muito rede de 
Djafal (Ethmalosa fimbriata) ou Tainha (Mugil cephalus). Em Buba a captura foi se 
diminuindo com o passar do tempo, enquanto que em Cacheu e Cacine a captura 
aumentou entre 2007 e 2011 e diminuiu consideravelmente em 2013, o que pode 
significar uma forte pressão nos recursos. A maior parte dos proprietários de 
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Embarcações de pesca artesanal são guineenses, os estrangeiros que pescam nas 
referidas águas são dos Países vizinhos, Senegal, Guiné-Conacri e Serra-Leoa, são em 
menor número, mas possuem melhores embarcações, possuem na sua maioria 
embarcações do tipo Nhominca motorizadas.  
Também é de referir que a fragilidade do País em termos de meios de combate a pesca 
ilegal não declarada e não regulamentada, contribui para elevar a pressão sobre os 
recursos pesqueiros nas águas sob a jurisdição nacional, através de incursão de 
embarcações não licenciadas.  
Tendo em consideração a necessidade de preservar e valorizar os recursos Haliêuticos, 
torna-se necessário a elaboração de um plano de gestão que irá permitir adotar medidas 
conducentes a uma melhor gestão e ordenamento do setor, de modo a permitir o 
desenvolvimento durável do mesmo, utilizando medidas de prevenção que envolvem as 
comunidades locais e suportadas pelos resultados dos estudos científicos e empíricos. 
Este Plano de Gestão enquadra-se na Lei Geral das Pescas de 07 de julho de 2011; nos 
objetivos plasmados no DENARPII (2011-2015) e Programa do Governo; Código de 
Conduta da FAO para a pesca responsável, Abordagem ecossistémica na gestão das 
Pescarias (EAF), Convenção sobre a Biodiversidade Ecológica, Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável RIO + 20 e Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, para 
além de outros instrumentos.  
A abordagem do Plano de Gestão da ria de Buba, visa reforçar e atualizar as medidas do 
plano de gestão já existente. Este culminará com a formalização oficial do referido, 
através de um despacho conjunto, sob a forma de um regulamento. Salienta-se que as 
propostas incluídas neste plano de gestão estão em coerência com a política nacional do 
setor das pescas.  
 

3. OBJETIVOS DE PLANO DE GESTÃO  

3.1. Objetivo geral  
O presente plano de gestão de recursos haliêuticos tem como objetivo assegurar a 
exploração sustentável desses recursos, em benefício das comunidades residentes e 
envolvendo as mesmas na gestão e conservação, em benefício das gerações presente e 
futura. 
  
3.2. Objetivos Específicos  
 Definir as condições de acesso aos recursos de forma a privilegiar a perenidade da 
segurança alimentar e econômica das residentes e na melhoria do seu quadro de vida;  
 Propor um zoneamento e regras associadas, no sentido de abordagem ecossistêmica 
das pescas, com vista a garantir a sustentabilidade econômica e ecológica das diferentes 
pescarias;  
 Contribuir para a durabilidade de um meio ambiente sã e produtivo e para a 
conservação da diversidade biológica.  
 

4. METODOLOGIA  
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A elaboração do presente plano de gestão tornou-se possível graças ao trabalho 
realizado no terreno pela coordenação do projeto Rias do Sul, através de ações de 
animação e concertação levado a acabo pelos animadores do projeto e os da Direção 
Geral de Pesca Artesanal (DGPA). Salienta-se que atividade de animação decorreu em 
cada uma das tabancas (comunidades) localizadas a margem do rio Buba, 
nomeadamente Buba, Farancunda, Fulacunda, Empada, Brandão, Batambali, Míssira, 
Darsalam, Binhal e Lamane. Todas as entidades que intervêm de forma direta ou indireta 
no setor (pescadores, mulheres transformadoras e bideiras, autoridades locais 
tradicionais, e ONGs) além do próprio Ministério das Pescas foram envolvidas no 
processo de negociação e concertação, com vista a elaboração do plano de gestão.  
Foram compiladas e analisadas todas as informações estatísticas de Pesca Artesanal, 
nomeadamente anuários estatísticos de 2004 – 2006, inquéritos socioeconómicos e 
desembarque das capturas de 2013; campanhas de pescas científicas realizadas nas rias 
da Guiné-Bissau em particular do rio grande de Buba; resultados dos relatórios das 
assembleias dos pescadores; “Diagnóstico de Pesca Artesanal nas três rias”; “Estado de 
referência de Ethmalosa fimbriata na Guiné-Bissau”, plano de gestão trienal do rio grande 
de Buba e outras referências bibliográficas. A elaboração do plano de gestão dos 
recursos pesqueiros levou em consideração as preocupações das instituições parceiras 
ligadas ao subsetor de pesca artesanal.  
 
5. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DOS RECURSOS HALIÊUTICOS DA 
PESCA ARTESANAL (2015 – 2020) PARA O RIO GRANDE DE BUBA. 
 
O presente plano de gestão visa criar uma dinâmica nova na Pesca Artesanal nas zonas 
de Rio de Buba, tendo em conta os anseios dos pescadores e os critérios considerados 
essenciais para um desenvolvimento sustentável. Pois, a pesca artesanal constitui uma 
atividade essencial para a economia da Guiné-Bissau, não apenas como fator 
determinante para segurança alimentar do país e de combate à pobreza, mas também 
como fonte de rendimento para uma parte significativa da população. Desta forma, o 
acesso ao recurso vai ser reservado a pescadores residentes. 
 
5.1. Direito de acesso aos recursos nas rias de Buba  

5.1.1. Ria de Buba  
O Direito de acesso aos recursos na ria de Buba fica reservado única e exclusivamente 
aos pescadores residentes.  
5.1.2. Definição de categoria de pescadores  
5.1.3. Pescadores residentes  
São considerados pescadores residentes os nativos ou não nativos e de outras 
nacionalidades com residência fixa no mínimo 2 anos para nacionais e 5 anos para os de 
outras nacionalidades.  
5.1.4. Critérios de direito de acesso  
 Ser pescador de nacionalidade guineense ou de outra nacionalidade com residência 

fixa na tabanca ou aldeia no mínimo 2 anos para nacionais e 5 anos para estrangeiros.  
 Ter bens (casa própria, campo agrícola, entre outros) no local  



207 

 

 

 Viver com a família no local de residência  
 Cumprir com as regras estabelecidas para exercício de atividades de pesca  
 Pagar licenças de pesca e de navegação  
 Importante fazer parte de uma organização comunitária existente no local  
 Respeitar os usos e costumes da comunidade  
 Participar na cogestão dos recursos  
 Não instalar nos acampamentos ao longo do rio mesmo durante a campanha de pesca. 

  

5.2. Medidas de gestão 

 Com objetivo de promover uma pesca responsável, durável e sustentável, permitindo 
acesso e exploração racional desses recursos, é necessário tomar algumas medidas que 
permitam manter ou criar a perenidade dos recursos. Nesta perspectiva, o rio Buba 
apresenta a sua singularidade graças a sua geomorfologia, ao regime hidrológico a que 
encontra sujeito, a vegetação envolvente e a influência antrópica, juntamente com as 
informações obtidas na pesca científica sobre a distribuição de classes de comprimento 
demonstram que os indivíduos adultos ficam na parte mais profunda e central do canal 
principal e os juvenis frequentam mais os braços secundário e as zonas ribeirinhas, 
justificando assim a proposta de medidas de gestão sobre as artes de pesca potência do 
motor e o zoneamento criado.  
 

5.2.1. Medidas Biológico-Pesqueiros  

• Zonagens de Pesca Artesanal em Buba;  
• Implementação de um sistema do seguimento de desembarque das principais espécies 
de valor comercial capturadas;  
• Proibição do exercício de pesca de barracuda (Sphyraena afra) com malhas de 60 mm 
nos meses de Julho, Agosto e Setembro.  
• Seguimento de desembarque da captura de Pesca Artesanal;  
• Repouso biológico (defeso) de 31 de Julho a 01 de Outubro.  
 

5.3. Sistema de fiscalização e de controle 
O sistema de fiscalização e de controle, baseia-se numa fiscalização participativa, 
envolvendo as entidades competentes para o efeito o Serviço Nacional de Fiscalização e 
Controle das Atividades de Pescas (FISCAP) e o Instituto da Biodiversidade e Áreas 
Protegidas (IBAP), além dos próprios pescadores. Contudo, só em Buba, existe uma 
estrutura denominada de Comité de Fiscalização Participativa que envolve a própria 
comunidade piscatória e as autoridades tradicionais com representações nas diferentes 
zonas que contornam o rio grande de Buba. No entanto, observando os resultados do 
desembarque das capturas, consequentes indícios de sobre-exploração, existência de 
espécies em perigo de extinção, assim como a falta de controle na emissão de número 
de licenças de pesca, apercebe-se que apesar de muitas diligências feitas, o nível de 
fiscalização apresenta muitas debilidades quanto aos meios e estratégias. Salienta-se 
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que 35% de apreensões são revertidas para o fundo da confederação dos pescadores e 
65% é revertido a favor da FISCAP. 
Na ria de Buba a fiscalização é da responsabilidade da Comunidade Piscatória 
(fiscalização participativa) em colaboração com o IBAP e a FISCAP. Esta atividade é 
realizada dentro dos limites da zonagem (zoneamento) definida pelos pescadores, no 
âmbito da fiscalização participativa, e fora do limite pela FISCAP, de modo a permitir 
aplicação do regulamento da pesca artesanal. Como sendo uma das formas de melhorar 
as ações de fiscalização e torná-la mais dissuasiva. 
A criação de postos avançados de fiscalização na ria de Buba, com vista a rentabilizar a 
atividade de fiscalização e minimizar os custos relacionados com os gastos de 
combustível, durante as missões de fiscalização. Salienta-se os referidos postos serão 
criados junto da desembocadura (jusante) da ria de Buba. Tendo em consideração, que a 
maior parte das infrações ocorrem na zona de transição (rio /mar). E também por ser uma 
zona de entrada de peixes, é pertinente que se mantenha uma maior dinâmica de 
fiscalização, que facilite a circulação das espécies na idade da desova. 
As zonagens de pesca criadas na ria Buba e as respectivas placas serão fixadas, em 
cada um dos portos de pesca. A sinalização de zonagens, em particular dos limites é 
pertinente, de modo a permitir que os pescadores de outras tabancas (aldeias) tenham a 
noção de limites existentes. O processo de colação de boias da sinalização nos limites de 
zonagens de pesca deve ser implementada de uma forma progressiva, tendo em vista os 
custos que acarreta, e exige uma campanha de sensibilização antes de tudo, no sentido 
de evitar os procedimentos do passado em que as boias de sinalização desapareceram 
pura e simplesmente do local onde foram colocadas. 
 
5.4. Holofotes (observadores) 

Os fiscalizadores de boa prática de pesca foram instituídas pelos pescadores locais, em 
cada uma das tabancas da ria de Buba, para dar uma maior autonomia as operações de 
fiscalização na ria. Também visa proporcionar o uso apropriado de materiais de pesca na 
aldeia obedecendo as regras de pesca acordadas pelos pescadores. 
Sobre as medidas de aplicação das regras, existem condições para o exercício da pesca 
na zona de acordo com o Regulamento Específico elaborado para o rio grande de Buba e 
Lagoas de Cufada onde se destaca o seguinte: 
 Interdição de estabelecimento de acampamentos permanentes de pescadores no rio; 
 Proibição do exercício de pesca por embarcações de pesca não autorizadas nos 

termos do referido regulamento; 
 Interdição de corte de mangal (mangue) nas margens do rio Buba por ser um 

ecossistema de proteção e abrigo para os peixes e qualquer outro tipo da destruição 
do habitat natural dos recursos haliêuticos (pesca a granada ou utilização de qualquer 
tipo de explosivo). 

 Uso de redes de monofilamento e a prática de métodos de pesca sonora e de m’pandé 
são proibidos. 

 Manter a proibição de captura das espécies ameaçadas de extinção (peixe serra, peixe 
boi, tartarugas, etc.). 

 Criar um comité de fiscalização operacional. 
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5.5. Sistema de seguimento e avaliação 

O sistema de seguimento e avaliação do presente trabalho passará por envolver as 
comunidades piscatórias e as autoridades competentes na implementação de medidas e 
regras estipuladas para uma gestão durável dos recursos haliêuticos nacionais. Assim, 
vão ser realizados periodicamente trabalhos de investigação científica sobre o estado do 
recurso baseados num programa de pesquisa, assim como, trabalhos relacionados com a 
divulgação, ocorrência e importância de cada espécie no equilíbrio do ecossistema, e 
uma fiscalização eficiente para a perpetuação do recurso, através de Programa de 
Educação Ambiental e programa e fiscalização, respetivamente. 
 

5.5.1. Processo de cogestão a longo prazo 

Uma avaliação periódica dos resultados do plano e inclusive a adequação de ações e 
medidas aqui propostas, e da situação geral da pesca artesanal no rio, no quadro de 
Assembleias gerais anuais por cada rio com os representantes dos atores da pesca 
artesanal. 
 

5.5.2. Programa de pesquisa 

Um programa de pesquisa para espécies alvos, e.g. djafal, djoto, tainha e barracuda, nas 
rias de Buba devem contemplar os seguintes aspetos:  
a) monitoramento e gestão dos dados sobre, o uso sustentável dessas espécies de forma 
a possibilitar a supressão de lacunas de informações sobre as espécies;  
b) uma avaliação periódica dos resultados do plano e inclusive a adequação de ações e 
medidas aqui propostos;  
c) elaboração e execução de um programa de pesquisa a longo prazo, que deverá ser 
elaborado no decorrer do primeiro ano de sua implementação, envolvendo todas as 
instituições e representantes das comunidades científica e piscatória dessas rias que 
trabalham com espécies e pescarias relacionadas. Destacar pescas científicas, 
seguimento do desembarque, levantamento dos saberes locais. 
 

 

5.5.3. Programa de educação ambiental 

A proposta de programa de educação ambiental deverá ser detalhada logo após a 
aprovação do plano, onde deverão constar os procedimentos metodologias, as metas, os 
prazos e custos financeiros para atingir os objetivos. 
O contexto do plano de gestão para uso sustentável dos recursos em termos dos 
desafios para conceber e operar uma proposta de educação ambiental no processo de 
gestão, tendo em vista a extensão e complexidade da questão socioambiental que 
envolve a exploração das espécies-alvo. Por isso, o programa deve considerar todas as 
sugestões já apontadas em vários estudos anteriormente realizados nessas rias, 
apontados como matrizes com objetivos, os pontos de referências, as estratégias e os 
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indicadores de desempenho, além de outras que equipa de especialistas da área 
identifique. 
Não deve perder de vista que o alvo é prover a sociedade e particularmente as 
comunidades piscatórias informações que resultam na conservação e gestão dos 
recursos haliêuticos, na minimização de conflitos, e que favoreçam o diálogo entre os 
vários grupos e atores sociais pertinentes. 
 

5.5.4. Programa de Fiscalização 

O programa de fiscalização na ria de Buba será orientado de forma a permitir a realização 
de missões de fiscalização, para diminuir entre outras a prática de incursão de 
embarcações, cujos tamanhos e motores não constam nas medidas de gestão adotadas 
no presente plano. As operações de fiscalização serão realizadas regularmente na ria de 
Buba de dia e noite. 
A fiscalização participativa na ria de Buba deve ser reforçada, institucionalizando-a, com 
vista a reduzir os conflitos de interesse entre os pescadores, perda de vidas humanas e 
materiais de pesca. Também será utilizada como um meio de cumprimento de regras de 
pesca adotadas pela comunidade piscatória. A célula da fiscalização participativa será 
reforçada com os 35% de multas provenientes de apreensões de embarcações por parte 
da FISCAP, através de ações de colaboração com a FISCAP no domínio da fiscalização 
diurna e noturna na ria. 
Instalação permanente de corpo de fiscalização na zona de pesca estratégica, 
nomeadamente a desembocadura da ria e nas outras zonas de grande atividade de 
pesca, tendo os holofotes presentes para a dissuasão de pirogas ilegais. 
 

5.5.5. A célula da fiscalização participativa 

Considerando a necessidade de assegurar que as ações a serem adotadas no Plano 
sejam de fato implementadas, é de fundamental importância criar e manter um programa 
de controle e de fiscalização as práticas ilegais, com especial ênfase no fortalecimento 
dos mecanismos institucionais que viabilizam um trabalho contínuo de fiscalização, 
incluindo as seguintes ações: 
1. Inviabilizar as capturas, transporte, desembarque e comercialização de indivíduos 
abaixo do tamanho mínimo de capturas; 
2. Realização de vistorias periódicas nos principais portos de desembarque e comércio 
ou acampamento dos pescadores; 
3. Controle e fiscalização com focos nas áreas de práticas de pescas e métodos de 
capturas proibidos; 
4. Estabelecimento de parcerias institucionais entre parceiros congénere (projetos, 
comunidade e parques). 
 

5.5.6. Medidas de acompanhamento 

Para que o plano de gestão tenha sucesso devem ser criadas condições que possibilitem 
a absorção das suas medidas, deve-se criar: 
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 Centros de venda de artigos de pesca artesanal, nomeadamente diferentes tipos de 
artes de pesca em conformidade com as recomendações do plano; embarcações de 
pesca; Colete salva-vidas etc.; 

 Microcrédito para os pescadores tradicionais e mulheres transformadores e 
comerciantes de pesca; 

 Centro de formação em técnicas de transformação do pescado; 
 Criação de condições sanitárias mínimas nos principais portos de desembarque; 
 Reforçar ações de rádios comunitários que jogam um papel social importantíssimo 

através da divulgação das medidas de gestão do presente plano de gestão e 
sensibilização das comunidades locais para valorização das referidas medidas. Assim 
terá um essencial papel na educação ambiental, dando a conhecer as legislações de 
pesca artesanal; 

 Guia de ilustração de artes de pescas nocivas e não nocivas assim como das espécies 
protegidas ou em vias de extinção; 

 Criação do cartão do pescador residente para as comunidades piscatórias de ria de 
Buba. 
 

6. RECOMENDAÇÕES 

Considerando um certo declínio no estado dos recursos haliêuticos e as pressões a que 
estão sujeitos é urgente e imperativo, criar condições que favoreçam a execução deste 
plano de gestão e pensa-se ainda que numa fase posterior deve-se 
realizar o seguimento de desembarque das capturas e biologia das espécies 
desembarcadas nos principais pontos de pesca, a fim de recolher todas as informações 
sobre as espécies desembarcadas, capturas e artes de pescas utilizadas, número de 
canoas, esforço de pesca, evolução das capturas das diferentes espécies de peixe, 
sobretudo as espécies de maior valor comercial, zonas de pesca.  

 Padronizar a técnica de pesca dentro e fora da desembocadura do rio Buba, de 
modo a permitir que as espécies migradoras possam entrar efetivamente dentro do 
rio para desovar, facilitando a comunidade de ter o acesso as capturas que 
rentabilizem as suas atividades piscatórias; 

 Capacitar os pescadores, sem esquecer dos que trabalham de uma forma direta 
na atividade pesqueira, exemplo das mulheres comerciantes (peixeiras), no 
sentido de terem uma visão ecológica e empresarial nas suas atividades; 

 Criar postos avançados de fiscalização para a ria de Buba e; 
 Reforçar e melhorar as infraestruturas de apoio e de conservação do pescado; 
 Criar a base de dados de pescadores que operam no rio de Buba e, com vista a 

facilitar os trabalhos de investigação científica; registro dos residentes e das 
canoas; 

 Diminuir a pressão sobre os recursos pesqueiros na ria de Buba, através da 
redução de número de licenças concedidas anualmente aos pescadores que 
exercem as atividades de pesca junto a desembocadura da ria Buba. 

 
7. VISÃO E EXPECTATIVAS DOS PESCADORES DE BUBA  
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A visão e expectativas dos pescadores, foram retratadas nos diferentes estudos e 
projetos que trabalham diretamente com pescadores, no qual foi possível exteriorizar 
alguns anseios que se resumem no seguinte:  

 Reforçar o controle e fiscalização para o redimensionamento das embarcações 
pesqueiras que atuam na área;  

 Reforçar o cumprimento das medidas de conservação de recursos pesqueiros;  

 Que o governo seja mais presente, que apoie mais em termos de infraestrutura 
para conservação e comercialização do pescado;  

 Construir infraestruturas indispensáveis para o desenvolvimento sustentável e 
durável do setor da pesca;  

 Aquisição de materiais que a prática de pesca responsável e equipamento para 
transformação, conservação e comercialização do pescado;  

 Organizar sessões de formação para os pescadores e mulheres transformadoras e 
vendedoras no sentido de melhorar as suas condições de trabalho (formação 
sobre a segurança no mar, formação no controle de qualidade do pescado, 
formação sobre a transformação do pescado, formação sobre a utilização de 
novas artes e técnicas de pesca;  

 Possibilitar a descentralização das licenças de pesca artesanal;  

 Criar linhas de microcréditos para as mulheres que atuam na cadeia produtiva da 
pesca e comerciantes;  

 Apoiar na orientação sobre os aspectos legais das associações dos pescadores e 
mulheres comerciantes.  
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ANEXO C - PARECER FAVORÁVEL Á PESQUISA, EMITIDO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
E PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 
 

 

 

 

 

 
 


