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As interações entre os cetáceos e as atividades pesqueiras podem ser classificadas como
operacionais e/ou ecológicas. Interações operacionais são aquelas que envolvem a relação
entre os cetáceos e os artefatos/equipamentos de pesca, e as interações ecológicas são aquelas
que envolvem a relação entre os cetáceos e os pescadores. Tais interações podem apresentar
efeitos positivos, negativos ou neutros tanto para os homens quanto para os cetáceos
envolvidos. Em Itacaré (BA) a pesca artesanal representa uma fonte exclusiva ou
complementar de renda para muitas famílias. A criação de uma Reserva Extrativista (Resex)
Marinha está sendo proposta em Itacaré com o intuito de conservar a forma artesanal de pesca
e os recursos naturais. O objetivo desse trabalho foi identificar os tipos de interações
existentes entre cetáceos e atividades pesqueiras que ocorrem na área proposta para a Resex
Marinha de Itacaré. Os dados foram coletados entre abril de 2005 e abril de 2006 através de
entrevistas livres e semi-estruturadas, realizadas com 52 pescadores locais. Para
complementação da coleta dos dados foram feitas observações dos cetáceos e das atividades
pesqueiras em pontos fixos e embarcações. A análise dos dados foi realizada através do
modelo de união das diversas competências individuais. Os pescadores entrevistados
reconhecem a baleia (Megaptera noaveangliae), o boto (Sotalia guianensis), o boto-negro
(Peponocephala electra), a tuninha (Tursiops truncatus e Stenella spp.) e o caldeirão (não
identificado) como cetáceos que estabelecem interação com as atividades pesqueiras na
região. Foram registrados 13 tipos de interações entre os cetáceos e as atividades pesqueiras
na área de estudo, sendo que 10 apresentam efeitos negativos para pelo menos uma das
espécies envolvidas. Das interações identificadas, 5 podem ser enquadradas como interações
ecológicas, 1 como operacional, 6 como ecológicas e operacionais e 1 não se enquadra em
nessa classificação. O emalhe é o tipo mais comum de interação, tendo sido mencionado por
92,31% dos pescadores entrevistados. A rede de espera é o artefato mais comumente
envolvido nesse tipo de interação, mencionada por 80,77% dos pescadores entrevistados, e S.
guianensis é a espécie mais ameaçada, tendo sua captura acidental sido confirmada por
92,31% dos pescadores entrevistados. O grande número de interações com efeitos negativos
para pelo menos uma das espécies alerta para o fato de cetáceos e pescadores não viverem em
harmonia na região. Estudos sobre aspectos populacionais dos cetáceos que ocorrem em
Itacaré e o monitoramento das interações devem ser efetuados para que os impactos das
interações nas populações dessas espécies de cetáceos sejam estimados. Medidas mitigadoras
devem ser urgentemente implementadas para que os impactos já constatados sejam
minimizados. A implementação da Resex Marinha de Itacaré pode representar uma alternativa
para a conservação dos cetáceos que ocorrem na região, já que essa modalidade de Unidade
de Conservação (UC) incentiva práticas pesqueiras alternativas que asseguram a conservação
dos cetáceos adequando às atividades de pesca.
Palavras-chave: Interações, Cetáceos, Captura Acidental, Sotalia guianensis, Reserva
Extrativista Marinha, Itacaré.

ABSTRACT

INTERACTIONS BETWEEN CETACEANS AND ARTISANAL FISHERIES IN THE PROPOSED
MARINE PROTECTED AREA AT ITACARÉ (BA)
AUTHOR: DANIELA TRIGUEIRINHO ALARCON

ADVISER: PROF. DR. ALEXANDRE SCHIAVETTI

Interactions between cetaceans and fishing activities can be classified as operational and/or
ecological. Operational interactions involve the relation between cetaceans and fishing
gear/fishery equipment and ecological interactions involve the relation between cetaceans and
fishers. Such interactions can present positive, negative or neutral effect for both involved
species. In Itacaré the artisanal fisheries represents an exclusive or complementary source of
income for many families. The creation of a Marine Protected Area, the Marine Extractive
Reserve (Resex) of Itacaré (BA), Brazil, is being proposal in Itacaré to protect the artisanal
fishery and the natural resources. The aim of this work was to identify the kinds of
interactions between cetaceans and artisanal fisheries that occur in the proposed Resex. The
data had been collected between April 2005 and April 2006 through interviews carried out
with 52 local fishermen. To complement the data collection cetacean’s observations at fixed
points and boats had been made. The data analysis considered the model of union of the
diverse individual abilities. The interviewed fishers recognize ‘baleia’ (Megaptera
noaveangliae), ‘boto’ (Sotalia guianensis), ‘boto-negro’ (Peponocephala electra), ‘tuninha’
(Tursiops truncatus and Stenella spp.) and ‘caldeirão’ (not identified) as cetaceans that
establish interaction with the fishery in Itacaré. Thirteen kinds of interactions between
cetaceans and fishery were identified in the study area, being 10 with negative effects to at
least one of the involved species. From all interactions identified, five can be fit as ecological,
1 as operational, 6 as ecological and operational and 1 does not fit in this classification.
Entanglement is the most common interaction, having been cited by 92,31% of the
interviewed fishers. The gillnet is the most common fishing gear involved in entanglement
(cited by 80,77% of interviewed fishers), and S. guianensis is the most threatened species,
with by-catches registered by 92,31% interviewed fishers. The great number of negative
effect interactions alert for the fact that cetaceans and fishers doesn’t live in harmony in the
study area. Studies on population aspects of cetaceans that occur in Itacaré and a monitoring
program of the interactions must be made to evaluate the impacts of negative effect
interactions in the populations of cetaceans that occur in the study area. The already
evidenced impact must urgently be mitigated. The implementation of a Marine Protected Area
can represent an alternative for the Itacaré cetaceans conservation since it stimulates
alternatives fisheries that assure the conservation of cetaceans adjusting to the fishing
activities.
Key-word: Interactions, Cetaceans, By-catch, Sotalia guianensis, Marine Protected Area
Itacaré.
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Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras

1. INTRODUÇÃO

Os cetáceos (do grego Ketos = monstros marinhos) sempre despertaram a atenção e a
curiosidade dos homens (HETZEL e LODI, 1993), tais interesses partem da afinidade inata
que os seres humanos têm por outras formas de vida, descrita por Wilson (1989) como
biofilia.
Não se sabe ao certo quando se iniciaram as interações entre os cetáceos e os seres
humanos. Provavelmente tais interações passaram a ocorrer nos primeiros momentos em que
as espécies passaram a coexistir e ocupar os mesmos ambientes.
De acordo com Barreto (2000), os registros de interação entre cetáceos e os homens
são bastante antigos e antecedem a exploração comercial das baleias. O autor afirma que
mesmo antes de serem explorados comercialmente, os cetáceos foram explorados para
subsistência.
Interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras podem ser
classificadas como operacionais e/ou biológicas (ecológicas). Tais interações ocorrem
frequentemente em todo mundo e envolvem uma grande diversidade de espécies
(NORTHRIDGE, 1984). Nesse estudo foram consideradas interações operacionais aquelas
que envolvem a relação existente entre os cetáceos e os artefatos ou equipamentos de pesca, e
como interações ecológicas aquelas que envolvem a relação entre os cetáceos e os pescadores.
Os efeitos das interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras podem
ser negativos ou positivos para uma ou para ambas as espécies envolvidas (DI BENEDITTO,
2004). Em geral, interações existentes entre cetáceos e atividades pesqueiras que apresentam
efeitos positivos podem ser descritas como interações ecológicas comensais ou mutualísticas
(MONTEIRO-FILHO, 1995). Por outro lado, interações com efeitos negativos normalmente
estão relacionadas às capturas acidentais dos cetáceos, que podem causar injúria ou morte dos
animais e danos ou perda do artefato de pesca (DI BENEDITTO et al., 2001).
Nesse estudo foram considerados positivos os efeitos das atividades pesqueiras que
favorecem a espécie em questão, como a facilitação da captura de presas, o afugentamento de
predadores e o aumento da renda dos pescadores; neutros quando não há efeito da interação
sobre a espécie em questão e negativo quando os efeitos da atividade pesqueira prejudicam a
espécie
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artefatos/equipamentos de pesca (no caso da espécie humana), ou causando injúria ou morte
dos indivíduos (no caso de algumas espécies de cetáceos).
A pesca industrial embora represente ameaça para algumas espécies de cetáceos possui
fiscalização, estimativa de capturas e programas específicos para mitigar os efeitos negativos
das atividades pesqueiras sobre as populações de cetáceos em questão (NORTHRIDGE,
1992). A pesca artesanal, por outro lado, embora represente uma pequena parcela da produção
pesqueira mundial, pode representar ameaça às populações de cetáceos já que oferece
impactos pontuais não estimados ou subestimados (NORTHRIDGE, 1984).
Nas regiões tropicais onde a biomassa de cetáceos é menor, se comparada às regiões
temperadas e polares, a competição por recursos entre pescadores e cetáceos não parece ser
significativa. Nessas regiões apenas as espécies costeiras costumam estar envolvidas nesses
tipos de interações (NORTHRIDGE, 1984). No Brasil, a captura acidental de cetáceos em
redes de espera parece ser a maior causa de morte desses organismos (DI BENEDITTO ET
AL., 2001).
Em Itacaré, a pesca artesanal é uma atividade econômica bastante consolidada,
representando uma importante fonte de alimento e renda para inúmeras famílias (WEIGAND
Jr. e LOPES, 2001). Com o intuito de manter as características artesanais da pesca no
município e promover a conservação dos recursos, os pescadores artesanais de Itacaré se
uniram em prol da criação de uma Reserva Extrativista (Resex) Marinha.
A ocorrência freqüente de cetáceos na região (ALARCON e SCHIAVETTI, 2005) e
ampla utilização de redes de espera em Itacaré (WEIGAND Jr. e LOPES, 2001) reforçam a
hipótese da ocorrência de capturas acidentais de cetáceos na região.
Assim, o objetivo desse trabalho foi identificar os tipos de interações existentes entre
cetáceos e atividades pesqueiras que ocorrem na área proposta para a Resex Marinha de
Itacaré, destacando os efeitos negativos dessas interações para que medidas mitigadoras de
impactos que possam ser incorporadas ao Plano de Manejo da Resex Marinha de Itacaré.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. OS CETÁCEOS

Os cetáceos são mamíferos exclusivamente aquáticos, que ocupam extensa amplitude
geográfica (THEWISSEN e WILLIAMS, 2002) e uma grande diversidade de habitats
(PRIDEAUX, 2003).
O papel ecológico dos cetáceos varia conforme a espécie e com o ambiente. Os
cetáceos constituem os maiores representantes da classe Mammalia nos oceanos, contribuindo
com biomassa comparável às classes de organismos de menor tamanho; e atuando
diretamente na dinâmica dos ecossistemas, principalmente no que diz respeito ao fluxo de
energia. Além disso, estabelecem interações comensais e mutualísticas com espécies de outros
grupos, representam importante papel na ciclagem de nutrientes em áreas pouco produtivas e
concentram grandes quantidades de elementos-traço e poluentes em seus tecidos, podendo
representar eficientes indicadores de poluição (KATONA e WHITEHEAD, 1988).
A ordem Cetacea atualmente encontra-se separada em duas subordens: Mysticeti
(cetáceos com barbatanas) e Odontoceti (cetáceos com dentes) (JEFFERSON et al., 1993). Os
misticetos possuem dentes apenas na fase embrionária, sendo as barbatanas, estruturas
córneas fixas nas maxilas, responsáveis pela filtração e retenção do alimento. A subordem
Mysticeti é composta pelas famílias Balaenidae, Balaenopteridae, Eschrichtiidae e
Neobalaenidade; e abrange representantes de 6 gêneros e 14 espécies conhecidas (REEVES et
al., 2003).
A subordem Odontoceti é composta pelas famílias Delphinidae, Iniidae, Kogiidae,
Lipotidae, Monodontidae, Phocoenidae, Physeteridae, Platanistidae, Pontoporiidae e
Ziphiidae; e abrange representantes de 34 gêneros e 71 espécies conhecidas1 (REEVES et al.,
2003).

1

Os estudos de Monteiro-Filho et al. (2002) e Cunha et al. (2005) que comprovam a existência de duas espécies

para o gênero Sotalia foram considerados nesse trabalho. Assim, os números de espécies de cetáceos
apresentam-se acrescidos de 1. O número de espécies de odontocetos citado por REEVES et al. (2003) é 70.
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Das 85 espécies de cetáceos descritas em todo mundo, 41 (48,24 %) foram registradas
para o Brasil. Os misticetos estão representados por 8 espécies, 1 pertencente à família
Balaenidae e 7 pertencentes à família Balaenopteridae; e os odontocetos por 33 espécies2
pertencentes a 7 famílias, sendo apenas as famílias Lipotidae, Monodontidae e Platanistidae
não representadas no país (IBAMA, 2001).
Pelo menos 28 espécies de cetáceos já foram encontradas no Nordeste brasileiro, e
uma, Hyperoodon planifrons, tem observação provável para a Região (HETZEL e LODI,
1993). Do total de espécies já registradas para o nordeste, 24 (82,75%) já foram registradas no
Estado da Bahia (BOROBIA et al., 1991; LODI et al., 1991; HETZEL e LODI, 1993;
ROCHA e OTT, 2003 e 2004; ROCHA e ANDRIOLO, 2005; ENGEL et al., 2006; IMA,
dados não publicados3) (tabela 1).
Quanto ao status de conservação dos cetáceos, a União Internacional para
Conservação da Natureza (UICN) considera: 2 espécies em perigo crítico, 7 em perigo, 5
vulneráveis, 14 com baixo risco (dependentes de conservação), 1 próxima de estar em perigo,
13 pouco preocupantes, 40 possuem dados deficientes para serem classificadas e 3 não foram
avaliadas (REEVES et al., 2003).
Das espécies que ocorrem no Nordeste brasileiro, a IUCN considera 3 espécies em
perigo, 2 vulneráveis, 8 com baixo risco (dependentes de conservação), 1 próxima de estar em
perigo, 6 pouco preocupantes, 8 possuem dados deficientes para serem classificadas, e 1 não
foi avaliada (REEVES et al., 2003). Para o Instituto Brasileiro de Meio-Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 1 espécies está em perigo, 5 vulneráveis, 1 com baixo
risco, 21 possuem dados deficientes para serem classificadas, e 1 não foi avaliada3.
O status de conservação dos cetáceos é diferente para 19, das 39 espécies que ocorrem
no Nordeste brasileiro, quando se comparam as informações de dois órgãos considerados
neste estudo: a IUCN e o Ibama (Tabela 1). A diferença nas datas de publicação pode ser um
fator determinante para essa variação, mas o fato de a IUCN ser um órgão internacional e o
Ibama um órgão nacional, confere às organizações análises em diferentes escalas, podendo,
portanto, o status de uma espécie ser diferente no Brasil com relação ao restante do Mundo.
Sendo assim, os dados considerados nesse estudo serão os do Ibama (2001), que embora
sejam mais antigos, são mais próximos da realidade da região de estudo.
2

Quando o “Plano de Ação para a Conservação de Mamíferos Aquáticos do Brasil” (IBAMA, 2001) foi
publicado não havia registro da espécie Mesoplodon layardii para o Brasil.
3
Dados adquiridos no arquivo de encalhes do Instituto de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos
(IMA).
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Tabela 1 – Lista das espécies de cetáceos com registro para a Bahia (BA) ou Nordeste (NE), status de conservação segundo Reeves
et al. (2003) e Ibama (2001), e suas fontes de citação
SUBORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

Mysticeti

Balaenidae
Balaenopteridae

Odontoceti

Delphinidae

Eubalaena australis
Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera banaerensis
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae
Delphinus sp.*
Feresa attenuata
Globicephala macrorhyncus
Grampus griseus
Orcinus orça
Peponocephala electra
Pseudorca crassidens
Sotalia guianensis
Stenella attenuata
Stenella clymene
Stenella coeruleoalba
Stenella frontalis
Stenella longirostris
Steno bredanensis
Tursiops truncatus
Kogia breviceps
Kogia simus
Physeter macrocephalus
Hyperoodon planifrons
Mesoplodon layardii
Ziphius cavirostris

Kogiidae
Physeteridae
Ziphiidae

STATUS
IUCN
LR(cd)
NT
LR (cd)
EN
DD
EN
EN
VU
LC
DD
LR (cd)
DD
LR (cd)
LC
LC
NE
LR (cd)
DD
LR (cd)
DD
LR (cd)
DD
DD
LC
LC
VU
LR (cd)
DD
DD

STATUS
IBAMA
VU
DD
LR
VU
DD
EN
VU
VU
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
VU
DD
NE4
DD

LOCAL

FONTE

BA
BA
NE
BA
NE
NE
BA
BA
NE
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
NE?
BA
BA

Rocha e Ott (2003)
Rocha e Ott (2003)
Andriolo e Engel (2002)
IMA2 (Encalhe de animal morto, 2000)
Hetzel e Lodi (1993)
Hetzel e Lodi (1993)
Hetzel e Lodi (1993)
Hetzel e Lodi (1993)
Hetzel e Lodi (1993)
Rocha e Ott (2004)
Rocha e Ott (2004)
Rocha e Andriolo (2005)
Hetzel e Lodi (1993)
Lodi et al. (1991)
Engel et al (2006)
Borobia et al. (1991)
Rocha e Ott (2003)
Rocha e Ott (2003)
IMA2 (Encalhede animal morto, 1999)
Rocha e Andriolo (2005)
Rocha e Andriolo (2005)
Rocha e Ott (2003)
Hetzel e Lodi (1993)
Rocha e Ott (2004)
Rocha e Ott (2003)
Rocha e Ott (2004)
Hetzel e Lodi (1993)
IMA2 (Encalhe de animal vivo, 2002)
Rocha e Ott (2003)

*O registro refere-se ao gênero, não há certeza de registros das duas espécies, Delphinus delphis e D. capensis para o Nordeste.
3
Dados adquiridos no arquivo de encalhes do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA). 4A espécie não havia sido registrada para o Brasil quando o material
foi publicado. Legenda: EN=em perigo, NT=próximo de perigo, VU=vulnerável, LR=baixo risco, LR(cd)=baixo risco/dependente de conservação,
LC=pouco preocupante, DD=dados deficientes, NE=não avaliado.
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2.1.1. Conservação dos Cetáceos

A exploração comercial dos cetáceos no mundo iniciou-se no começo do século XVII
e tomou proporções industriais ainda no final do mesmo século (ELLIS, 1969). No início do
século XIX, a sobre-explotação dos cetáceos gerou preocupação quanto aos seus estoques
populacionais. Em 1946, na Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca das
Baleias, alguns países estabeleceram um acordo para a regulamentação da pesca destes
cetáceos. Tal acordo entrou em vigor em 1948, tendo como objetivo principal tornar possível
o desenvolvimento ordenado da indústria baleeira (IWC, 2004).
Os países envolvidos na Convenção comprometeram-se a criar a Comissão
Internacional da Baleia (CIB, em inglês International Whaling Commission) com a função de
publicar relatórios com dados estatísticos e científicos relativos às baleias, e assegurar a
aplicação das disposições da Convenção (IWC, 2004). No Brasil a Convenção entrou em
vigor em 1950, e o Protocolo adicional de 1956, em 1958 (IBAMA, 2006a).
No âmbito internacional, além do compromisso firmado na Convenção, a partir da
década de 1960, o Brasil estabeleceu acordos e tratados, e aderiu a convenções que visavam à
conservação dos recursos naturais, incluindo os cetáceos. Além desses compromissos, os
cetáceos passaram a ser protegidos pela Lei Federal n° 7.643, de 18 de dezembro de 1987,
que proíbe a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de todas as espécies de
cetáceos nas águas jurisdicionais brasileiras; e pela Lei Federal nº 9606, de 13 de fevereiro de
1998, que proíbe “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
nativas ou em rota migratória, sem a devida permissão” (IBAMA, 2006a).
Além disso, no Brasil algumas populações de cetáceos estão atualmente protegidas por
decretos que estabelecem Unidades de Conservação (UC) federais como Parque Nacional
Marinho (Parnamar) dos Abrolhos (BA), Parnamar de Fernando de Noronha (PE), Área de
Proteção Ambiental (APA) do Anhatomirim (SC), APA da Barra do Rio Mamanguape (PB),
APA do Delta do Parnaíba (PI e MA), APA Costa dos Corais (AL e PE) e APA da Baleia
Franca (SC); por decretos estaduais como Eubalaena australis como Monumento Natural
Estadual (SC), APA da Ponta da Baleia nos Municípios de Alcobaça e Caravelas (BA); leis
municipais para os cetáceos do Parque Municipal Marinho de Paripueira (AL) e para a
população de Tursiops truncatus de Laguna (SC), considerada Patrimônio Natural Municipal
e decreto municipal para T. truncatus como Patrimônio Natural do Município de Imbé (RS)
(IBAMA, 2001).
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A conservação dos cetáceos depende de fatores como estrutura populacional, status de
conservação, ameaças naturais e antropogênicas (PRIDEAUX, 2003). As principais ameaças
às populações de cetáceos referem-se ao uso insustentável5 e degradação e perda de habitat.
As ameaças relacionadas ao uso insustentável estão representadas por exploração direta,
capturas acidentais, desestruturação das comunidades biológicas pela pesca industrial,
matança seletiva de organismos considerados competidores, colisões com embarcações,
retirada de organismos vivos para cativeiro e pesquisas, e turismo para observação de
cetáceos. As ameaças relacionadas à degradação ambiental e perda de habitat estão
representadas por transtornos acústicos causados por operações industriais e militares,
poluição química, exposição a doenças e biotoxinas, mudanças climáticas e depleção de
oxigênio (REEVES et al., 2003).
A exploração direta e a captura acidental em atividades de pesca são responsáveis
pela atual condição de ameaça às populações de algumas espécies de cetáceos. A sobrepesca
gerada pela exploração direta foi a ameaça mais evidente a muitas espécies e populações de
cetáceos durante grande parte do século XX. Mas a incidência das capturas acidentais, ou o
registro das mesmas, têm aumentado drasticamente durante as últimas décadas (REEVES et
al., 2003) e representa ameaça especialmente aos pequenos cetáceos (PERRIN et al., 1994
apud DI BENEDITTO et al., 2001). Embora a legislação brasileira de proteção aos cetáceos
seja rígida, esses animais continuam a sofrer ameaças como: capturas acidentais em redes de
pesca, fluxo intenso e desordenado de embarcações em áreas críticas, perseguição por
embarcações, degradação do habitat e o uso de recursos de animais capturados
incidentalmente, o que pode estimular as capturas (LODI e BARRETO, 1998).
A ineficiência da legislação brasileira na conservação dos cetáceos é atribuída,
principalmente, à falta de recursos das agências responsáveis pelo manejo desses animais. A
falta de equipamentos adequados e profissionais qualificados torna impossível o
monitoramento dos aproximados 8000 km de costa. Além disso, as 200 milhas náuticas da
Zona Econômica Exclusiva (ZEE) são ainda mais difíceis de serem monitoradas; e os
impactos causados por barcos estrangeiros e as redes de deriva que podem estar sendo
operadas na área são ainda desconhecidos (LODI e BARRETO, 1998).

5 Nesse estudo considera-se a definição de Uso Sustentável dada pelo Ibama “exploração do ambiente de
maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável”. (MMA,
2003).
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2.2. INTERAÇÕES ENTRE CETÁCEOS E ATIVIDADES PESQUEIRAS

As interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras ocorrem em todo
mundo e já foram registradas para cerca de 80% das espécies de cetáceos conhecidas
(PERRIN et al., 1994 apud FREITAS NETTO, 2003).
Northridge (1984) realizou uma revisão sobre os tipos de interações existentes entre
mamíferos aquáticos e atividades pesqueiras e estabeleceu a distinção entre interações
operacionais e ecológicas. Baseado em informações obtidas no encontro internacional que
reuniu pesquisadores para discutir as interações existentes entre mamíferos aquáticos e as
atividades pesqueiras, realizado pela IWC em 1981, La Jolla, Califórnia, o autor agrupou as
interações em dois tipos operacionais e biológicas. Definiu como interações operacionais
aquelas em que os cetáceos se envolvem em artefatos de pesca ou causam danos aos
equipamentos, e como interações ecológicas aquelas estabelecidas entre homens e animais,
como a competição entre pescadores e cetáceos por recursos.
Desde a publicação da revisão feita por Northridge (1984) numerosos estudos sobre as
interações entre cetáceos e atividades pesqueiras têm sido realizados em todo mundo.
(NORTHRIDGE, 1991). Os impactos gerados por essas interações podem apresentar efeitos
positivos ou negativos para uma ou para ambas as espécies envolvidas (DI BENEDITTO,
2004). Em geral, as interações que geram impactos negativos como: capturas acidentais,
danos aos artefatos de pesca e competição por recursos, são as mais estudadas
(NORTHRIDGE, 1991). Embora menos freqüentes, interações com efeitos positivos e/ou
neutros também já foram relatadas como a pesca cooperativa em que os peixes são
conduzidos pelos cetáceos para próximo dos artefatos de pesca (MONTEIRO-FILHO, 1995).

2.2.1. Interações Ecológicas

Os organismos não estão isolados na natureza, dividem o espaço com diversas outras
espécies (KREBS, 1986). As atividades dos organismos modificam o ambiente em que vivem
o que pode alterar as condições ambientais e afetar os demais indivíduos que estão inseridos
no ecossistema. As interações entre as espécies podem apresentar resultados positivos,
negativos ou neutros para uma ou ambas as espécies envolvidas (BEGON et al., 1996).
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Krebs (1986), descreve quatro tipos gerais de interações inter-específicas:


Mutualismo: quando ambas as espécies se beneficiam de uma associação, ou seja o fitness
das duas espécies é aumentado quando há interação;



Comensalismo: quando uma espécie se beneficia e a outra não é afetada, ou seja o fitness
de uma das espécies envolvidas é aumentado quando há interação permanecendo a outra
espécie em condições inalteradas;



Competição: quando ambas as espécies são prejudicadas pela interação, ou seja o fitness
das duas espécies envolvidas é diminuído, e



Predação: quando uma espécie se alimenta da outra, portanto uma se beneficia e a outra é
prejudicada, ou seja, o fitness da espécie predadora é aumentado enquanto o da espécie
predada é diminuído.
Dos quatro tipos gerais de interações inter-específicas descritas por Krebs (1986), os

três primeiros já foram claramente descritos para pescadores e cetáceos.
O termo mutualismo já foi utilizado por Monteiro-Filho (1995) para ilustrar as
interações existentes entre os golfinhos da espécie Souza teuszii e os pescadores da Mauritânia
na captura de mugilídeos. Tal interação descrita por Busnel (1973) apud Monteiro-Filho
(1995) é caracterizada pela condução dos mugilídeos pelos golfinhos para área mais rasas
onde os pescadores esperam pelos peixes com suas redes. Nessa interação, os pescadores se
beneficiam com a condução dos peixes, pelos cetáceos, para áreas mais rasas, enquanto os
cetáceos são favorecidos pelas barreiras formadas pelas redes que diminuem as rotas de fuga
dos peixes. Caso semelhante já foi registrado entre os pescadores de Santa Catarina e T.
truncatus (SIMÕES-LOPES, 1991; PETERSON et al., 2005).
Relatos de comensalismo entre cetáceos e pescadores já foram registrados para alguns
odontocetos. Monteiro-Filho (1995) identifica como comensais as interações estabelecidas
entre pescadores locais e os botos da Amazônia, Inia geofrensis, descrita por Lamb (1954)
apud Monteiro-Filho (1995) como sendo a facilitação pelos botos da captura de peixes
grandes pelos pescadores; e entre pescadores do sudeste asiático e os golfinhos Orcaella
brevirostris, baseado no estudo de Thein (1977) apud Monteiro-Filho (1995), que registrou o
afugentamento de peixes carnívoros pelos golfinhos e direcionamento de outros peixes para as
redes de pesca.
A competição pode ser gerada pela disputa entre as espécies por algum recurso
comum, classificada como competição por recurso; ou quando um organismo que busca um
recurso prejudica o outro, mesmo quando a quantidade de recurso não é escassa, classificada
como competição por interferência (BIRCH, 1957 apud KREBS, 1985). A interação entre
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pescadores e cetáceos pode ser vista pela competição entre dois predadores por uma presa
comum (NORTHRIDGE, 1984). Embora alguns autores tenham estudado a competição entre
cetáceos e pescadores por recursos (TRITES et al., 1997; DeMASTER et al., 2001;
PANTOJA, 2003) esses estudos tornam-se dificultados pela complexidade da questão que
envolve a compreensão da dinâmica das taxas de predação e suas relações com as flutuações
da disponibilidade de recursos e do tamanho da população do cetáceo em questão
(NORTHRIDGE, 1991).
Embora, em geral, os cetáceos não causem alterações significativas na produção
primária e na biomassa disponível para pesca comercial (KATONA e WHITEHEAD, 1988),
o interesse dos pescadores por presas que compõem a dieta dos cetáceos e vice-versa consiste
na causa principal desse tipo de interação. A maioria dos cetáceos apresenta dieta bastante
diversificada, podendo variar ao longo do tempo, de acordo com o período do ano, o local e a
faixa etária dos indivíduos. Mas cetáceos que apresentam dieta especialista e pescadores que
atuam na pesca de uma ou poucas espécies, quando possuem uma presa comum podem ser
bastante afetados pela competição (NORTHRIDGE, 1984).
O termo predação, embora não tenha sido encontrado na literatura para representar um
tipo de interação entre cetáceos e pescadores, engloba todos os casos de exploração de
cetáceos pelo homem. Essa interação possui duas classificações podendo ser considerada uma
interação ecológica e operacional, já que sempre há envolvimento de um artefato e/ou
equipamento de pesca.

2.2.2. Interações Operacionais

As interações operacionais existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras são
representadas pelos danos causados por artefatos/equipamentos aos cetáceos que podem
resultar na captura e na morte dos organismos e pelos danos causados pelos cetáceos aos
artefatos e/ou equipamentos de pesca. A ocorrência das interações operacionais entre cetáceos
e atividades pesqueiras está intimamente relacionada ao tipo de artefato utilizado, espéciesalvo, ecologia e comportamento dos organismos em questão. Alguns artefatos de pesca, como
as redes de espera, são mais propensos a causar danos aos animais e a pesca de algumas
espécies de pescado, como peixes costeiros, oferece maiores riscos, além disso, algumas
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espécies de cetáceos, em geral espécies de pequenos odontocetos residentes e costeiros,
parecem ser mais susceptíveis às interações (NORTHRIDGE, 1984).
Interações operacionais, em geral, estão relacionadas às capturas de cetáceos em
artefatos de pesca. A exploração direta (ou captura intencional) e a captura acidental em
atividades pesqueiras são responsáveis pela atual condição de ameaça das populações de
algumas espécies de cetáceos (DI BENEDITTO et al., 2001).
Embora sejam pouco comuns, as interações operacionais entre cetáceos e atividades
pesqueiras podem ter efeitos positivos para pelo menos uma das espécies envolvidas
(NORTHRIDGE, 1984). Existem relatos de espécies de pequenos cetáceos que auxiliam
pescadores na captura de peixes. No Brasil, registros de interações operacionais com aspectos
positivos já foram obtidos por Simões-Lopes (1991), Monteiro-Filho (1995), Freitas-Netto
(2003) e Peterson et al. (2005).
Os primeiros registros de pesca6 de baleias e odontocetos de médio e grande porte
indicam que a prática teve início há mais de mil anos e dura até os dias de hoje. Inicialmente
realizada em pequena escala e destinada à subsistência, a pesca de cetáceos tornou-se cada
vez mais representativa, até atingir proporções industriais (REEVES e SMITH, 2003).
No Brasil, a pesca das baleias teve início em 1602, quando o rei de Portugal e da
Espanha concedeu a autorização para que a atividade fosse realizada no Recôncavo Baiano. A
prática pesqueira, introduzida com a finalidade de abastecer de óleo as Capitanias
Hereditárias, era realizada com embarcações de grande porte, tripulações numerosas e
equipamentos apropriados ao arpoamento das baleias. Com o tempo, os postos baleeiros se
multiplicaram por todo litoral brasileiro, estendendo-se da Bahia à Santa Catarina (ELLIS,
1969).
Por muito tempo os cetáceos foram considerados um recurso natural inesgotável e uma
fonte de produtos valiosos para o conforto e o progresso da humanidade (HETZEL e LODI,
1993). Mas, a intensa exploração desses cetáceos, ainda em tempos remotos, promoveu uma
drástica redução de suas populações (BARRETO, 2000).
A preocupação com os estoques populacionais fez com que alguns países
estabelecessem um acordo para a regulamentação da pesca das baleias, estabelecendo normas
de exploração (IWC, 2004). Desde então as medidas de proteção aos cetáceos foram se
tornando cada vez mais restritivas, sendo que, atualmente, a exploração desses organismos é
proibida em inúmeros países.
6

A captura de cetáceos pelo homem pode ser considerada pesca ou caça, nesse estudo o termo pesca foi adotado

em acordo com a legislação brasileira, Lei Federal n° 7.643.

Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras

25

Em alguns locais do mundo a pesca de cetáceos é permitida para fins
comerciais,subsistência, ou pesquisa; contanto que não ultrapasse as cotas, tamanhos mínimos
e temporadas estabelecidas pela CIB (em inglês, “International Whaling Commission” - IWC)
(IWC, 2006).
Embora represente uma pequena parcela da produção pesqueira mundial, a pesca
artesanal representa conflitos com inúmeras espécies de cetáceos, sendo as espécies costeiras
as mais capturadas nesse tipo de pesca (NORTHRIDGE, 1984).
Os maiores impactos das capturas acidentais estão nas populações pequenas e
endêmicas de cetáceos. De forma análoga, o impacto da predação de peixes de interesse
comercial e dos danos causados aos artefatos de pesca por cetáceos afeta, principalmente,
pescadores que dependem exclusivamente ou majoritariamente da pesca. Em muitos locais o
aumento da pressão sobre os estoques pesqueiros pode ser visto como um aumento inevitável
de conflitos com cetáceos (NORTHRIDGE, 1984).
O uso de apetrechos de pesca pouco seletivos, como as redes em geral, e o aumento do
esforço de pesca por parte dos pescadores têm ampliado as chances de captura de espécies
não-alvo, com baixo ou nenhum valor comercial. Os impactos gerados por esse tipo de
artefato de pesca podem afetar a biodiversidade, causando danos diretos sobre predadores de
topo de cadeia, ou pela eliminação de suas presas. Em termos sócio-econômicos, a captura
acidental pode reduzir a rentabilidade da pesca, contribuir para formação de imagem negativa
dos pescadores frente à opinião pública e, freqüentemente, depreciar o recurso explorado a
partir da mortalidade de seus juvenis (HALL et al., 2000).
Estima-se que as capturas acidentais de cetáceos em artefatos de pesca provocam a
morte de mais de 300.000 animais por ano (CBRC, 2006). Em geral, os artefatos de pesca que
representam as maiores ameaças aos cetáceos são redes de espera, redes de cerco e espinhel, e
podem causar injúrias ou levar os animais a morte (BROWN et al., 2005).
Um grande número de espécies de pequenos cetáceos, especialmente costeiros, é
afetado pela pesca com redes de espera. No entanto, os registros sobre interações operacionais
de pesca sugerem que nenhuma espécie pode ser excluída da possibilidade de interagir em
conflitos com pescadores (NORTHRIDGE, 1984).
No Brasil, capturas acidentais de cetáceos em atividades de pesca artesanal são
comuns, sendo a rede de espera o artefato mais expressivo em termos de mortalidade das
espécies. As espécies de cetáceos que ocorrem em áreas preferenciais de pesca, e/ou

Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras

26

freqüentam regiões costeiras, em geral, são as mais suscetíveis às capturas (DI BENEDITTO
et al., 2001). Dentre os cetáceos que ocorrem na costa brasileira, Pontoporia blainvillei,
Sotalia guianensis e T. truncatus são as espécies consideradas mais ameaçadas, devido ao
envolvimento acidental em pescarias (FRUET et al., 2005).
O uso de redes sintéticas com maior resistência e menor visibilidade para os cetáceos
aumenta os riscos de emalhe e afogamento. O aumento do esforço de pesca com ampliação da
extensão das redes intensifica ainda mais o problema da mortalidade de cetáceos
(NORTHRIDGE, 1984). A preocupação torna-se ainda maior quando consideramos as
inúmeras redes de pesca que se perdem nos oceanos e continuam a capturar grandes
quantidades de peixes e cetáceos, por um longo período de tempo, evento conhecido como
pesca fantasma (BROWN et al., 2005).
Avaliar os efeitos dessas interações para pescadores e cetáceos é muito difícil, o que
dificulta também definir situações nas quais sejam justificadas medidas de proteção para
atividades pesqueiras, ou de redução do esforço de pesca (NORTHRIDGE, 1984). Não
existem soluções gerais sobre o problema, mas algumas medidas têm sido propostas com
sucesso em algumas partes do mundo, como a colocação das redes pouco mais abaixo que o
habitual, em águas sub-superficiais (NORTHRIDGE, 1991).
Historicamente, dados sobre capturas acidentais têm sido obtidos junto às populações
pesqueiras locais (LIEN et al., 1994). No Brasil, esses estudos têm se tornado cada vez mais
freqüentes, dentre eles podemos citar: Siciliano (1994); Di Beneditto et al., 2001; Di
Beneditto (2003); Freitas-Netto (2003), Freitas-Netto e Barbosa (2003); Pinheiro e Cremer
(2003); Alarcon e Schiavetti (2006) e Ferreira et al. (2006).

2.3. CONHECIMENTO ECOLÓGICO DOS PESCADORES

O Conhecimento Ecológico dos Pescadores (CEP) refere-se ao conhecimento
relacionado às variações interanuais, sazonais, lunares, comportamentais e alimentares dos
recursos pesqueiros, que influenciam o tempo e a localização de suas pescarias. Estudar esse
tipo de conhecimento pode ser relevante quando se trata de locais em que há pouca ou
nenhuma informação sobre a pesca artesanal (JOHANNES et al., 2000).
Estudos envolvendo CEP artesanais vêm crescendo no Brasil nos últimos anos
(DIEGUES e ARRUDA, 2001; FAULKNER e SILVANO, 2001). Na Bahia destacam-se os
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estudos de Costa-Neto (1998; 2000), Costa-Neto e Marques (2000; 2001), Costa (2001),
Marques (2001), Costa-Neto et al. (2002), Alarcon e Schiavetti (2005), Dâmaso (2006) e
Souza (2006).
De acordo com Faulkner e Silvano (2001), no Brasil os estudos realizados com o CEP,
em geral, estão relacionados à ictiofauna. Recentemente, alguns estudos evolvendo o CEP
sobre cetáceos têm sido desenvolvidos, dentre esses podemos citar: Pinheiro e Cremer (2003),
Alarcon e Schiavetti (2005), Peterson et al. (2005), Ferreira et al. (2006), Oliveira e MonteiroFilho (2006), Souza e Begossi (2006), e Oliveira et al. (em preparação).
A dependência dos pescadores artesanais pelas variações dos ciclos ambientais e da
bioecologia dos recursos pesqueiros permite que desenvolvam conhecimentos e compreensões
imprescindíveis para sua sobrevivência da pesca (COSTA e SCHIAVETTI, em preparação).
Em geral, os pescadores são capazes de reconhecer a localização de habitats críticos como
áreas de desova, berçários, de refúgio e agregação de espécies; além de reconhecer a
sazonalidade de alguns eventos reprodutivos e etológicos (JOHANNES et al., 2000). Tais
conhecimentos podem desempenhar ainda um importante papel na escolha do local e no
manejo de Áreas Protegidas (AP) Marinhas (JOHANNES, 1993 apud JOHANNES et al.,
2000), já que ambos exigem o mapeamento da distribuição dos recursos (JOHANNES et al.,
2000).

2.4. RESERVAS EXTRATIVISTAS

As Reservas Extrativistas (Resex) surgiram em um contexto de exploração de
recursos da floresta na Região Norte do país. A partir de 1960, o governo nacional incentivou
empresários a investirem na Região Norte, com a implantação de empreendimentos na área
rural. Com isso, muitos seringais foram transformados em pastos para gado, e as populações
locais de seringueiros, que dependiam da extração do látex, foram prejudicadas. Após muitos
anos de inúmeros conflitos os seringueiros passaram a lutar pelo extrativismo visando
solucionar a questão fundiária e conservar a capacidade produtiva das florestas. Em 1985,
surgiu para os seringueiros a proposta de criação das Resex. No mesmo ano os extrativistas
criaram o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) e continuaram a insistir na criação das
Resex, defendendo as Reservas como espaços territoriais destinados à utilização sustentável e
conservação dos recursos naturais renováveis (RUEDA, 2006).
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Em 1989, o governo federal legitimou as Resex possibilitando suas criações a partir
o

da Lei n 7.804, regulamentada pelo Decreto nº 98.897 de 1990, sendo o Ibama o responsável
pelas Reservas. Em 1992, o Ibama criou o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado
das Populações Tradicionais (CNPT), que tem por função desenvolver ações junto às camadas
sociais que possuem maior dependência dos recursos naturais (IBAMA, 2006b).
Atualmente, as Resex são Unidades de Conservação (UC) de Uso Sustentável, e
fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pelo Ibama
conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002,
art. 18, que define:
A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e complementarmente, na
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como
objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (MMA, 2003).

No Brasil existem 61 Resex, 36 federais, totalizando 8.012.977 ha e 25 estaduais,
totalizando 1.442.014 ha (RYLANDS e BRANDON, 2005).

2.4.1. Reservas Extrativistas Marinhas

A implantação das Resex Marinhas no Brasil teve início em 1989, em Santa Catarina,
visando à implantação de uma fazenda marinha de uma espécie de molusco, Anomalocardia
brasiliana, o berbigão, com a finalidade de beneficiar a população pesqueira local
(MOREIRA, 2000).
Em 1993, a Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo (RJ) estabeleceu contato com o
CNPT/Ibama para a criação da Resex Marinha de Arraial do Cabo. Os conceitos foram
amadurecidos e em 1997 foi decretada a criação desta Resex (ALCANTARA e
SCHIAVETTI, 2005).
Desde então, outras Resex Marinhas foram criadas e novas propostas estão sendo
estudadas. Das Resex existentes atualmente no Brasil, 12 são Marinhas; sendo que destas três
localizam-se na Bahia: a Resex Marinha da Baía de Iguape com área de 8.117 ha, a Resex
Marinha do Corumbau, com área de 1.657,54 ha, ambas criadas em 2000 (IBAMA, 2006b), e
a Resex Marinha de Canavieiras com área de 100.645, 85 ha, criada em 2006 (BRASIL,
2006).
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Além destas Resex já instituídas, 13 das 22 propostas de novas Resex que estão
sendo estudadas são Marinhas. Destas, 2 localizam-se na Bahia: a Resex Marinha de
Alcobaça e a Resex Marinha de Itacaré (IBAMA, 2006b).
A criação de Resex Marinhas que abranjam grandes áreas e diferentes habitats parece
garantir a manutenção da biodiversidade e, principalmente, servir como reservatório de
espécies, garantindo o recrutamento e facilitando a re-colonização de áreas vizinhas
(AMARAL e JABLONSKI, 2005).
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desse estudo foi identificar os tipos de interações existentes entre os
cetáceos e as atividades pesqueiras que ocorrem na área proposta para a Resex Marinha de
Itacaré (BA).

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Resgatar aspectos do CEP artesanais de Itacaré sobre as espécies de cetáceos que ocorrem
na região e estabelecem interação com as atividades pesqueiras;
b. Identificar as modalidades de pesca realizadas em Itacaré (BA)
c. Identificar os tipos de interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras;
c.1. Identificar as atividades pesqueiras envolvidas nas interações, destacando as
modalidades de pesca e os apetrechos envolvidos;
c.2. Identificar as interações ecológicas, operacionais e outros tipos de interações que
ocorrem entre cetáceos e atividades pesqueiras na área proposta para a Resex Marinha de
Itacaré;
d. Sugerir possíveis medidas mitigadoras de impactos que possam ser utilizadas para a
conservação das espécies e incorporadas ao Plano de Manejo da Resex Marinha de
Itacaré.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. ÁREA DE ESTUDO

O município de Itacaré (Figura 1) está localizado no litoral sul da Bahia, nas
coordenadas 14º 18’ S e 39º 02’ W. Possui área aproximada de 746 km2 e estabelece fronteira
com os municípios de Aurelino Leal, Ilhéus, Maraú, Ubaitaba, e Uruçuca. Atualmente, possui
cerca de 18 mil habitantes, sendo que mais de 10 mil ocupam a zona rural (IBGE, 2001).

Foto: Fábio Arruda
Fonte: http://www.itacare.com.br

Figura 1 – Foto aérea da sede do município de Itacaré (BA)

Atualmente, Itacaré possui sete Unidades de Conservação (UC) já decretadas em seu
território: as UCs Estaduais Área de Proteção Ambiental (APA) Costa de Itacaré - Serra
Grande (Decreto Estadual nº 2.186/93), com 62.360 ha (BARRIOS, 2005), o Parque Estadual
da Serra do Conduru (PESC) (Decreto Estadual nº 6.227/97), com 9.275 ha e cinco Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), federais que, juntas, protegem cerca de 1.500 ha
(SCHIAVETTI et al., em preparação) (Figura 2).
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Î Foz do Rio Piracanga

ÎCabo da Tromba

Limites da Reseva
Área: 43.519, 57 ha
Rodovia pavimentada estadual
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Acesso a Península de Marau

Porto de Fatinhas

Rios
Oceano Atlântico
Sede Municipal
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Parque Estadual Serra do Conduru

ÎFoz do Rio Tijuípe

APA Itacaré Serra Grande

Figura 2 – Mapa das Unidades de Conservação Estaduais presentes no município de Itacaré e área proposta para a Reserva Extrativista
Marinha de Itacaré (BA)
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Itacaré teve sua origem com uma aldeia indígena que habitava a região e vivia de caça,
pesca e agricultura de subsistência (GUIMARÃES, 2003). Após a ocupação dos portugueses
ao Brasil iniciou-se na região o processo de colonização. Em 1520, com a implantação das
capitanias hereditárias, a região passou por grandes mudanças, e o povoado de Itacaré, que
pertencia à Capitania de São Jorge dos Ilhéus, foi se desenvolvendo nas proximidades da foz
do Rio de Contas, que era chamado pelos índios de Rio Jussiape (SALES, 1981).
No início do século XVIII, o povoado ficou conhecido como São Miguel da Barra
do Rio de Contas, sendo elevado à categoria de município em 1732. A economia estava
baseada na agricultura, caça e pesca, mas, no século XVIII, com a importação de mudas de
cacaueiros da Amazônia e sua notável adaptação às condições climáticas da região, o cultivo
de cacau tornou-se a principal fonte de renda (SALES, 1981). Nessa época, o município
tornou-se um importante porto de escoamento da produção agrícola do estado
(GUIMARÃES, 2003).
Em meados da década de 1980, o fungo patogênico causador da vassoura-de-bruxa,
Crinipellis perniciosa, comprometeu as plantações de cacau, deixando boa parte da população
desempregada. Com a queda dos preços do cacau no mercado e a crise gerada pela a
vassoura-de-bruxa a cidade encontrou no turismo a atividade econômica mais promissora
(CERQUEIRA e PATEZ, 2003).
O acesso ao município, até meados da década de 1990, era através de uma estrada de
terra, o que favoreceu a conservação da paisagem e da arquitetura (CERQUEIRA e PATEZ,
2003; GUIMARÃES, 2003; WEIGAND Jr, 2003). Em 1998, foi construída a estrada de
asfalto que une Itacaré a Ilhéus, trecho da BA-001 próxima ao litoral. Tal rodovia, também
conhecida como Estrada Parque Itacaré-Ilhéus, facilitou o acesso à cidade e impulsionou o
turismo (REIS, D., 2002).
Atualmente, a economia do município baseia-se principalmente no turismo, mas a
tradição da pesca ainda é muito forte (SEIA, 2006). Além disso, a participação direta da
população local no turismo é restrita, sendo a pesca uma das atividades econômicas de maior
importância social, pois beneficia uma ampla parcela da população de baixa renda, além de
fornecer proteínas animal para a dieta de muitas famílias e renda para os meses de baixa
estação turística (WEIGAND Jr, 2003).
A proposta de criação da Resex Marinha de Itacaré surgiu através da mobilização da
população pesqueira local contra a concorrência com uma grande quantidade de pescadores,
provenientes de outras localidades, que utilizam embarcações equipadas com guinchos para a
pesca de arrasto para a captura de camarão (WEIGAND Jr. e LOPES, 2001). Fatores como o
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crescimento desordenado do turismo e a especulação imobiliária também contribuíram para
motivar a população pesqueira local a se unir em prol da criação da Resex (ALARCON e
SCHIAVETTI, 2005; BURDA et al., no prelo).
Em setembro de 1998, a população pesqueira deu entrada no CNPT/Ibama à proposta
para criação da Resex Marinha de Itacaré através do Protocolo nº 02001.004527/98-79. Em
1999, iniciou-se o trabalho de organização social que resultou na criação do Grupo de
Trabalho pela Criação da Reserva Extrativista Marinha de Itacaré (Grupo Resex), formado
por pescadores, marisqueiros e por assessores (ALCANTARA e SCHIAVETTI, 2005).
O Grupo Resex, em parceria com pesquisadores da Universidade Estadual de Santa
Cruz (Uesc), desenvolveu um diagnóstico participativo e laudo biológico que resultou no
relatório “Reserva Extrativista Marinha de Itacaré: diagnóstico socioeconômico e ambiental
da área proposta e das comunidades extrativistas beneficiárias”, editado por Weigand Jr. e
Lopes (2001) e encaminhado ao CNPT/Ibama em 2001. O relatório em questão abordou
aspectos sociais, econômicos e ecológicos de Itacaré, além de problemas e oportunidades para
o desenvolvimento do setor pesqueiro, fornecendo subsídios para o processo de criação da
Resex (WEIGAND Jr. e LOPES, 2001).
A área proposta para a futura Resex (Figura 2), possui dimensão total de 43.519,57 ha
de águas territoriais, e abrange toda a costa itacareense e a extensão do Rio de Contas dentro
do município até o povoado de Porto de Farinhas, sendo que partindo da costa, a faixa de mar
deverá compreender os limites:
 Até oito milhas náuticas a leste da costa, em frente à foz do Rio Piracanga
(14º13’05,3 S);
 Até oito milhas náuticas a leste da costa, em frente ao Cabo da Tromba (14º17’36
S);
 Até oito milhas náuticas a leste da costa, em frente à desembocadura do Rio Tijuípe
(14º26’20 S) (WEIGAND Jr. e LOPES, 2001, p. 5).

Deverá abranger também os rios, riachos e terrenos de Marinha às suas margens, até
onde há influência das marés (WEIGAND Jr. e LOPES, 2001).
Em Itacaré a plataforma continental tem um dos trechos mais estreitos de todo o litoral
brasileiro, com largura aproximada de 8mn (comunicação pessoal)7. A área proposta para a
Resex abrange quase a totalidade da plataforma continental, possibilitando a proteção dos
diversos habitats ali existentes, o que confere à Resex uma representatividade ecológica
importante, além de facilitar sua fiscalização (WEIGAND Jr., 2003).
7

Informação fornecida por Sérgio Cipolotti no VII Congresso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre na
Amazônia e América Latina, Ilhéus-BA, em setembro de 2006.
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Em dezembro 2002, a Marinha do Brasil emitiu parecer contrário à criação da RESEX
alegando o impedimento, caso a Unidade de Conservação fosse decretada, de realizar o
trabalho da salvaguarda da vida humana, bem como o de segurança nacional. No ano seguinte
o Grupo Resex esclareceu que o trabalho da Marinha do Brasil não seria impedido devido a
sua fundamental importância. Ficou acordado então que um novo parecer, favorável a criação
da UC, fosse emitido.
Diante da demora de tal procedimento, em 2006 representantes do Grupo Resex
compareceram à Delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus para esclarecimento a cerca dos
procedimentos a serem tomados para a emissão do novo parecer. Nessa reunião ficou
acordada a apresentação do processo de criação pelo Grupo Resex e sua re-apreciação pelos
órgãos competentes. Até o presente momento não se obteve resposta.

4.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

Antes de iniciar a coleta dos dados de campo, foi necessário apresentar a pesquisa
junto às instituições representativas da população pesqueira que existem em Itacaré: Colônia
de Pescadores de Itacaré Z-18 (Colônia Z-18), Associação de Pescadores e Marisqueiras de
Itacaré (Asperi) e Associação dos Moradores do Porto de Trás (AMPT). Assim, foram
estabelecidas parcerias informais entre a pesquisadora e as instituições, ficando acordado que
para o desenvolvimento da pesquisa as instituições forneceriam informações e em
contrapartida os resultados obtidos no estudo retornariam aos pescadores de Itacaré na forma
de palestras e/ou oficinas. Foi formada também uma parceria informal com o Grupo Resex
pela troca de informações sobre os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos.
O trabalho de campo ocorreu entre abril de 2005 e abril de 2006, com dedicação de
cerca de 100 dias. A coleta dos dados foi realizada através de entrevistas feitas com
pescadores artesanais locais e de observações das atividades pesqueiras locais e das espécies
de cetáceos, realizadas em três etapas.
A primeira etapa consistiu no estabelecimento do contato inicial entre a pesquisadora e
a população pesqueira. Nessa etapa do trabalho, que corresponde aos quatro primeiros meses
de campo, foram feitas viagens quinzenais de curta duração (2 a 4 dias), para que a presença
da pesquisadora se tornasse cada vez mais familiar aos pescadores de Itacaré e a suas famílias.
Foram realizadas entrevistas informais sobre a pesca em Itacaré e observação da pesca no
município, sendo o uso do gravador e do binóculo evitados. Nessa etapa a terminologia local
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adotada pelos pescadores locais foi resgatada e incorporada aos roteiros utilizados nas
entrevistas semi-estruturadas (MARQUES, 2001).
A segunda etapa da coleta de dados estendeu-se de setembro de 2005 a abril de 2006
e consistiu na realização de entrevistas semi-estruturadas para a coleta de dados sobre as
interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras. Essa etapa caracterizou-se
por períodos prolongados em campo que variaram de 7 a 40 dias. Esses períodos foram
fundamentais para vivenciar a rotina dos pescadores, observar e compreender seus
comportamentos, e aumentar a confiança entre pesquisadora e entrevistados.
A coleta de dados da segunda etapa se deu através de entrevistas realizadas com
pescadores considerados especialistas em pesca pelos pescadores locais, selecionados através
de uma rede de indicações (Figura 3); além de entrevistas realizadas com outros membros da
população pesqueira, como mestres de embarcações e pescadores que executam atividades de
pesca diferenciadas ou exercem a profissão há mais de 10 anos. A complementação da coleta
dos dados realizada com os pescadores não-especialistas foi fundamental para aumentar o
número amostral, garantindo maior confiabilidade dos dados coletados.
Rede de Indicações
Presidente da Instituição

Especialista B

Especialista A

Legenda
Especialista entrevistado

Especialista C
Especialista não entrevistado
Especialista D
Fim da rede

Especialista E

Segue para o próximo especialista
Indicação inválida

Especialista F

Figura 3 – Modelo da rede de indicações utilizada para a seleção de pescadores considerados
especialistas pelos membros da população pesqueira local para o desenvolvimento do projeto
“Interações entre Cetáceos e as Atividades Pesqueiras na Área Proposta para a Reserva
Extrativista Marinha de Itacaré (BA)” desenvolvido entre abril de 2005 e abril de 2006
Para iniciar as redes de indicações foram selecionados os presidentes das três
instituições representativas da população pesqueira de Itacaré: Colônia Z-18, Asperi e AMPT.
A escolha dos presidentes das instituições como iniciadores das redes parte do pressuposto de
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que detenham um bom conhecimento sobre a pesca em Itacaré já que estes foram eleitos pelos
próprios pescadores como seus representantes. Para cada uma das três instituições foi
realizada uma rede de indicações, sendo que cada um dos presidentes entrevistados indicou o
pescador que considera como detentor de maior conhecimento sobre a pesca realizada em
Itacaré. Posteriormente, os especialistas indicados foram entrevistados, indicando outros
especialistas. Assim, cada uma das redes foi sendo desenvolvida até que fosse constatado que
não houvesse mais especialistas.
Quando o especialista entrevistado indicou um informante que já havia sido
entrevistado ou não queria ou podia participar da pesquisa (por doença ou indisponibilidade
de horário), foi pedido ao entrevistado que recomendasse outro especialista. A finalização das
redes se deu quando um especialista indicou dois ou mais pescadores que já haviam sido
entrevistados e afirmou não existirem outros especialistas (Figura 3).
Para identificação das espécies de cetáceos que ocorrem na região foi elaborado um
catálogo com figuras das espécies que foram registradas para o Brasil8. As figuras foram
extraídas do guia de identificação de espécies da Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) (JEFFERSON et al., 1993) e foram colocadas ao acaso no catálogo e
enumeradas para que as espécies reconhecidas pelos pescadores entrevistados pudessem ser
identificadas pela pesquisadora. Foram resgatados aspectos do conhecimento dos pescadores
sobre características biológicas, ecológicas e etológicas de cada uma das espécies
mencionadas pelos pescadores como ocorrentes em Itacaré mesmo quando a espécie não pode
ser identificada no catálogo.
Sempre que possível, as entrevistas foram gravadas, com a previa autorização dos
pescadores, para que o maior número de informações pudesse ser coletado. O gravador
utilizado para a realização das entrevistas foi um Digital MP3 Player com gravador de voz de
256 MB. Nos casos em que não foi possível utilizar o gravador, as entrevistas foram
realizadas por escrito. As entrevistas semi-estruturadas seguiram um roteiro de perguntas ou
temas previamente formulado (apêndice), que foi sendo abordado de acordo com o andamento
da entrevista, permitindo uma amplitude de respostas.
Para testar a consistência (MARANHÃO, 1975 apud MARQUES, 1991) das
informações obtidas nas entrevistas foram feitas perguntas simples e rotineiras para as quais
os entrevistados obviamente conheciam as respostas, como sazonalidade dos recursos, iscas
8

O gênero Sotalia ficou representado no catálogo apenas por Sotalia guianensis já que é morfologicamente igual

a espécie Sotalia fluviatilis e esta última não ocorre na região de Itacaré.
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e espécies-alvo por artefato de pesca, e perguntas complexas e específicas para as quais os
entrevistados dificilmente poderiam saber a resposta, como nome das espécies e período
reprodutivo, (Johannes, 1981 apud Silvano, 2004).
Para verificar a validade das respostas recorreu-se a entrevistas repetidas em situações
sincrônicas, em que a mesma pergunta é feita a pescadores diferentes em tempos bastante
próximos; e diacrônicas, em que uma pergunta é repetida à mesma pessoa em tempos
distantes (“panel interviews”: MELLO, 1976 apud MARQUES, 1991). Para a descrição dos
tipos de interação que existem entre os cetáceos e as atividades pesqueiras foi utilizada a
descrição proposta por Freitas-Netto (2003) e adaptada por Di Beneditto (2004).
A terceira etapa da coleta de dados consistiu na observação dos cetáceos e suas
interações com as atividades pesqueiras que ocorrem na área proposta para a Resex; e ocorreu
com o auxílio de binóculo e máquina fotográfica. Tal etapa foi desenvolvida paralelamente à
das entrevistas.

Tabela 2 – Tipos de interações existentes entre cetáceos e atividades pesqueiras sugeridos no
“Guia para Estudo de Cetáceos: interações com atividades de pesca” (DI BENEDITTO, 2004)
INTERAÇÃO
Arpoamento
Colisão
Cooperação
Emalhe
Emaranhamento
Roubo
Tocaia

DESCRIÇÃO
Animal ou grupo de animais é arpoado ao se aproximar da embarcação, para ser
utilizado como isca em práticas pesqueiras, ou para outros fins.
Animal ou grupo de animais colide com a rede de pesca e consegue rompê-la,
libertando-se.
Animal ou grupo de animais direciona ou encurrala o pescado para próximo do
artefato de pesca.
Animal ou grupo de animais colide com a rede de pesca e fica preso nas malhas
do artefato.
Animal ou grupo de animais se emaranha nas linhas principal ou secundárias do
espinhel, ou de outro tipo de linha de pesca.
Animal ou grupo de animais se aproxima do artefato de pesca, retirando o
pescado que está emalhado ou fisgado.
Animal ou grupo de animais acompanha a operação de pesca, perseguindo e
capturando (ou tentando capturar) o pescado que escapa do artefato.

As observações da espécie S. guianensis foram feitas a partir de pontos fixos
estratégicos, em locais apontados pelos pescadores como de ocorrência da espécie, o esforço
para observação dessa espécie foi de aproximadamente 65 horas em 40 dias. Para a
observação das espécies que ocorrem em alto mar foram realizadas três saídas de barco junto
aos pescadores (uma em junho de 2005, uma em novembro de 2005 e uma em março de
2006), e uma saída de barco com a equipe de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte (em agosto
de 2006), o esforço total para observação dos cetáceos que ocorrem em alto mar foi de
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aproximadamente 20 horas. As atividades observadas e informações complementares foram
registradas por escrito em cadernos de campo.
Ao mesmo tempo em que os dados foram coletados, as entrevistas foram transcritas e
os fragmentos de interesse destacados. Para avaliar a consistência do CEP entrevistados sobre
as espécies envolvidas nas interações, os dados obtidos foram comparados com informações
correspondentes extraídas da literatura científica. A análise dos dados seguiu o modelo de
união das diversas competências individuais (HAYS, 1976 apud MARQUES, 1991), em que
todas as informações obtidas nas entrevistas são consideradas.
As entrevistas transcritas e as cenas registradas encontram-se depositadas na sala 3007
do Programa de Pós-graduação em Zoologia da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Colônia dos Pescadores Z-18 de Itacaré foi fundada em 1963, por um grupo de
pescadores. Atualmente a Colônia é responsável pela sede de Itacaré e pelas capatazias (subsedes) Faisqueira, Taboquinhas e Ubaitaba. O número total de associados ultrapassa 1200,
considerando todas as capatazias, associados aposentados e falecidos.
Em 2004 a Colônia teve sua área ampliada e, atualmente, além da sede, possui nove
boxes localizados ao lado da sede, no centro de Itacaré; sendo um grande, previamente
destinado à venda de materiais de pesca e oito menores destinados à comercialização do
pescado. No início de 2006, em reunião foi decidido por consenso entre os associados que o
box de maior tamanho, que estava sem funcionamento, pudesse ser alugado para um mebro
externo à associação. O box foi locado para a venda de motores e peças de barcos . Os demais
boxes estão arrendados a associados.
A Asperi foi fundada em 1996 por um grupo de 36 pescadores que buscavam
financiamento para a compra de embarcações. Com o financiamento, 24 embarcações do tipo
saveiro com motor de um cilindro foram compradas e as dívidas assumidas individualmente
por 24 pescadores. As dívidas adquiridas no financiamento ainda não foram quitadas por
nenhum dos associados, e pelo menos três das 24 embarcações encontram-se fora de
funcionamento por falta de condições de uso. De acordo com os pescadores entrevistados o
financiamento forneceu recurso apenas para a compra da embarcação, sendo que os
equipamentos de salvatagem e artefatos de pesca não estavam incluídos. Com isso, a prática
da pesca foi dificultada e as dívidas assumidas não puderam ser pagas.
Atualmente, a Asperi conta com 27 associados. A renda adquirida para a manutenção
da associação é proveniente da comercialização de gelo e de pescado. O pescado
comercializado pela associação é armazenado em frízeres. O gelo comercializado é produzido
por apenas uma máquina responsável por abastecer toda demanda do mercado. Até o final de
2005 a Asperi comercializava óleo diesel para as embarcações dos pescadores associados,
mas perdeu o direito de venda do combustível, sendo este repassado a um posto local.
A AMPT foi fundada em 1998 por um grupo de moradores do Bairro Porto de Trás,
tradicionalmente habitado por pescadores e marisqueiros. A associação foi fundada com o
objetivo de unir a população, preservar a tradição pesqueira, e arrecadar fundos e
investimentos para melhorar a qualidade de vida da população local. Possui, atualmente, 96
associados, tendo as mulheres como maioria.
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Diferente das outras associações, a maioria dos associados da AMPT atua no Rio de
Contas e em seu estuário, utilizando como embarcação principalmente canoas. Das 11 canoas
conquistadas pela associação, apenas três continuam em condições de uso. De acordo com o
atual presidente da instituição as outras canoas estragaram por falta de cuidado.
Com a crise enfrentada pelos marisqueiros pela escassez de recursos, com o apoio de
uma organização não-governamental (ONG) local alguns dos membros da AMPT passaram a
desenvolver novas atividades, como a produção de salgados e reflorestamento do manguezal.
Das três entidades representativas dos pescadores que atuam em Itacaré apenas a
Colônia Z-18 possui representatividade legal para intermediar o credenciamento dos
pescadores como profissionais. A entidade é, portanto, a única que representa a população
pesqueira de Itacaré como um todo. As demais entidades representam apenas uma pequena
parcela da população pesqueira.
Inicialmente existiam em Itacaré cerca de 10 embarcações movidas à vela. A primeira
embarcação a motor foi adquirida no final da década de 1970 por fazendeiros locais. De
acordo com os entrevistados, nessa época, o número de pescadores era maior que o número de
embarcações sendo comum o revezamento para a realização da pesca. Com o tempo o motor e
o combustível tornaram-se mais acessíveis e as velas foram sendo substituídas.
Para os pescadores de Itacaré a chegada do motor representou grande avanço. A
dependência dos ventos foi descartada e a segurança aumentada: “Hoje a senhora vai pra onde
quer! E naquele tempo com o barco a pano, a senhora ia pra onde Deus quiser!” (Z.G.). Com
a chegada do motor, as embarcações ficam mais potentes e os pescadores puderam expandir
as áreas de atuação e aproveitar melhor os recursos pesqueiros (DIEGUES, 1983).
Nos últimos anos o número de embarcações aumentou consideravelmente. Além do
financiamento obtido pela Asperi, novos financiamentos (individuais, não para associações)
foram liberados. Atualmente, existem mais de 50 embarcações de pesca no município. Para os
pescadores entrevistados, hoje em dia existem mais embarcações que pescadores em Itacaré:
“Hoje tem mais barco e menos gente pra pescar!” (O.); sendo que muitas vezes a pesca não
pode ser realizada por falta de tripulantes.
Os pescadores de Itacaré demonstram insatisfação com a presença de uma grande
quantidade de embarcações especializadas em arrasto de fundo para a captura de camarão,
vindas de outros municípios da Bahia como Ilhéus e Porto Seguro e de outros estados como
Sergipe e Espírito Santo, principalmente as equipadas com guinchos. A indignação dos
pescadores pode ser percebida com a afirmação de Z.V. “A gente tem um barquinho com um
arrastão só a gente vê o que nós consegue pegar e o que nós destrói em peixe miúdo, com um
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arrastão só. Imagina esses guinchos, dia e noite. Imagina o que eles num faz de peixe
miúdo!”. E demonstram preocupação em relação a conservação dos recursos pesqueiros: “Se
continuar assim, se num sair a Reserva, daqui cinco, seis anos num vai ter mais nada!” (G.).
Foram entrevistados 52 pescadores, dentre os quais 21 foram indicados como
especialistas através da rede de indicações; 12 mestres e proprietários de embarcações e 19
atuam na profissão há mais de 10 anos. Todos os pescadores entrevistados ainda estão em
atividade, mesmo que sejam aposentados ou tenham outras profissões. Dentre todos os
entrevistados apenas uma é mulher.
Do total de 21 especialistas entrevistados na segunda etapa, cada rede de indicações
conteve sete especialistas. As entrevistas das redes foram realizadas concomitantemente, e
houve casos em que o especialista indicado em uma rede também foi indicado em outra,
nestes casos, conforme a proposta inicial do método adotado, o especialista entrevistado
indicou um outro especialista para que a rede tivesse continuidade (Figura 4).

Colônia de Pescadores Z-18

Asperi

Presidente

Presidente

B Z-18

Presidente

B AMPT

A Asperi

A Z-18

C Z-18
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C Asperi

A AMPT

B Asperi

C AMPT

D Z-18

D Asperi

D AMPT

E Z-18

E Asperi

F Z-18

F Asperi

G Z-18

E Z-18

G Asperi

F AMPT

E AMPT

G AMPT

H Asperi

A Z-18

H AMPT

C Z-18

Legenda
Especialista entrevistado
Especialista entrevistado
em outra rede

Especialista não entrevistado

Segue para o próximo especialista
Indicação inválida

Fim da rede

Asperi: Associação de Pescadores e Marisqueiras de Itacaré
AMPT: Associação dos Moradores do Porto de Trás

Figura 4 – Esquema das redes de indicações realizadas para a seleção de
especialistas em pesca no estudo “Interações entre Cetáceos e Atividades
Pesqueiras na Área Proposta para a Reserva Extrativista Marinha de Itacaré (BA)”
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Embora as redes tenham sido iniciadas a partir dos presidentes das instituições, os
especialistas indicados pelos membros da rede de indicações não eram, necessariamente,
associados às instituições.
Em geral, quando perguntado ao entrevistado que indicasse o pescador que considera
especialista na pesca realizada em Itacaré, os entrevistados responderam que especialistas são
os pescadores mais velhos, por exercerem a profissão há mais tempo. Em três casos as
indicações ocorreram de forma diferenciada; um dos especialistas foi indicado por exercer a
profissão há anos e possuir um barco equipado com equipamentos modernos como GPS e
sonda; nos dois outros casos foram pescadores por serem naturais de outros estados e,
portanto, conhecer a pesca de forma mais abrangente, não restrita às modalidades de pesca
realizadas em Itacaré.
As entrevistas duraram entre 15 minutos e 3 horas, dependendo do entrevistado; sendo
que em geral cada pescador foi entrevistado pelo menos duas vezes, exceto para quatro
pescadores que não foram localizados para uma segunda entrevista. Todos os pescadores
entrevistados identificaram pelo menos uma espécie de cetáceo que estabelece interações com
as atividades pesqueiras na área proposta para a Resex Marinha de Itacaré. Em todas as
entrevistas realizadas foi registrado pelo menos um tipo de interação entre os cetáceos e as
atividades pesqueiras.

5.1. CETÁCEOS

QUE INTERAGEM COM AS

ATIVIDADES PESQUEIRAS

NA

ÁREA PROPOSTA

PARA A RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ITACARÉ

Os pescadores de Itacaré reconhecem pelo menos seis cetáceos como ocorrentes na
região (Tabela 3). Destes, Megaptera novaeangliae, S. guianensis, T. truncatus e Stenella spp.
foram reconhecidos nas figuras do catálogo por mais de 50% dos pescadores entrevistados
como espécies que ocorrem em Itacaré. O caldeirão, embora tenha sido mencionado pela
maioria dos pescadores, não foi reconhecido com segurança nas figuras do catálago.
Embora a maior parte dos pescadores entrevistados diferencie os botos das tuninhas
(ou golfinhos), dois não diferenciam os cetáceos pelo nome, apenas pelo comportamento e um
acredita se tratar da mesma espécie. Nesses casos, a distinção das espécies foi obtida através
das descrições de aspectos morfológicos e comportamentais, como realizado por Reis M.
(2002) e Freitas-Netto (2003).
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A baleia-franca, E. australis, foi identificada por apenas dois pescadores. A espécie foi
amplamente explorada na Bahia no Brasil colonial (ELLIS, 1969), e a ocorrência recente
parece ser menos freqüente, tendo sido relatados casos esporádicos (ROCHA e OTT, 2003 e
2004; ROCHA e ANDRIOLO, 2005; ENGEL et al. 2006).
A orca, Orcinus orca, foi reconhecida por apenas dois pescadores. A presença de
espécie em Itacaré foi recentemente registrada por Baracho et al. (2006). De acordo com os
pescadores estas espécies não estabelecem interações com as atividades pesqueiras por serem
espécies passageiras e de ocorrência esporádica.

Tabela 3 – Espécies de cetáceos reconhecidas pelos pescadores artesanais de Itacaré (BA),
entrevistados durante o período de abril de 2005 a abril de 2006 para o desenvolvimento da
pesquisa intitulada “Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras na Área Proposta para
a Reserva Extrativista Marinha de Itacaré (BA)”, como sendo espécies que ocorrem na região,
nomenclatura local atribuída por eles a essas espécies e situação quanto a ocorrência de
interações com atividades pesqueiras na área de estudo
ESPÉCIE
?
Eubalaena australis
Megaptera novaeangliae
Orcinus orca
Peponocephala electra
Sotalia guianensis
Stenella sp.
Tursiops truncatus

NOMENCLATURA LOCAL
caldeirão, cauçu ou crauçu
baleia, baleia-franca
baleia, baleia-jubarte, baleia-jorobada
Orca
boto-negro, baleia-preta
Boto
tuninha, golfinho
tuninha, golfinho, boto

INTERAÇÃO COM A PESCA
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Para o Ibama, as baleias E. australis e M. novaeangliae encontram-se vulneráveis à
extinção. Sendo assim a ocorrência freqüente de baleias-jubarte em Itacaré, alerta para a
necessidade de uma maior atenção com os organismos. Os odontocetos que ocorrem em
Itacaré possuem dados deficientes para se determinar o status de conservação (IBAMA,
2001).
A falta de estudos sobre as características das populações dos cetáceos que ocorrem
na região dificulta a avaliação dos impactos gerados pela pesca sobre estas. Estudos sobre
aspectos populacionais destas populações devem ser realizados a fim de se identificar as
possíveis ameaças que as atividades pesqueiras possam estar gerando sobre estes organismos.
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5.1.1. Caldeirão

A espécie conhecida como caldeirão, cação-caldeirão, boto-caldeirão, cauçu ou
crauçu, embora não tenha sido identificada pelos pescadores entrevistados em nenhuma das
figuras do catálogo, foi mencionada pela maioria (78,85%) dos entrevistados. Os pescadores
afirmam tratar-se de uma espécie de grande porte, com tamanho maior ou igual ao das
embarcações da região (em geral com cerca de 8m de comprimento) e de coloração escura.
Costuma aparecer em águas profundas (com mais de 30 para alguns e de 45m profundidade
para outros) e claras e aproximar-se das embarcações quando a embarcação está fundeada
durante a pesca de linha de fundo.
Para o esclarecimento sobre o grupo ao qual a espécie pertence, os pescadores foram
questionados quando à semelhança com tubarões e cetáceos, presença de fendas branquiais ou
orifício respiratório e posição da nadadeira caudal. Embora alguns pescadores insistissem em
se tratar de um cação, a respiração pulmonar é uma característica marcante da espécie:
Tem o bico comprido, maior que o barco assim de comprimento, uns 2m, 2,5m de
estabilidade de grossura. Tem a aba em cima igual o tubarão, tem as do lado
também... Tem um tanque na cabeça que a gente chama de caldeirão, porque ele é
um estilo caldeirão assim na cabeça dele. Quando ele sobe na água pra respirar, ele
nunca respira igual a baleia, ele sempre respira com menos força... Ele num
consegue respirar assim com bastante força igual a baleia. (Z.V.).

Mesmo não tendo sido identificada a espécie, o nome caldeirão já foi atribuído por
caiçaras de Cananéia para uma espécie de cetáceo não identificada (OLIVEIRA et al., em
preparação), e foi registrado por Hetzel e Lodi (1993) como sendo nome vulgar utilizado para
O. orca (orca), Pseudorca crassidens (falsa orca) Globicephala melas (baleia-piloto-depeitorais-longas) e G. macrorhynchus (baleia-piloto-de-peitorais-curtas).
Pesquisadores que trabalham com cetáceos no Nordeste do Brasil afirmam
(comunicação pessoal9) que os pescadores atribuem o nome caldeirão para Balenoptera
acutorostrata (baleia-minke) e G. macrorhyncus (baleia-piloto-de-peitorais-curtas).

9

Informação fornecida por Sérgio Cipolotti e Clarêncio Baracho que reconhecem o uso do nome caldeirão, na
Bahia, para B. acutorostrata, e por José Martins da Silva Júnior que reconhece o uso do nome caldeirão, no
Nordeste, para G. macrorhyncus durante o VII Congresso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre na
Amazônia e América Latina, Ilhéus-BA, em setembro de 2006.

Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras

46

Diante de tais afirmações e das características das espécies acredita-se que o caldeirão
de Itacaré possa ser uma baleia-minke. Isso porque a espécie apresenta comprimento médio
em torno de 8m, enquanto as baleias-piloto-de-peitorais-curtas apresentam no máximo 6,1m
de comprimento.

5.1.2. Boto

O boto, S. guianensis, foi a espécie mais citada (100%) e reconhecida pelos pescadores
entrevistados (94, 23%). A espécie é facilmente observada por pescadores e moradores locais,
pois possui o hábito de adentrar o estuário do Rio de Contas para se alimentar.
De acordo com os pescadores entrevistados os botos estão presentes na região durante
o ano todo e ocorrem preferencialmente em águas rasas, com menos de 30 m de profundidade.
Sua distribuição está associada às regiões próximas à linha de costa e proximidades dos
estuários.
Para os entrevistados, o hábito de adentrarem o estuário do Rio de Contas está
relacionado à sua alimentação. As presas mais comuns são as tainhas (Mugil spp.), mas
alimentam-se também de outros peixes de pequeno e médio porte “Os botos entram no rio pra
comer as tainhas. Pode até comer outro peixe, mas vem mesmo é pelas tainhas” (I.). De
acordo com os pescadores entrevistados são encontrados em grupos que podem variar de 2 a
mais de 20 indivíduos, sendo em geral os grupos maiores são encontrados na costa enquanto
os grupos menores são encontrados dentro do estuário do Rio de Contas.
Os pescadores entrevistados afirmam que os botos já foram muito utilizados como
recurso na região, sendo a carne como alimento e isca e a gordura como isca para capturar
peixes, principalmente tubarões. O consumo da carne de botos foi mencionado por quatro
(7,69%) pescadores. A utilização da carne e da gordura de S. guianensis como isca para
captura de cações já foi bastante difundida no Brasil, sendo os botos capturados acidental ou
intencionalmente retalhados e utilizados como isca na pesca com groseira (espinhel artesanal)
(SICILIANO, 1994). A predação dos botos pelos pescadores de Itacaré atualmente não é uma
prática comum. O consumo e/ou utilização da carne e ou utilização dos botos restringe-se aos
casos de capturas acidentais.
Os botos foram avistados em dez dias (22,73% das vezes em que foram feitas
observações) durante o período de estudo, uma vez em saída de barco com pescadores em
maio de 2005, e nove vezes no estuário do Rio de Contas entre o forte e a Praia da Concha
entre agosto e novembro de 2005; no entanto, foram freqüentes os comentários dos
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pescadores de que momentos antes da chegada ou logo após a saída da pesquisadora os botos
haviam sido observados por eles. A avistagem de S. guianensis foi registrada em Itacaré por
Borobia et al. (1991) e em 2005 por Baracho et al. (2006).
A carcaça de um indivíduo da espécie S. guianensis foi encontrada na Praia do Pontal
em outubro de 2005. O animal apresentava indícios de retalhamento (comunicação pessoal)10
(Figura 5).

Foto: Daniela Trigueirinho Alarcon

Figura 5 – Indivíduo da espécie Sotalia guianensis encontrado morto na Praia do Pontal,
Itacaré (BA), fotografado no local em 09 de outubro de 2005

5.1.3. Tuninha ou golfinho

A maioria dos pescadores entrevistados menciona as tuninhas ou golfinhos como uma
única espécie que ocorre em Itacaré (82,69%), outros pescadores afirmam que tuninhas e
golfinhos são espécies diferentes (11,54%); há ainda aqueles que classificam todos os
cetáceos de pequeno porte como botos, tuninhas ou golfinhos (3,85%).
T. truncatus foi a espécie mais reconhecida como tuninha ou golfinho (84,61%), mas,
ao visualizarem as imagens dos indivíduos do gênero Stenella, em geral, os pescadores
afirmam se tratar de tuninhas e ser difícil diferenciar as espécies para afirmar com precisão
qual(is) realmente ocorrem em Itacaré.

10

Informação confirmada por Maria do Socorro Reis dos Santos do Instituto Mamíferos Aquáticos
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Apenas dois pescadores (3,77%) afirmam já ter avistado tuninhas pintadas e
reconheceram as espécies S. attenuata e/ou S. frontalis (não distinguiram as espécies) como
espécies que podem ocorrer na região. A espécie S. attenuata foi registrada na área de Itacaré
por Baracho et al. (2006), e S. frontalis foi registrada apenas uma vez para a Bahia (ROCHA e
ANDRIOLO, 2005).
A atribuição de um único nome popular a mais de uma espécie, conhecida como subdiferenciação, não é uma característica exclusiva dos pescadores de Itacaré para o grupo dos
cetáceos. Oliveira et al. (em preparação) registrou a mesma característica para os cetáceos de
Cananéia, litoral sul de São Paulo; e Freitas-Netto (2003), encontrou a mesma característica
para os pescadores de 36 portos de pesca do Espírito Santo, onde o nome tuninha pode
representar indivíduos das espécies T. truncatus, Steno bredanensis e do gênero Stenella.
Segundo Jefferson et al. (1993), a coloração do corpo é um fator que pode dificultar a
diferenciação das espécies em seu hábitat natural. As tuninhas não apresentam coloração
uniforme, sendo a parte dorsal a mais escura. Além disso, a distinção entre organismos do
gênero Stenella e da espécie T. truncatus por parte dos pescadores pode ser dificultada pela
simpatria existente entre as espécies que ocorrem em águas profundas, afastadas da linha de
costa (FREITAS-NETTO, 2003).
Dois pescadores entrevistados consideram tuninhas, botos e golfinhos como
organismos da mesma espécie. Para os demais as tuninhas apresentam porte maior, são mais
ágeis e ocorrem em águas mais profundas que S. guianensis.
Para os pescadores de Itacaré, as tuninhas, assim como os botos, ocorrem durante o
ano todo, mas distribuem-se em águas mais claras e profundas, com profundidades superiores
a 30m habitando.

5.1.4. Boto-negro ou baleia-preta

Dentre os pescadores entrevistados, cinco mencionaram a ocorrência de um encalhe
em massa de um odontoceto, conhecido pelos pescadores locais como boto-negro11, na década
de 1980.

11

O encalhe em massa sensibilizou ambientalistas locais que adotaram o nome boto-negro para uma ONG local.
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Os pescadores afirmam que “tinha muito desses botos. Um bocado” (Z.G.), “tinha uma
porção deles que tava com filhotinho na barriga” (G.). Embora não tenham conseguido
reconhecer a espécie no catálogo, a descrição do evento e de algumas características da
espécie permitiu que esse registro fosse encontrado na literatura científica como um encalhe
em massa de Peponocephala electra (golfinho cabeça-de-melão) na praia de Piracanga em
abril de 1987. De acordo com Lodi et al. (1991) mais de 240 indivíduos da espécie
encalharam em uma extensão de 5km de praia (Figura 6), foram registrados abortos de fêmeas
e a causa do encalhe não foi determinada.

Foto: Salvatore Siciliano

Fonte: Lodi et al. (1991)

Figura 6 – Encalhe em massa de Peponocephala electra, ocorrido em abril de 1987 na Praia
Piracanga em Itacaré (BA), fotografado em abril de 1987

De acordo com os pescadores entrevistados muitas famílias provenientes de Itacaré e
do município de Maraú alimentaram-se das carnes dos animais mortos nas praias. Além disso,
pescadores utilizaram carne e gordura dos animais como iscas nas atividades de pesca
realizadas com groseiras, principalmente para a captura de cações.
Para os entrevistados esta foi a única vez em que a espécie foi vista na região, mas a
presença da espécie na Bahia foi registrada por outros pesquisadores (ROCHA e OTT, 2004;
ROCHA e ANDRIOLO, 2005; ENGEL et al., 2006). Encalhes em massa desta espécie foram
registrados em diversas localidades, Southhall et al. (2006) compilaram os registros de 27
casos de encalhe em massa dessa espécie, registrados para Arquipélago de Cabo Verde,
Austrália, Brasil (Caso de Piracanga), Costa Rica, Flórida, Havaí, Ilhas Line, Ilhas Marshall,
Ilhas Seyshelles, Indonésia, Japão, Taiwan, Vanuatu.
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5.1.5. Baleia-jubarte

As baleias-jubarte, M. novaeangliae (Figura 7), parecem ser o maior cetáceo que
freqüenta a região com regularidade. Embora alguns pescadores reconheçam a presença de
mais de um tipo de baleia na região, a espécie mais reconhecida e mencionada é a baleiajubarte. Dos pescadores entrevistados 53,85% reconheceram a figura da baleia-jubarte como
sendo uma espécie que freqüenta sazonalmente a região. Embora poucos pescadores as
reconheçam pelo nome baleia-jubarte (11,54%), em geral, quando se referem às baleias estão
se referindo às jubarte.
Características morfológicas e comportamentais específicas da espécie como
exposição da nadadeira caudal, saltos parciais e totais, longas nadadeiras peitorais e as
manchas de cor branca na parte ventral da nadadeira caudal (HETZEL e LODI, 1993),
facilitam seu reconhecimento por parte dos pescadores locais.
Os pescadores de Itacaré afirmam que as baleias-jubarte ocorrem na região apenas em
uma época do ano. M. novaeangliae pode ser observada em Itacaré entre os meses de maio a
novembro, sendo a maior incidência nos meses de agosto e setembro. De modo geral, os
animais se deslocam afastados da linha de costa, em faixas com profundidades superiores a
30m, mas podem também ser encontrados em águas mais rasas.

Foto:Tatiane Alemeida Pinto

Figura 7 – Baleia-jubarte, Megaptera novaeangliae, fotografada em Itacaré (BA) no dia 01 de
agosto de 2006
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A observação de baleias-jubarte em Itacaré foi confirmada por Alcantara e Schiavetti
(2005), Baracho et al. (2006), Cipolotti et al. (2006) e Rossi-Santos et al. (2006). Neste estudo
a avistagem das jubarte foi realizada em uma saída de campo junto à equipe de pesquisadores
do IBJ. Nesta saída foram avistadas 17 indivíduos em um único dia.

5.2. INTERAÇÕES

ENTRE OS

CETÁCEOS

E AS

ATIVIDADES PESQUEIRAS

QUE OCORREM NA

ÁREA PROPOSTA PARA A RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ITACARÉ

5.2.1. Modalidades de Pesca

Nesse estudo foi possível registrar a ocorrência de 25 modalidades de pesca que
podem ser agrupadas em quatro categorias: coleta manual, armadilha, rede e linha (Tabela 4).
De todas as modalidades de pesca registradas para Itacaré, apenas dez estão envolvidas
em interações entre cetáceos e atividades pesqueiras: mergulho, tarrafa, arrasto de praia,
arrastão, rede de espera, caçoeira, tainheira, mariquita, groseira e linha de fundo.

5.2.1.1. Coleta Manual

A coleta manual engloba todas as modalidades de pesca que são realizadas
manualmente com ou sem o auxílio de acessórios.

A. Coleta de ouriços

Embora esta seja uma atividade econômica recente em Itacaré, a procura dos
turistas pelas ovas dos ouriços, conhecidas como afrodisíacas, têm aumentado muito
incentivando os pescadores a aumentarem seus esforços. A atividade é desenvolvida
regularmente por apenas um pescador. Mas, quando a demandas aumenta um número maior
de pescadores atua nessa modalidade de pesca.
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Tabela 4 – Modalidades de pesca realizadas pelos pescadores artesanais de Itacaré (BA), por categoria, registradas entre abril de 2005 e abril de
2006 durante o desenvolvimento do projeto “Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras na Área Proposta para a Reserva Extrativista
Marinha de Itacaré (BA)”
CATEGORIA

Coleta Manual

Armadilha

Rede

Linha

MODALIDADE
Coleta de Ouriços
Mariscagem
Siripóia (puçá)
Faxiar (candeeiro)
Currupichel
Pesca da “manjuba”
Mergulho (arpão)
Camboa
Manzuá
Tarrafa
Arrasto de praia ou calão
Arrastão ou arrasto de camarão
Redinha
Rede de “afincá” (rede de espera)
Caçoeira
Tainheira
Mariquita
Carapebeira
Tapesteira ou tapagem
Rede de “bater”
Caniço
“Parada” ou “linheira”
Groseira ou espinhel
Linha de fundo
Linha de corso

ALVO
Echinometra lucunter
Cardisoma guanhumi, Aratus pisonii, lambreta, sururu, ostra
Callinectes spp.
Pilape (tilápia), tucunaré, traíra
Selar crumenophthalmus e lulas
Alevinos de espécie não identificada
Caranx sp., Centropomus spp., lagostas e polvos
Peixes em geral
Peixes, lagostas e Callinectes spp.
Clupeidae, mugilidae, gereidae
Scomberomus spp., Centropomus spp. Caranx sp.
Farfantapenaeus spp
Farfantapenaeus spp. e peixes de pequeno porte
Peixes em geral e lagosta
Centropomus spp.
Mugilidae
Clupeidae
Gerreidae, Clupeidae
Peixes em geral
Peixes em geral
Gerreidae, Clupeidae, Scianidae
Gerreidae, Clupeidae, Scianidae
Carcharhinidae
Lutjanidae, Serranidae
Scombridae, Carangidae
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B. Mariscagem

A atividade que em muitos locais é exclusiva das mulheres, em Itacaré também é
desenvolvida por homens. A mariscagem, em geral, consiste na coleta manual de crustáceos
como aratus, guaiamus e caranguejos e de moluscos como a lambreta, embora os últimos não
sejam muito explorados comercialmente no município.
A mariscagem é realizada no estuário do Rio de Contas próximo ao manguezal. Os
marisqueiros aproximam-se dos manguezais em canoas ou catraias e acondicionam os animais
capturados em cestos de palha conhecidos como samburá ou baldes. De acordo com os
pescadores entrevistados “a maré seca é a mais adequada para mariscar porque fica mais fácil
de ver e pegar os bichos, principalmente o caranguejo, que aí a gente vê a toca” (R.).
Embora seja uma atividade bastante tradicional e difundida no município, encontrase em declínio devido à notória diminuição da quantidade de caranguejos e guaiamus. Para as
marisqueiras além da diminuição da quantidade de animais, a redução do tamanho dos
indivíduos foi um fator que influenciou no declínio dessa modalidade de pesca. Isso porque
em geral os caranguejos são vendidos catados (somente a carne já tratada) e como o esforço
de pesca e a quantidade de animais utilizados para totalizar um quilograma aumentou o preço
do produto também teve que ser aumentado.

C. Siripóia

As siripóias, apetrechos de pesca conhecido como puçá ou jereré em outras localidades,
são confeccionados pelos próprios membros da população pesqueira de Itacaré, e são
vendidas sob encomenda ou no estabelecimento de venda de matérias de pesca sob
consignação. A pesca com siripóia é bastante difundida no município sendo realizada tanto no
estuário do Rio de Contas, quanto nas praias, próximo ao costão rochoso.
A modalidade é destinada a capturar siris do gênero Callinectes. Em Itacaré, essa
modalidade de pesca parece ser muito realizada por mulheres e crianças. Os principais pontos
de pesca são o forte e os costões rochosos das praias. As iscas utilizadas para a pesca com
siripóia são restos de peixes e recursos pescados sem condições de consumo.
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D. Faxiar

A pesca conhecida como faxiar foi mencionada apenas por uma pescadora. De acordo
com a pescadora a pesca com auxílio de candeeiro já foi muito difundida em Itacaré e,
atualmente, tornou-se menos expressiva. A atividade é realizada no Rio de Contas, onde não
há influência da maré, em águas rasas, e somente em noites escuras. Para faxiar os pescadores
caminham pelo rio, com um candeeiro de querosene confeccionado com latas que são
utilizados para iluminar a água e atrair os peixes; quando o peixe se aproxima batem no peixe
com o auxílio de facão (a porção não cortante) e então colocam no samburá.

E. Currupichel

O currupichel também conhecido como rupiché consiste em uma rede rasa, presa a um
aro de metal ou madeira sustentada por uma haste de madeira que serve para capturar
cardumes de peixes “boiados” como o xixarro (Selar crumenophthalmus) e lulas. O
currupichel é bastante utilizado por pescadores embarcados que utilizam o artefato para
capturar iscas.

F. Pesca da “Manjuba”

A pesca da “manjuba” (não identificada) é uma atividade pesqueira tradicional em
Itacaré que desperta a curiosidade de moradores e turistas. Cardumes de alevinos que sobem o
estuário do Rio de Contas são capturados em águas rasas, próximos às pedras, raízes de
mangue ou até mesmo as margens do rio, com o auxílio de telas. Cada “manjuba” tem cerca
de 1 -1,5 cm de comprimento.
Pescadores e moradores afirmam que a espécie só aparece algumas vezes no ano (não
tem número fixo, nem época certa), somente na lua minguante, e por apenas três dias. Para os
pescadores entrevistados, o primeiro dia é o que aparece a maior quantidade de “manjubas”.
A pesca é realizada no município há muitos anos, mas a quantidade do recurso está se
tornando cada vez menor: “Antigamente nós pegava a canoa, hoje em dia se dá um balde a
gente já tá feliz!” (M.G).
A “manjuba” é muito apreciada pelos moradores de Itacaré que as consomem inteiras,
preferencialmente em moquecas. A curiosidade de pescadores e moradores em identificar a
espécie é muito grande. De acordo com os entrevistados este evento só foi encontrado em
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Itacaré. Moradores de Itacaré dizem que turistas cariocas afirmaram já ter visto eventos
semelhantes no Rio de Janeiro.
Alguns pescadores afirmam que as “manjubas” são alevinos de peixes, outros
acreditam ser uma espécie diferente já que “nunca nenhum peixe deu em tanta quantidade em
Itacaré, por isso num pode ser larva, senão tinha que ser um peixe que dá muito, mas muito
mesmo!” (G).

G. Mergulho

Adotada por pescadores mais novos a partir da década de 1990, a pesca de mergulho é
uma atividade econômica recente em Itacaré. Através de mergulho em apnéia, os pescadores
capturam peixes com o auxílio de um arpão, e lagostas manualmente. Em geral, os espécimes
capturados possuem tamanhos maiores e maior valor comercial.
Realizada tanto no estuário do Rio de Contas quanto em alto mar, a pesca de mergulho
representa para os pescadores fonte de renda e atividade de lazer. Modalidade de pesca muito
polêmica entre a população pesqueira, a pesca de mergulho é realizada principalmente para
complementação da renda.

5.2.1.2. Armadilha

Foram consideradas armadilhas todos os apetrechos de pesca que são colocados ou
montados em um determinado local capturando os recursos pesqueiros mesmo na ausência
dos pescadores.

A. Camboa

Armadilha fixa confeccionada com esteiras de cana brava e mourões (paus que
sustentam a esteira) utilizada pelos pescadores de Itacaré para capturar peixes todos os tipos
de peixe. As camboas são armadas no estuário do Rio de Contas em zona de maré e capturam
os peixes que entram no estuário na maré enchente.
A duas últimas camboas utilizadas em Itacaré foram inativadas em 2005 porque “se
acabaram” A. O proprietário de uma delas alega ter interesse em confeccionar uma nova
camboa já que trata-se de pesca de pouco esforço físico “é uma das melhores artes, sabe por
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quê? Porque ela pesca pra você. Vai lá, arma ela direitinho, aí você leva seis meses até
pegando o que ela dá!” A.A.
A pesca de camboa foi muito utilizada por pescadores que possuem outra profissão
além da pesca e não podem ficar por um longo período de tempo pescando. Em Itacaré a
camboa costuma ser colocada junto à tapesteira.

B. Manzuá ou Munzuá

O manzuá confeccionado com palha é utilizado para captura de peixes, siris e
caranguejos, tanto no Rio de Contas como em seu estuário. Em geral, os manuzás de palha
são confeccionados pelos próprios pescadores ou por seus familiares. Uma variação
confeccionada com metal e tela tem sido empregada nos últimos anos para a pesca de peixes e
lagostas no mar.

5.2.1.3. Redes

A. Tarrafa

A pesca de tarrafa é realizada em Itacaré no Rio de Contas e em seu estuário até a
Praia do Pontal ou Praia da Concha. Em Itacaré as tarrafas, em geral, são confeccionadas
pelos próprios pescadores com náilon monofilamento, mas também podem ser de náilon
multifilamento.
Em Itacaré a pesca de tarrafa é realizada por um ou dois pescadores, que podem ou
não estar embarcados em uma canoa ou catraia. Quando embarcados um pescador tem como
função conduzir a canoa com o auxílio de um remo, e o outro é responsável por dar o lanço da
rede. Em geral as tarrafas são utilizadas para capturar carapebas, carapicus, tainhas, sardinhas
e rubalos. Os peixes capturados são acondicionados em cestos, samburás ou baldes.

B. Arrasto de Praia ou Calão

Atualmente o existem no município apenas três redes de calão. Em geral, o
equipamento utilizado no calão é herdado pelos donos atuais de parentes mais velhos.
A atividade é realizada no Rio de Contas durante o ano todo por moradores do bairro
Porto de Trás, que utilizam o equipamento pertencente à AMPT, comprado em 2005. Nas
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praias a atividade é realizada apenas no verão, principalmente entre novembro e fevereiro. A
Praia da Concha e a Praia do Pontal são as duas únicas praias em que se tem praticado a pesca
com calão nos últimos anos.
Quando realizado no rio exige um esforço de pesca menor de 6 a 8 homens enquanto
que para a pesca de calão realizada no mar são necessários de 10 a 14 homens. Dependendo
da quantidade de pescado capturada, a pesca pode exigir um reforço no número de
pescadores.
A pesca de calão pode capturar grande quantidade de pescado em um só lanço. Em
Itacaré foram registrados três eventos bem marcantes nos últimos quatro anos. O primeiro,
mais antigo, consiste na captura de três tubarões de grande porte em um único lanço de rede
realizado na Praia do Pontal. O segundo, conhecido como “natal sem fome” consistiu na
captura de mais de 3T de peixe, em sua maioria Sororocas (Scomberomus sp.), na Praia da
Concha, no natal de 2004. O caso mais recente ocorreu no final de 2005 na Praia da Concha,
onde foram capturados 800 kg de peixes.
Para os pescadores entrevistados a pesca de calão realizada na beira da costa é muito
perigosa já que a travessia dos pescadores com a canoa para a Praia do Pontal oferece riscos
de afogamento.

C. Arrasto de Camarão ou Arrastão

O arrasto para captura de camarão é uma atividade bastante difundida entre os
pescadores de Itacaré. O arrasto simples, de fundo, com duas portas é o mais comum na frota
pesqueira local. Apenas duas embarcações possuem arrasto de quatro portas equipado com
guinchos.
A pesca é reconhecida como predatória pelos próprios pescadores e causa conflitos
com os pescadores dos guinchos e com os pescadores que não respeitam o período de defeso.
A presença de embarcações de grande porte equipadas com guinchos vindas de outras
localidades é bastante freqüente; sendo que o maior número dessas embarcações ocorre nos
meses em que há o defeso do camarão nos estados vizinhos. Pescadores do Espírito Santo e
de Sergipe costumam passar longas temporadas pescando no mar de Itacaré. O tempo
prolongado de atuação desses pescadores preocupa a população pesqueira local.
A pesca de arrasto de camarão realizada pelos pescadores locais, em geral, consiste em
temporadas curtas, com períodos diários de pouca atuação, sendo que muitas vezes utilizam o
equipamento para capturar iscas para a pesca de linha.
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D. Redinha ou Calão Pequeno

A redinha ou calão pequeno consiste em uma rede de náilon seco, de malha pequena,
sustentada por dois paus conhecidos como calão que são segurados por duas pessoas, uma de
cada lado, que caminham arrastando a rede contra o fluxo da maré. Embora seja realizada
principalmente no Rio de Contas e em seu estuário, a pesca com redinha também pode ser
realizada na beira da costa.
A pesca de redinha é realizada em fundo lamoso e destinada à captura de peixes
pequenos e camarão. De acordo com os pescadores entrevistados antigamente a pesca de
camarão em Itacaré era realizada principalmente com as redinhas. A pós a chegada do barco
a motor esta prática foi sendo descartada e substituída pelo arrastão.

E. Rede de “Afincá” ou Rede de Emalhar

Conhecidas como redes de espera em outras localidades a rede de “afincá” ou emalhar
consiste na fixação de redes de espera para a captura de peixes e lagostas. Em geral as redes
de “afincá” são bastante difundidas no município, sendo colocadas, no verão, em meia água
ou na superfície para capturar peixes “boiados”, e no inverno, no fundo para capturar lagostas.
Em Itacaré as redes de “afincá” são “entralhadas” (montadas) pelos próprios
pescadores. Embora a rede de “náilon seco” (monofilamento) seja a mais difundida redes de
“náilon mole” (multifilamento) também são utilizadas.
O roubo de redes por pescadores do próprio município ou de fora e a perda de redes
em temporais ou por serem arrastadas pelas redes de arrasto foram mencionados por 17,31%
dos entrevistados. Destes, dois pescadores (3,85%) afirmam ter encontrado na pesca com rede
de arrasto redes de espera perdidas a algum tempo em que peixes, tartarugas e cetáceos são
encontrados mortos.

F. Mariquita, Tainheira e Caçoeira

A mariquita é uma rede de náilon seco de malha pequena (até 40mm entre nós)
utilizada para a captura de peixes pequenos. A tainheira é uma rede de náilon seco ou mole de
malha (até 60mm entre nós) utilizada para a captura de peixes de médio porte como as
tainhas. A caçoeira é uma rede de náilon seco ou mole com malha grande (até90 mm entre
nós) utilizada para a captura de peixes grandes como rubalo (Centropomus spp.).
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Em Itacaré essas redes são utilizadas no Rio de Contas e em seu estuário. A pesca com
esses três tipos de rede em geral é realizada por dois pescadores e com auxílio de uma canoa.
A rede colocada na flor d’água e deixada pelos pescadores acompanhando a maré. Enquanto
isso um pescador segura a outra ponta da rede enquanto o outro conduz a canoa
acompanhando o movimento da rede junto à maré. Essas redes também podem ser utilizadas
para formar cercos ao redor do cardume.

G. Tapesteira ou Tapagem

Tapesteira é uma modalidade de pesca realizada nos “riachos” (braços) do Rio de
Contas por alguns pescadores. A pesca consiste no cercamento de um riacho com redes que
ficam submersas na maré enchente e são erguidas na preamar. Quando a maré seca o peixe
fica preso na malha da rede. A pesca exige esforço de 4 a 6 pescadores e deve ser vigiada de
acordo com a maré.
A tapesteira tem como característica principal possuir uma malha muito pequena e
náilon bastante resistente. A rede, bastante generalista, costuma ser colocada junto a uma
camboa.

H. Rede de “Bater”

A rede de “bater” consiste em estirar uma rede qualquer fixando-a nas duas
extremidades com o auxílio de uma garatéia e de pedras, e bater na água com varas de bambu
e pau para que os peixes sejam conduzidos para a rede.

5.2.1.4.Linha

A. Caniço

O caniço, conhecido em outras localidades por vara, é um apetrecho de pesca utilizado
para capturar peixes de pequeno e médio porte. Podem ser colocados de um a três anzóis na
extremidade da linha. A pesca de caniço é realizada tanto no Rio de Contas e seu estuário
quanto nas praias, próximo aos costões rochosos.
Essa modalidade de pesca é realizada por pescadores de diversas idades e é muito
difundida entre as mulheres. A pesca de caniço pode representar a fonte de alimento de muitas
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famílias. Nessa modalidade de pesca o camarão é a principal isca, mas restos ou partes de
peixes também podem ser utilizados.

B. Parada ou Linheira

A parada ou linhada é uma linha de náilon com um par (daí o nome par) ou trio de
anzóis presos em sua extremidade. A pesca de parada é realizada no Rio de Contas e em seu
estuário, e tem como alvo peixes de médio e grande porte. A linha é enrolada ao redor de uma
estaca, lata ou rolo e a parte a ser lançada é girada em cima da cabeça do pescador que faz o
movimento para dar impulso ao lance da linha.
As iscas utilizadas na parada são camarão, peixes pequenos e pedaços de peixe. A
linha utilizada na parada, possui náilon mais espesso sendo mais resistente que a linha
utilizada nos caniços, conseqüentemente os anzóis utilizados são maiores (número menor),
capturando peixes de maior tamanho.

C. Groseira ou espinhel

A groseira, um tipo de espinhel artesanal, utilizado para capturar um grande número
de peixes ao mesmo tempo. Antigamente a pesca com groseira era muito realizada no estuário
do Rio de Contas, mas, de acordo com os pescadores entrevistados, “após a construção das
barragens o rio secou e os peixes grandes não entram mais” (I.), o que restringiu a pesca de
groseira a uma prática pesqueira marinha.
Em Itacaré os pescadores confeccionam as próprias groseiras e estas costumam ter
tamanhos de linhas e anzóis variados para capturar peixes de diferentes tamanhos e espécies.
Os pescadores de Itacaré colocam as groseiras preferencialmente no fundo, mas estas
também podem ser colocadas em meia água, dependendo das espécies alvo.
As iscas utilizadas na groseira variam de acordo com as espécies-alvo. Em geral, são
utilizados peixes e partes de peixes dependendo do tamanho do anzol. Para a captura de
tubarões é comum o uso de caramurus (moréias).

D. Linha de Fundo

A pesca com linha de fundo pode ser realizada tanto no Rio de Contas e em seu
estuário, quanto em alto mar “nas pedras”. Modalidade bastante difundida entre os pescadores

Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras

61

que atuam no alto mar, é destinada a capturar peixes de grande porte e/ou alto valor
comercial.
As iscas utilizadas para na pesca de linha de fundo são camarão, xixarro, sardinha (em
geral massambê, industrializada), lula, guaricema, peixe pena, e pedaços e partes de outros
peixes. Na pesca de linha de fundo o uso de iscas vivas é muito comum. Em geral, os xixarros
são os peixes mais mencionados como sendo utilizados como iscas vivas. Mantidos em cestos
ou tamboretes furados, os peixes são conservados na água do mar para que sobrevivam por
muitas horas.
Para a captura do xixarro os pescadores apagam todas as luzes no barco em noites sem
lua e depois acendem a luz para atraí-los até a superfície. Quando sobe bastante o xixarro
pode ser capturado com o uso de um currupichel. Caso contrário poderá ser capturado com
linha e anzol sendo um pedaço de sacola plástica utilizado com isca para atrair o peixe.

E. Linha de Corso

A pesca com linha de corso consiste na pesca de linha com barco em movimento,
sendo as linhas colocadas na popa da embarcação. A pesca com linha de corso é muito
difundida em Itacaré nos meses de verão. Peixes de grande porte como o dourado
(Coryphaena hippurus), xaréu (Caranx sp.), cavalas e sororocas (Scomberomus spp.) são
freqüentemente capturados nessa modalidade de pesca.
As iscas utilizadas na pesca de corso podem ser as mesmas utilizadas nas outras
modalidades de pesca de linha ou então iscas artificiais como a rapala, também conhecida
como chapa ou colher, ou outras iscas artificiais utilizadas para capturar peixes “boiados”.

5.2.2. Tipos de Interações

No total 13 tipos de interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras
na área proposta para a Resex Marinha de Itacaré foram registradas. Destas apenas seis:
arpoamento, cooperação, emalhe, emaranhamento, roubo e tocaia seguiram as descrições
sugeridas por Di Beneditto (2004). Seis novas interações foram identificadas: afugentamento,
competição, enganchamento, espantamento, substituição e troca de pesqueiro; e uma, colisão,
teve sua descrição modificada em virtude dos resultados encontrados neste estudo (Tabela 5).
Dos quatro tipos de interações ecológicas existentes apenas competição e
comensalismo foram registrados em Itacaré como interações que ocorrem entre pescadores e
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cetáceos. A competição foi registrada em 8 das 13 interações descritas, sendo 5 registros de
competição por interferência e 3 registros de competição por recurso; e o comensalismo em
duas. Dentre os 13 tipos de interações registrados nesse trabalho, oito podem ser enquadradas
como interações operacionais (Tabela 5).

A. Interações Ecológicas

Dos onze tipos de interações ecológicas descritas cinco são exclusivamente
ecológicas, sendo três representadas pela competição por interferência, e uma representada
pela competição por recursos e uma comensalismo. Afugentamento, espantamento e troca de
pesqueiro são formas de competição por interferência e podem ser consideradas
complementares.
O afugentamento pode ser descrito como o tipo de interação existente quando o
cetáceo se aproxima da embarcação de pesca e os pescadores o afugentam com emissão de
sons, como assobios ou barulhos feitos pela batida de objetos ou das mãos no casco da
embarcação. Para os pescadores entrevistados, em geral, baleias e ‘caldeirões’ costumam se
aproximar das embarcações de pesca quando estas se encontram paradas em alto mar, durante
a prática da pesca de linha de fundo. A aproximação destes cetáceos de grande porte desperta
nos pescadores certa insegurança em relação a possíveis acidentes (interações operacionais).
De acordo com os pescadores entrevistados, os botos também podem estar envolvidos
em interações desse tipo nas atividades de pesca realizadas com canoas no Rio de Contas.
Esse tipo de interação entre botos e pescadores também foi registrado por REIS (2002) para o
município de Ilhéus. Esse tipo de interação é negativa para o cetáceo e neutra para o homem.
O espantamento pode ser descrito como a interação em que o cetáceo se aproxima da
embarcação de pesca espantando os peixes e prejudicando a pescaria. Em geral, refere-se a
uma interação relacionada a aproximação de baleias e caldeirões para perto das embarcações
durante a prática da pesca de linha de fundo. Embora seja mais freqüente entre pescadores e
grandes cetáceos, também já foi registrado para os botos de Itacaré como cita o pescador Ld.
“boto entra vários no rio, às vezes chega a empatar a gente a pescar. Na hora que ele chega
peixe nenhum fica por perto”. Casos em que os pescadores costumam bater nas canoas com
varas para espantá-los. Esse tipo de interação é considerado neutro para o cetáceo e negativo
para o homem.
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Tabela 5 – Interações identificadas nas entrevistas realizadas com 52 pescadores artesanais de Itacaré (BA), entre abril de 2005 e abril de 2006
durante o desenvolvimento do projeto “Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras na Área Proposta para a Reserva Extrativista Marinha
de Itacaré (BA)”, como ocorrentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras na área proposta para a Reserva Extrativista Marinha de Itacaré,
classificação da interação, efeitos para os cetáceos e para os pescadores, cetáceo(s) envolvido(s) e equipamento ou artefato de pesca envolvido(s)
TIPO DE INTERAÇÕES

INTERFERÊNCIA

INTERAÇÃO (n)
ECOLÓGICA
Afungentamento (19)
Espantamento (12)
Troca de Pesqueiro (4)
Competição (1)
Cooperação (1)
Arpoamento (1)
Roubo (2)
Emalhe (48)
Emaranhamento (3)
Colisão (1)
Enganchamento (11)
Tocaia (19)
Substituição (2)
n = número de citações ou registros

EQUIPAMENTO OU
ARTEFATO

OPERACIONAL

CETÁCEO

HOMEM

X
X
X
X
X
X
X

negativa
neutra
neutra
negativa
neutra
negativa
positiva
negativa
negativa
negativa
negativa
positiva

neutra
negativa
negativa
negativa
positiva
neutra?
negativa
negativa ou neutra
negativa
negativa ou neutra
negativa
neutra

baleia/caldeirão/boto
caldeirão/baleia/boto
baleias
boto
boto
boto
boto/tuninha
boto/tuninha
tuninha/boto?
tuninha
baleia
tuninha

barco/canoa
linha de fundo
barco
tarrafa
tarrafa
arpão
rede de espera
rede de espera e calão
Arrastão/linha de fundo
barco
linha de fundo
arrasto de camarão

neutra

positiva

baleia/boto/boto-negro

barco/canoa

Competição por Interferência
Competição por Interferência
Competição por Interferência
Competição por Recurso
Comensalismo

Competição por Recurso
Competição por Recurso
Competição por Interferência
Competição por Interferência
Comensalismo

CETÁCEOS
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Em geral, as baleias costumam se aproximar mais das embarcações durante a noite,
quando movimentos como saltos, batidas de cauda e subidas à superfície para realizar trocas
gasosas não podem ser avistados pelos pescadores “De noite quando a gente vê que ela que a
gente pega dá porrada no barco pra ela num chegar perto, né” (Ch.). Os pescadores
consideram a presença do caldeirão como sendo menos perigosa, embora a espécie se
aproxime mais da embarcação. Aparentemente isso se deve ao hábito gregário das baleias e ao
cuidado parental das mães com filhotes.
A troca de pesqueiro pode ser descrita como a mudança no trajeto ou local de pesca
devido a presença de cetáceos. Pescadores afirmam que algumas vezes, ao se aproximarem do
pesqueiro no qual realizariam a pesca de linha de fundo, encontram baleias no local e
precisam se deslocar para outros pesqueiros a fim de evitar possíveis acidentes (interações
operacionais). A troca de pesqueiro é considerada uma interação neutra à baleias e negativa
para o pescador, já que envolve custo adicional de combustível e gasto extra de tempo.
A competição por recurso pode ser facilmente reconhecida nas interações existentes
entre os cetáceos e as atividades pesqueiras na competição, já que pescadores e cetáceos
frequentemente disputam as mesmas presas. Em Itacaré a competição está presente na disputa
entre pescadores que utilizam tarrafas para capturar tainhas (Mugil spp.), peixes utilizados
tanto para consumo quanto para comercialização, e a preferência dos botos por esses peixes,
registrada pelos 52 pescadores entrevistados. A competição já foi registrada por Pantoja
(2003) na Amazônia.
A preferência de cetáceos da espécie S. guianensis por organismos do gênero Mugil
tem sido descrita na literatura (MONTEIRO-FILHO, 1995; REIS, M., 2002). No entanto, a
semelhança entre as espécies que são comercializadas pelos pescadores e as que são
consumidas por S. guianensis deve ser avaliada para que se possa afirmar a ocorrência da
sobreposição de nicho alimentar. Embora as tainhas façam parte da dieta de S. guianensis, a
espécie apresenta alimentação bastante diversificada composta por peixes demersais, peixes
pelágicos, lulas e camarões. Aparentemente a espécie apresenta preferência por espécies
estuarinas (DI BENEDITTO et al., 2001).
De acordo com Northridge (1984), é muito difícil a ocupação do mesmo nicho
alimentar por espécies diferentes, mas espécies que possuem dieta baseada em uma pequena
variabilidade de itens estão mais susceptíveis a competir por recurso.
Na cooperação, pescadores são beneficiados pela condução de peixes, pelos botos, S.
guianensis, para áreas mais rasas, o que facilita a captura na pesca com tarrafa. Este tipo de
interação, mencionada por apenas dois pescadores (3,77%) está relacionado exclusivamente
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às atividades de pesca realizadas no estuário do Rio de Contas. A contradição entre
cooperação e competição podem estar relacionadas a percepção dos pescadores em relação
aos benefícios que podem ser gerados pelos animais. Caso semelhante foi registrado por
Peterson (2005).
Interações comensais (REIS, M., 2002) e mutualísticas existentes entre cetáceos e
pescadores foram descritas para o Brasil. Simões-Lopes (1991) e Peterson et al. (2005)
registram a interação entre T. truncatus e os pescadores que utilizam tarrafas no Sul do Brasil.
Caso semelhante já foi registrado por Monteiro-Filho (1995) para a interação existente entre
os indivíduos da espécie S. guianensis e os pescadores que utilizam cercos-fixos para capturar
suas presas. A pesca cooperativa em arrasto de praia com indivíduos da espécie S. guianensis
foi registrada por Reis, M. (2002) no município de Ilhéus (BA) e Freitas-Netto (2003) no
Espírito Santo.
A importância da pesca cooperativa, ou mutualística, parece ser maior em alguns
pontos do Sul do país, onde a dependência dos pescadores pelo auxílio dos animais é maior.
Simões-Lopes (1991) e Peterson et al. (2005). Nos casos registrados por Freitas-Netto para o
litoral do Espírito Santo e por Reis, M. (2002), o reconhecimento desse tipo de interação por
parte dos pescadores é menos freqüente.

B. Interações Operacionais

Apenas dois tipos de interação são exclusivamente operacionais, o arpoamento e o
roubo. O arpoamento, interação que envolve a pesca de mergulho e os cetáceos, teve apenas
um registro. Durante o período de estudo foi registrado o arpoamento de um indivíduo macho
de S. guianesis, encontrado morto com marca de tiro de arpão, na praia de Itacarezinho (IMA,
comunicação pessoal)12.
A pesca com arpão é uma prática pouco comum entre os pescadores de Itacaré; dentre
os entrevistados apenas dois praticam essa modalidade de pesca. Entretanto, nos meses de
verão, a pesca com arpão é amplamente difundida entre os turistas que freqüentam o
município para a captura de peixes como xaréu (Caranx sp.) e rubalo (Centropomus sp.).

12

Informação fornecida por Renata Guedes Batista, Coordenadora do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) de

Ilhéus.
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O arpoamento de cetáceos da espécie S. guianensis já foi registrado por Borobia et al.
(1991), Siciliano (1994) e por Freitas-Netto (2003). Esse tipo de interação pode ser
enquadrado em interações ecológicas do tipo predação quando o pescador atira
intencionalmente ou acidentalmente no animal e utiliza-se dele como recurso.
No caso registrado neste estudo, o arpoamento é considerado negativo para o cetáceo e
neutro para pescador. Mas, quando há utilização dos recursos pode ser considerado negativo
para o cetáceo e positivo para o homem (FREITAS-NETTO, 2003); ou ainda como interação
negativa para ambas as espécies, quando a morte do animal é notificada aos órgãos
competentes e o pescador envolvido é detido.
O roubo foi mencionado por apenas dois (3,77%) pescadores e está relacionado ao
roubo de peixes capturados em redes pelos pescadores. Pescadores afirmam que as redes de
espera, por ficarem expostas por diversas horas, podem ter os peixes capturados roubados por
outros peixes e por cetáceos. Afirmam ainda que identificar o autor do roubo é bastante
difícil, a não ser que este seja presenciado pelos pescadores, como nessas duas citações. A
espécie de cetáceo envolvida no roubo parece ser S. guianensis, mas os pescadores afirmam
não ter certeza de que o cetáceo envolvido não fosse uma tuninha. Para os pescadores os
cetáceos são atraídos pelos peixes capturados nas redes.
No Brasil o roubo de peixes dos artefatos de pesca por cetáceos foi registrado por
Secchi e Vaske Jr. (1998) e Freitas-Netto (2003), os primeiros autores para O. orca e o
segundo para as espécies S. guianensis, S. bredanensis, T. truncatus e para o gênero Stenella.

C. Interações Ecológicas e Operacionais

Dos 13 tipos de interações registradas cinco podem ser enquadradas como ecológicas e
operacionais. Destas, duas estão representadas por competição por recursos, 2 competição por
interferência e 1 comensalismo.
São consideradas interações operacionais e ecológicas do tipo competição por recurso
as interações emalhe e emaranhamento.
O emalhe foi a interação mais citada pelos pescadores. Do total de pescadores
entrevistados, 46 (81,13%) afirmam ter capturado botos (S. guianensis) pelo menos uma vez.
Embora a freqüência das capturas seja maior para os botos, os pescadores afirmam que
eventualmente as tuninhas também são capturadas.
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O emalhe, provavelmente, é o tipo de interação que sucede o roubo. Os botos atraídos
pelos peixes capturados nas redes, se envolvem com o artefato e ficam presos na malha.
Enquadra-se na competição por recurso por disputar os peixes com os pescadores. A rede de
espera foi a modalidade de pesca mais citada nos casos de emalhe, mas a captura acidental em
redes de arrasto de praia (calão) foi confirmada pelos sete pescadores que exercem a
modalidade.
Nas redes de espera, em geral, os indivíduos são capturados sozinhos e a captura
resulta na morte do animal. De acordo com os pescadores entrevistados o boto “ele se
embaraça na rede, tem aquele bico, e ali mete e vai fazendo força pra vê se defende, quando
mais faz força mais se enrosca e aí morre” (ZG.). Reis, M. (2002) afirma que os indivíduos da
espécie S. guianensis geralmente se prendem nas redes de espera pelo rostro e nadadeira
caudal, e na tentativa de sair, acabam enrolando-se e morrendo.
As redes de espera utilizadas pelos pescadores de Itacaré apresentam malhas de
tamanhos variados (a partir de 40mm entre nós). Em geral as redes de malhas maiores (a
partir de 70mm entre nós ) são as mais utilizadas. O material de confecção das redes de espera
utilizadas em Itacaré é a poliamida 100% (náilon). Em geral, as redes de “náilon seco”
(monofilamento) são as mais comuns, mas, redes de “náilon mole” (multifilamento) também
são utilizadas. Embora a maioria dos pescadores afirme que não há diferença entre os tipos de
rede para a captura de cetáceos, como afirma I: “De vez em quando pega um, do cinza. Tanto
a de náilon seco quanto a de náilon mole”, alguns pescadores (9,61%) afirmam que as redes
de “náilon mole” são aquelas em que os botos são capturados com maior freqüência:
(...)boto, no anzol, eu nunca peguei. Agora de rede já! Aquela rede que eu lhe
amostrei, aquela de náilon mole. É a de náilon mole que pega! Quantos bata
naquela rede mata, por que ele num consegue estourar a malha. A de náilon seco
ele ainda mete a cabeça e estoura, mas aquela de náilon mole, ele laçou, olha,
quanto mais ele faz a força mais se enrosca e o náilon vai cortando” (Ch.).

Para Di Beneditto et al. (2001), o impacto que as redes de espera causam sobre os
cetáceos é diretamente proporcional à espessura e resistência da linha usada na sua confecção
e ao tamanho da malha; sendo assim, as redes multifilamentosas oferecem maior risco aos
animais.
Durante o período de estudo foi relatada por um pescador a captura acidental de um
boto em rede de náilon mole utilizada ilegalmente para a captura de lagostas. O pescador
afirma que ao perceber a presença do animal morto na rede furou-o com faca para que este
afundasse e não aparecesse na praia. Quando perguntado se esta é uma prática freqüente entre
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a população pesqueira de Itacaré, o pescador afirmou que quando não são feitos os furos,
podem ser amarrados pesos para causar o afundamento do animal, ou ainda o retalhamento
para utilização como isca, principalmente na pesca com groseiras para a captura de cações.
Quanto à sazonalidade das capturas não foi possível determinar os períodos em que
essas acontecem com maior freqüência. Em geral, os pescadores entrevistados preferem não
arriscar um período. Os pescadores afirmam que a dificuldade em se afirmar os períodos em
que as capturas são mais freqüentes se deve ao fato de que no “verão” (período que se estende
de setembro a maio) as redes de espera são amplamente utilizadas pelos pescadores para a
captura de peixes “de corso” como cavalas e sororocas (Scomberomorus spp.) e xaréu
(Caranx sp.). Neste período as redes costumam ser colocadas em águas rasas, bem próximas
da costa, o que pode favorecer as capturas acidentais. No entanto, no “inverno” (período que
se estende de abril a agosto), principalmente nos meses de maio a julho, as redes de espera são
amplamente utilizadas para a captura de lagostas, sendo colocadas em grandes extensões e
grandes quantidades. O alto valor comercial do crustáceo no mercado favorece o uso
indiscriminado de grande quantidade e amplas extensões de rede de espera.
De acordo com Northridge (1984), o aumento do esforço de pesca aumenta as chances
de ocorrência de interações entre cetáceos e atividades pesqueiras. Sendo assim, a pesca da
lagosta pode representar uma ameaça aos botos de Itacaré.
Em uma pesquisa realizada em Ilhéus, Reis, M. (2002) detectou maiores freqüências
de captura de botos da espécie S. guianensis nos meses de verão devido à baixa profundidade
em que são colocadas as redes nesse período.
O emalhe em rede de arrasto de praia (calão) foi mencionado por todos os pescadores
que atuam ou atuaram nessa modalidade de pesca (13,21% dos entrevistados). A captura
acidental de indivíduos da espécie S. guianensis em redes de calão, em geral, acomete duplas
ou grupos de indivíduos e costuma estar relacionada a captura de grandes cardumes de peixes.
A captura acidental nessa modalidade de pesca foi registrada para a espécie por Reis, M.
(2002) e para T. truncatus. Em geral, as capturas de cetáceos envolvem espécies (ou
populações) de hábitos costeiros e que costumam se alimentar em águas rasas
(NORTHRIDGE, 1984).
A pesca com rede de calão, atualmente, vem sendo realizada em Itacaré em diversos
trechos das margens do Rio de Contas, durante o ano todo, e nas praias da Concha e do Pontal
nos meses de verão. Os pescadores entrevistados afirmam que a captura de botos nessa
modalidade de pesca ocorre, em geral, quando a prática é realizada nas praias.
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Durante o período de estudo, a captura acidental de cinco indivíduos da espécie S.
guianensis foi relatada por dois pescadores para o mês de novembro de 2005, na Praia do
Pontal. Os pescadores afirmam que pelo menos um dos indivíduos era filhote. Neste dia foi
capturado um cardume de sororocas que correspondeu a quase 800 quilos de peixe. Os
pescadores afirmavam que os animais foram libertados com vida.
Assim como o emalhe, no emaranhamento há competição por recurso. Os cetáceos
aproximam-se dos artefatos de pesca por estes conterem peixes. Esse tipo de interação foi
citada por três pescadores e têm o envolvimento de pequenos odontocetos. Em dois casos os
pescadores reconheceram ser as tuninhas, como as espécies relacionadas. No outro caso o
pescador afirma não conseguir se lembrar (devido à quantidade de anos em que ocorreu o
acidente) se era um boto ou uma tuninha.
Os dois casos envolvendo tuninhas estão relacionados ao emaranhamento dos animais
na corda que traciona a rede de arrasto de camarão; o outro caso refere-se ao envolvimento do
odontoceto com a corda que sustenta a garatéia âncora na pesca de linha de fundo.
Esse tipo de interação também foi registrado por Siciliano (1994) para as espécies G.
macrorhynchus e T. truncatus, e por Freitas-Netto (2003) para o envolvimento de baleiasjubarte e baleias-franca em groseiras.
Emalhe e emaranhamento são responsáveis pelas capturas acidentais de cetáceos em
Itacaré e possuem aspectos negativos para ambas as partes envolvidas, pois podem ocasionar
lesões ou a morte dos cetáceos e danos aos artefatos de pesca (DI BENEDITTO et al., 2001).
Dentre as interações que se enquadram como operacionais e ecológicas do tipo
competição por interferência estão os casos de colisão e enganchamento.
A interação conhecida como colisão nesse estudo não seguiu exatamente a descrição
sugerida por Di Beneditto (2004). De acordo com os pescadores entrevistados, os buracos
encontrados nas redes dificilmente têm seus causadores identificados a menos que estes
fiquem presos na malha, o que no caso remete ao emalhe, outro tipo de interação. Nesse
estudo a colisão pode ser descrita como o choque entre cetáceos e embarcações de pesca.
A colisão pode ser considerada uma competição por interferência já que, em geral,
cetáceo e pescador são prejudicados, sendo o animal com ferimento ou morte e o homem com
prejuízos no artefato de pesca ou embarcação. Neste estudo apenas um caso de colisão foi
registrado. Neste, uma tuninha colidiu com a embarcação enquanto deslocava-se na popa para
alimentar-se dos peixes que caiam da rede de arrasto de camarão (tocaia). O animal feriu-se
com a hélice do motor do barco, mas o pescador não soube quais foram as conseqüências.
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Interações operacionais entre baleias e atividades pesqueiras com aspectos negativos
para os cetáceos, em geral, estão relacionadas ao envolvimento dos animais com redes de
pesca ou enroscamento em linhas. A colisão com embarcações também pode causar injúria
(ANGLISS e DeMASTER, 1997).
Colisões entre cetáceos e embarcações motorizadas já foram registradas em outros
estudos, como exemplo podemos citar os animais encontrados encalhados nas praias com
marcas de corte feitos por hélices de motor (LAIST et al., 2001).
Embora não tenham sido registrados casos de colisão de cetáceos com redes em
Itacaré, esse tipo de competição por interferência também pode representar interações entre
cetáceos e atividades pesqueiras como descrito por Freitas-Netto (2003) e Di Beneditto et al.
(2004). Assim, sugere-se que o termo colisão tenha descrição mais abrangente, podendo estar
relacionado ao animal que colide com a embarcação ou com a rede de pesca, sem ficar
emalhado.
O enganchamento pode ser descrito como uma interação em que um cetáceo é fisgado
pelo anzol da pesca de linha. Esse tipo de interação se enquadra como competição por
interferência, pois as duas espécies estão em busca de alimento e uma atrapalha a outra.
Nesse estudo o enganchamento representa acidentes em que as baleias se engancham
nos anzóis da pesca de linha de fundo. Neste tipo de interação homem e cetáceo são
prejudicados; o cetáceo pela perfuração do anzol, que pode representar riscos de infecção, e o
pescador pela perda do aviamento (material de pesca) “Um dia eu, V. e D. pescando lá fora,
eu pensando que era um peixe na minha linha e um na linha de V., a baleia passou no fundo,
enganchou no anzol e levou o náilon, aí estourou os dois náilons... anzol 10... pescando
guaricema, levou umas 40 braças de náilon” (I.).
A interação que se enquadra como operacional e ecológica do tipo comensalismo é a
tocaia. Esse tipo de interação foi mencionado pelos pescadores para representar o
comportamento de tocaia em que as tuninhas se aproximam das embarcações para se
alimentar do engodo. Os animais costumam se deslocar ao redor das embarcações,
principalmente na pesca de arrasto de fundo. A interação é considerada comensalismo
favorecendo as tuninhas e sendo neutra ao homem.

D. Substituição

A substituição é uma interação existente entre os cetáceos e pescador (proprietário ou
mestre de embarcação ou canoa) que consiste na substituição da atividade de pesca pela
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atividade de transporte ou turismo para avistagem de cetáceos. A substituição é uma interação
que favorece o pescador e é neutra para o cetáceo.
Em Itacaré, a substituição já foi registrada para avistagens de botos-negros, baleiasjubarte e botos. De acordo com um dos pescadores entrevistados, no período do encalhe em
massa muitos pesquisadores e representantes da mídia estiveram no município e foram
conduzidos por pescadores ao local do encalhe. Nessa atividade os pescadores puderam
arrecadar uma grande quantidade de dinheiro apenas com a condução de pessoas para o local.
Atualmente, a substituição acontece principalmente nos meses em que as baleiasjubarte permanecem na região, quando pescadores conduzem grupos de turistas para o alto
mar a fim de avistarem as baleias.
De acordo com os pescadores entrevistados, nos meses de inverno as condições do
mar ficam desfavoráveis à prática de algumas modalidades de pesca. Coincidentemente esses
meses correspondem ao período de ocorrência das baleias-jubarte na região. A presença das
baleias deve ser aproveitada pelos pescadores que possuem embarcações e pelas embarcações
de turismo para a realização de atividades turísticas para observaçãodas baleias.
O turismo para avistagem de baleias (whale watching) tem sido realizado em Itacaré
com sucesso por pesquisadores do IBJ. O Instituto sugere que estas atividades sejam
desenvolvidas, de forma ordenada, por membros das populações locais a fim de despertar seus
interesses pela conservação dos cetáceos e agregar valores econômicos para a região
(BARACHO e MÁS ROSAS, 2004; CIPOLOTTI et al., 2006).
O turismo para avistagem de botos é realizado por pescadores que possuem canoas e
estão habituados a realizar suas atividades de pesca no Rio de Contas. Para estes, na alta
estação turística (de dezembro a fevereiro), esse tipo de atividade pode representar fonte
alternativa de renda.
O turismo para observação de baleias e de golfinhos (dolphin watching) consiste em
uma interação positiva entre pescadores e cetáceos e deve ser incentivado dentro da área da
Resex, desde que as regras estabelecidas na Portaria 117/96 (Anexo) sejam cumpridas
(IBAMA, 2006b).
De acordo com Orams (1997), interações desse tipo, quando combinadas com
atividades educativas, podem estimular as pessoas a serem ambientalmente mais
responsáveis. Sendo assim, a parceria entre pescadores e instituições como o IBJ pode
representar grandes benefícios para a conservação dos cetáceos na região.
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5.2.2.1. Classificação e Descrição dos Tipos de Interações Existentes em Itacaré

Com base nos resultados obtidos nesse estudo, novas interações e algumas sugestões
foram adicionadas às interações propostas por Di Beneditto (2004), como mostra a tabela 6.
Tabela 6 – Classificação e descrição das interações existentes entre os cetáceos e as atividades
pesqueiras, adaptado de Di Beneditto (2004), incluindo as interações registradas para a área
proposta para a Reserva Extrativista Marinha de Itacaré (BA) registradas entre abril de 2005 e
abril de 2006 durante o desenvolvimento do projeto “Interações entre Cetáceos e Atividades
Pesqueiras na Área Proposta para a Reserva Extrativista Marinha de Itacaré (BA)”
INTERAÇÃO
Afugentamento
Arpoamento
Colisão
Competição
Cooperação
Emalhe
Emaranhamento
Enganchamento
Espantamento
Roubo
Substituição
Tocaia
Troca de
Pesqueiro

DESCRIÇÃO
Animal (ou grupo de animais) é afugentado pelos pescadores.
Animal (ou grupo de animais) é arpoado ao se aproximar da embarcação para ser
utilizado como isca em práticas pesqueiras, ou para outros fins.
Animal (ou grupo de animais) colide com a embarcação ou com a rede de pesca,
conseguindo rompê-la.
Animal (ou grupo de animais) compete com os pescadores por recursos.
Animal (ou grupo de animais) direciona ou encurrala o pescado para próximo do
artefato de pesca.
Animal (ou grupo de animais) colide com a rede de pesca e fica preso nas malhas
do artefato.
Animal (ou grupo de animais) se emaranha nas linhas principal ou secundárias do
espinhel, ou de outro tipo de artefato de pesca.
Animal (ou grupo de animais) é içado com anzol.
Animal (ou grupo de animais) espanta as espécies-alvo, atrapalhando a pescaria.
Animal (ou grupo de animais) se aproxima do artefato de pesca, retirando o
pescado que está emalhado ou fisgado.
Animal (ou grupo de animais) é utilizado como objeto de turismo.
Animal (ou grupo de animais) acompanha a operação de pesca, perseguindo e
capturando (ou tentando capturar) o pescado que escapa do artefato.
Animal (ou grupo de animais) está no local de pesca induzindo os pescadores a
procurar um novo local

5.3. CONHECIMENTO ECOLÓGICO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE ITACARÉ

Os pescadores artesanais de Itacaré afirmam que a região é favorável à prática
pesqueira, pois apresenta uma grande diversidade e quantidade de recursos. Os pescadores
entrevistados afirmam que a plataforma continental estreita facilita a aproximação dos
pescadores a águas mais profundas, sendo possível, com pouco tempo de navegação, atingir
grandes profundidades como afirma ZF.:“Em pouco tempo a gente ta nas beiradas e nas
paredes”.
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De acordo com os pescadores entrevistados, a diversidade de habitats encontrada na
região é composta por três diferentes tipos de substrato “lama”, “cascalho” e “pedra”,
dispostos de forma irregular, formando inúmeros pesqueiros. Embora alguns barcos sejam
equipados com sondas para reconhecimento de cardumes e tipos de substratos, a maior parte
das embarcações que existem em Itacaré não apresenta tal equipamento.
O reconhecimento dos pesqueiros se dá por pontos fixos localizados na costa e por
sondagem manual do tipo de substrato “pega a chumbada grande, que a gente chama
chumbada de sonda, amarra na ponta do náilon e desce ela, quando chega lá embaixo a gente
bate ela, se o chão for meio grudento, a chumbada vai começar a grudar e quando você puxar
a chumbada vai vim melada de lama, quando o chão é mais duro a chumbada começa a pular
mais um pouco, e se for pedra mesmo a chumbada começa a pular, quebra a pedra e vem uns
pedacinhos da pedra na chumbada”(Gm.).
Para eles, o substrato “lamoso” constitui a maior área e é utilizado na pesca de arrasto
para captura de camarão, “rede de emalhar” (rede de espera) para a captura de peixes e
lagostas, e nas groseiras (espinhéis) para a captura de peixes. Entretanto, a maior
concentração de peixes encontra-se associada ao substrato rochoso.
Os pescadores acreditam que a tradição no reconhecimento dos pesqueiros só pôde ser
mantida pela população local porque os barcos não possuem equipamentos modernos para
isso. Dois dos pescadores entrevistados, especialistas na pesca de camarão e provenientes de
outras localidades, afirmaram não reconhecer os pesqueiros na ausência de sonda e GPS e
consideram esses equipamentos fundamentais ao desenvolvimento da pesca. Para eles, a
ausência desses equipamentos compromete a durabilidade das redes de arrasto de camarão, já
que, durante o arrasto, substratos rochosos podem não ser identificados.
A sazonalidade dos recursos constitui um fator determinante da modalidade de pesca a
ser realizada. Em menor escala, os ciclos lunares também podem interferir na decisão das
modalidades de pesca a serem desenvolvidas. O xixarro (Selar crumenophthalmus), muito
utilizado como isca viva pelos pescadores de Itacaré, só pode ser capturado nas noites escuras;
“quando não tem lua, a gente acende a luz e eles vem pra cima, aí é só pegar com o
currupichel” (P.).
Com relação às mudanças sofridas pela pesca em Itacaré ao longo do tempo, Ld.
afirma que “a pesca mudou porque antigamente era poucos artifícios de pesca, hoje em dia é
muito!”.
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5.3.1. CONHECIMENTO ECOLÓGICO

DOS

PESCADORES

DE ITACARÉ SOBRE OS

CETÁCEOS

QUE INTERAGEM COM AS ATIVIDADES PESQUEIRAS

Os pescadores de Itacaré, embora não tenham interesse comercial pelos cetáceos,
possuem um grande conhecimento sobre alguns aspectos da biologia e da ecologia desses
animais. O interesse e curiosidade dos seres humanos pelos cetáceos é bastante antigo
(HETZEL e LODI, 1993). O comportamento e o tamanho de alguns representantes do grupo
fascinam os pescadores (ALARCON e SCHIAVETTI, 2005). Tais sentimentos podem ser
explicados pela hipótese da biofilia (WILSON, 1989).
Dentre os entrevistados, 13,21% classificam os cetáceos como peixes, e explicam essa
classificação pelo habitat ocupado pelos organismos. No Brasil, a tendência em incluir os
cetáceos na etnocategoria “peixes” ocorre desde o período colonial (COSTA-NETO et al.
2002). No litoral norte da Bahia, a população pesqueira local também inclui os cetáceos no
grupo dos peixes (COSTA-NETO e MARQUES, 2000). Mas, para 32,08% dos entrevistados,
os cetáceos são categorizados como “peixes mamíferos” ou “mamíferos”; sendo a
classificação atribuída às semelhanças entre esses animais e a espécie humana.
Os pescadores afirmam que as mães ensinam seus filhotes a dar saltos e se alimentar.
A transmissão cultural entre esses organismos é reconhecida pelos pescadores de Itacaré para
as baleias e para os botos. Nesses momentos estabelecem paralelos entre os cetáceos e a
espécie humana, como mostra o fragmento extraído de uma entrevista sobre a transmissão
cultural entre os botos:
O dom do pai e da mãe, o que pratica, passa para eles. É como a gente, né! A gente
sabe o que o pescador mais velho falou pra nós. Aí eles ensinam pra gente, então a
gente passa pra vocês, passa aquilo que aqueles pescador mais velho, que às vezes
muitos já morreram, outros tão aí vivos, mas boa parte já morreu, passou pra gente.
(ZV.)

Estudos desenvolvidos com cetáceos comprovam que a cultura entre esses animais é
transmitida entre os organismos e pode ser percebida pelos estudos realizados com as
variações comportamentais intra-específicas de populações silvestres que não podem ser
explicadas por fatores ambientais ou genéticos (RENDELL e WHITEHEAD, 2001).
O comportamento migratório é reconhecido pelos pescadores para as baleias-jubarte
com períodos sazonais relacionados ao “verão” e ao “inverno”, e para os botos sobre o hábito
quase que diário de adentrarem o Rio de Contas para se alimentar.
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Os pescadores afirmam que as baleias, em geral, aparecem no início do ‘inverno’
permanecendo por toda estação e vão embora no “verão”. A procura das baleias pelas águas
de Itacaré é reconhecida pelos pescadores como uma prática bastante antiga em que “as
baleias vem pra cá pra dar a cria” (ZV.). Os pescadores afirmam avistar uma grande
quantidade de casais e filhotes durante o período de permanência das mesmas no local, sendo
possível avistar grupos com até seis indivíduos. O hábito das baleias-jubarte de freqüentar as
águas da Bahia nos períodos reprodutivos é bastante conhecido (IBJ, 2006). A ocorrência da
espécie e de filhotes para a região de Itacaré foi registrada por Rossi-Santos et al. (2006) para
todo o período reprodutivo.
Os pescadores de Itacaré identificam alguns comportamentos das baleias-jubarte como
exposição da nadadeira caudal, batida de nadadeira caudal, saltos e respiração pulmonar
(Figura 8).
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Figura 8 – Comportamentos das baleias-jubarte, Megaptera
novaeangliae, descritos pelos pescadores de Itacaré (BA) A.
exposição caudal, B. batida de caudal, C. salto, D. “suspiro”
(respiração)
O comportamento alimentar dos botos foi mencionado, em diferentes níveis de
detalhamento, por todos os pescadores entrevistados. Para eles os botos da espécie S.
guianensis procuram o estuário do Rio de Contas para se alimentar de tainhas. Embora
considerem outros peixes pequenos como parte da dieta desses animais, registram a
preferência da espécie pelos mugilídeos. Alguns pescadores reconhecem ainda um
comportamento particular da espécie para a obtenção de suas presas. Afirmam que “os daqui
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(de dentro do rio) come tainha, os daqui pega muita tainha, eles faz cerco mesmo, eles faz um
cerco num cardume de tainha, se você vê ó, aí eles faz aquele cerco e sai com a tainha
atravessada”(I.).
Oliveira e Monteiro-Filho (2006) registram informações semelhantes para os botos da
região de Cananéia (SP), os autores afirmam que a dieta da espécie é composta por peixes de
pequeno porte e descrevem o comportamento de cerco para a pesca da tainha pelos botos.
Quanto às tuninhas os pescadores possuem conhecimento restrito. Informações sobre o
comportamento de tocaia são os mais descritos para as espécies “geralmente os barcos de
arrasto quando eles estão arrastando na lama eles vão seguindo” (Gm). Freitas-Netto (2003)
registrou comportamento semelhante para as espécies no litoral norte do Espírito Santo.

5.4. MEDIDAS MITIGADORAS DE IMPACTOS

Para que sejam aplicadas medidas efetivas de conservação para as espécies de cetáceos
que ocorrem na região, é necessário que sejam obtidas informações sobre estrutura
populacional, etologia, dieta e ameaças enfrentadas pelas populações. Informações biológicas
e ecológicas das populações de cetáceos que ocorrem em Itacaré são restritas a avistagens de
cetáceos (BOROBIA et al., 1991; ALCANTARA e SCHIAVETTI, 2005; BARACHO et al.,
2006; CIPOLOTTI et al., 2006), informações adquiridas junto à população pesqueira (LODI
et al., 1991; ALARCON e SCHIAVETTI, 2005) e informações preliminares sobre o uso do
habitat por baleias-jubarte (ROSSI-SANTOS et al., 2006).
Entretanto, não se pode esperar que estudos sejam realizados para que medidas
mitigadoras de impacto sejam realizadas; principalmente para a população de S. guianensis,
que parece ser a mais afetada nas interações com as atividades pesqueiras.
O monitoramento das interações, a proibição e/ou restrição do uso de alguns artefatos
de pesca, o uso de alarmes acústicos e a criação da Resex parecem ser medidas mitigadoras de
impacto eficientes.

A. Monitoramento das Interações

O monitoramento das interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras
em Itacaré é uma medida profilática que deve ser implementada a fim de se obter informações

Interações entre Cetáceos e Atividades Pesqueiras

77

numéricas sobre essas interações e ameaças enfrentadas pelas espécies de cetáceos que
ocorrem na região.
No monitoramento as capturas acidentais devem receber maior atenção, devendo ser
quantificadas e localizadas. Características como: espécie envolvida, número de indivíduos,
tipo de artefato de pesca, pesqueiro ou local de pesca, esforço de pesca, recursos capturados,
período do dia em que ocorreu a captura e época do ano, devem ser obtidas para que sejam
determinados locais e períodos de maior risco e sejam realizados cálculos de Captura por
Unidade de Esforço (CPUE) (DI BENEDITTO, 2004). Tais resultados permitirão avaliar os
reais impactos das atividades pesqueiras nas populações de cetáceos locais e foram
recomendados no “Plano de Ação para a Conservação de Mamíferos Aquáticos” (IBAMA,
2001).
Parcerias devem ser estabelecidas entre os pescadores e as Universidades e ONGs para
que estudos sejam desenvolvidos com animais encontrados mortos. Esses animais poderão ser
utilizados para obtenção de amostras de tecidos para análises de patologias, elementos-traço e
metais pesados, conteúdos estomacais para análise da dieta e estimativa de idade a partir de
dentes (IBAMA, 2001).

B. Proibição ou Restrição da Pesca em Locais de Alto Risco de Acidentes

Caso sejam detectados locais de alto risco de captura nos monitoramentos, a
modalidade de pesca responsável por estas capturas, em geral redes de espera, deve ser
limitada nesses locais, nos períodos mais críticos. Esse tipo de medida mais severa tem tido
êxito em alguns locais do mundo como no Golfo de Maine (READ, 2000).
A restrição ao uso de redes a algumas localidades e profundidades foi proposta e
aprovada pela população pesqueira local, em oficinas públicas realizadas pelo Grupo Resex, e
podem contribuir significativamente com a redução dos casos de captura acidental. Tais
medidas parecem beneficiar especialmente os botos S. guianensis que, de acordo com os
pescadores entrevistados utilizam preferencialmente águas costeiras e estuarinas. Mas, para
que os cetáceos sejam realmente contemplados nesses benefícios, é necessário que seja feito
um zoneamento detalhado das regiões de maior risco de captura ou envolvimento em
acidentes.
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C. Alarmes Acústicos

Os alarmes acústicos acoplados às redes de pesca tem sido utilizados para reduzir
capturas acidentais de pequenos cetáceos pela produção de sons que provocam aversão dos
odontocetos à rede, sendo detectados por esses cetáceos através da ecolocalização. Esses
dispositivos têm se mostrado eficientes na redução das capturas de pequenos odontocetos
(READ, 2000).
Testes realizados no Paraná com alarmes acústicos de baixo custo financeiro
acoplados a redes de espera têm demonstrado a eficácia do aparato contra a captura de
cetáceos como S. guianensis, com baixa interferência na captura das espécies-alvo (ALVES e
MONTEIRO-FILHO, 2006). Soluções tecnológicas como essas devem ser consideradas
prioritárias para tais problemas (NORTHRIDGE, 1984).

D. Criação da Resex Marinha de Itacaré

A criação da Resex Marinha de Itacaré parece ser a forma mais adequada de se
estabelecer a conservação dos recursos aquáticos da região como um todo, e ainda assegurar a
perpetuação da pesca artesanal no município.
No “Plano de Utilização da Reserva Extrativista Marinha de Itacaré – Versão
Preliminar” (BRASIL, 2001) são propostos zoneamentos, normas e proibições, em que podem
ser inseridas medidas mitigadoras de impacto direto às populações de cetáceos que ocorrem
na região. Com a implantação da Resex, outros impactos como a sobrepesca e a degradação e
perda de habitat (CULICK, 2004) seriam evitados.
A necessidade da implantação da Resex torna-se ainda mais evidente e urgente com as
novas ameaças que têm se instalado no município. Atualmente, além da sobrepesca gerada
por inúmeros barcos provenientes de outras localidades, da especulação imobiliária e do
turismo crescente e desordenado (ALARCON e SCHIAVETTI, 2005; BURDA et al. Em
preparação), a exploração de petróleo na região aumenta as chances de risco das populações
locais de cetáceos que passam a ser expostas aos riscos de contaminação (MARCHIORO et
al., 2005).
De acordo com Silva (2005), o MMA está dando especial atenção à criação de UCs
onde as populações locais demonstram que suprem suas necessidades ao mesmo tempo em
que garantem a conservação da vida silvestre e dos recursos naturais responsáveis pelo seu
sustento. Assim, a proposta criação da Resex Marinha de Itacaré atende a essas necessidades
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visto que os pescadores locais, preocupados com a conservação dos recursos e com sua
sobrevivência da pesca, se propõem a impor restrições e proibições. De acordo com Begossi
(1998) as Resex podem ser uma alternativa para a associação do uso local dos recursos com
propostas conservacionistas.
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CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos nesse estudo conclui-se que:


Há uma grande diversidade nas formas de interação entre os cetáceos e a pesca na região
de Itacaré (BA);



O emalhe e pode representar ameaça às populações de cetáceos que ocorrem em Itacaré;
em especial aos indivíduos da espécie S. guianensis;



O CEP artesanais de Itacaré pode ser uma importante ferramenta para o estabelecimento
de ações de manejo e conservação das populações de cetáceos prejudicadas pelas
interações de caráter negativo existentes com as atividades pesqueiras na área proposta
para a Resex Marinha de Itacaré.



Independente da criação da Resex Marinha de Itacaré, medidas mitigadoras do impacto
gerado pela pesca sobre as populações dos cetáceos que ocorrem na região devem ser
implementadas pela população pesqueira local.

O fato de as Resex serem UC cuja proposta parte da própria população local indica que os
pescadores artesanais de Itacaré (BA) apresentam interesse na conservação dos recursos
biológicos. Porém, o grande número de interações com efeitos negativos para pelo menos uma
das espécies envolvidas alerta para o fato de que cetáceos e pescadores não vivem em
harmonia na região. Sendo assim, instituições e pesquisadores envolvidos na criação e
implementação da Resex devem orientar os pescadores na utilização, conservação e manejo
dos recursos.
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SUGESTÕES


O monitoramento das interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras na
área proposta para a Resex Marinha de Itacaré deve ser realizado continuamente na
região, visando obter informações precisas sobre o impacto das capturas acidentais para as
populações de cetáceos que ocorrem na região;



O turismo para avistagens de cetáceos deve ser incentivado na área proposta para a Resex
Marinha de Itacaré, contanto que as regras de avistagem sejam respeitadas;



Estudos sobre a biologia e a ecologia das espécies de cetáceos envolvidas nas interações
devem ser incentivados na região.
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APÊNDICE

1) Roteiro elaborado para a realização das entrevistas semi-estruturadas destinadas à coleta de
dados sobre:

A. Modalidades de Pesca realizadas em Itacaré:


Como era a pesca quando você começou a pescar? O que mudou daquela época pra

agora?


Quanto tempo faz que o senhor pesca?



Com quem o senhor aprendeu a pescar?



Qual é a pesca que o senhor gosta mais de fazer? Por quê?

 Quais tipos de pesca que o senhor faz? (para cada modalidade)
 O que se usa para realizar esse tipo de pesca? (para cada modalidade)
 Quantos pescadores vão nesse tipo de pesca? (para cada modalidade)
 Vai de barco? Qual tipo de barco? (para cada modalidade)


O que se pega nessa pesca? (para cada modalidade)

 Tem algum outro tipo de pesca aqui em Itacaré?
 Como que é essa pesca?


Quem faz essa pescaria? Tem alguém aqui que o senhor acha que é especialista nessa
pesca?

B. Tipos de interações existentes entre os cetáceos e as atividades pesqueiras que ocorrem na
área proposta para a Resex Marinha de Itacaré (Depois de mencionadas as espécies que
ocorrem na região, as perguntas foram realizadas para cada espécie):


Quando o senhor está pescando que bichos que aparecem?



Tem algum que num é aqueles que vocês querem pescar? Caso não tenha resposta
seguir para a próxima pergunta.



E baleias, boto, caldeirão, golfinho, tuninha? Aparece algum desses bichos aqui? Qual
deles? Tem algum outro que é grande ou do mesmo tipo que eles? Qual?



Quando mencionado mais de um: Mas dá pra confundir ou não? Como faz pra saber se
é um ou se é outro?



Quando aparece?



Que tipo de pescaria aparece mais?
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E aparece sempre que o senhor faz essa pescaria?



E ________ (espécie) atrapalha a pesca? Quando? Como?
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 Qual pesca ________ (espécie) atrapalha?
 Mas é sempre que atrapalha ou tem alguma hora?
 E tem alguma coisa que o senhor faz para ele não atrapalhar a pesca? O quê?


E ________ (espécie) ajuda a pesca?

 Qual a pesca que ________ (espécie) ajuda?
 Como ________ (espécie) ajuda?


Quando?



E já teve algum acidente com ________ (espécie)?



E ________ (espécie) já caiu na rede, alguma coisa assim?

C. Espécies de cetáceos envolvidas nas interações (Reconhecimento das espécies com base no
guia elaborado a partir das figuras extraídas de Jefferson et al. (1993)) e características
biológicas, ecológicas e etológicas das espécies (as perguntas foram realizadas para cada
espécie mencionada pelos pescadores, independente de terem sido reconhecidas no catálogo
ou não):


Você reconhece algum deles aqui? Se reconhecer me diz qual é?



Mas o senhor tem certeza ou tem algum outro parecido que dá pra confundir?



Qual o nome? Como o senhor chama?



Tem algum outro nome que o pessoal da pra ________ (espécie)?



Mas você vê ________ (espécie) aqui nas águas de Itacaré?



Como ________ (espécie) é? (Em aberto, caso não tenha resposta satisfatória seguir
adiante)



Cor, tamanho, formato? (Comparar com outros cetáceos mencionados, com peixes,
com embarcação e outros elementos da realidade dos pescadores locais)



Onde fica?



Se eu quisesse ver ________ (espécie) aonde o senhor diria para mim que é mais fácil
de eu encontrá-lo? (Abordar profundidade, distância da costa, praias e rios da cidade
de Itacaré, limites norte e sul do município, tipo de substrato)



E o senhor vê sempre? Ele aparece o ano todo ou tem uma época certa? (Freqüência
abordar dia, semana, mês, ano)
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Quando o senhor vê ________ (espécie)?



E o senhor já viu ________ (espécie) se misturar com outros bichos?



O que ________ (espécie) come? O senhor já viu ________ (espécie) comendo?



Como ________ (espécie) faz?



E onde ________ (espécie) fica quando ele está comendo?



Tem alguma hora certa para ________ (espécie) comer?



E o senhor já viu filhote?



Aparece sempre? Sabe os meses? A época do ano?



Tem alguma coisa, algum comportamento, que ________ (espécie) faz sempre ou que
só ________ (espécie) faz? Como é?



Quando ________ (espécie) faz? Onde?



Tem alguma época certa em que ________ (espécie) faz isso?

E. Indicação de especialista:


Se eu pedisse pro senhor me indicar alguém que o senhor considera a pessoa que mais
entende de pesca aqui em Itacaré, quem o senhor me indicaria?

2) Catálogo elaborado com base nas figuras extraídas de “FAO Species Identification Guide:
marine mammals of the world”. As duas últimas espécies do catálogo não constam no guia,
por isso suas figuras foram retiradas de páginas da internet. A figura de Delphinus capensis
foi retirada do site: http://www.wcug.wwu.edu/~narf/dolp/ no dia 24 de janeiro 2005 e a
figura de Balaenoptera bonaerensis retirada do site http://www.museum.wa.gov.au.

Ziphius cavirostris
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Tursiops truncatus

Steno bredanensis

Stenella longirostris

Stenella frontalis
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Stenella coeruleoalba

Stenella clymene

Stenella attenuata

Sotalia guianensis
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Pseudorca crassidens

Pontoporia blainvillei

Phocoena spinipinnis

Peponocephala electra
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Orcinus orca

Mesoplodon hectori

Mesoplodon grayi

Mesoplodon densirostris
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Megaptera novaeangliae

Lissodelphis peronii

Lagonodelphis horsei

Kogia simus
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Kogia breviceps

Inia geofrensis

Hyperoodon planifrons

Grampus griseus

Globicephala melas
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Globicephala macrorhyncus

Feresa attenuata

Eubalaena australis

Delphinus delphis

Berardius arnuxii
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Balaenoptera physalis

Balaenoptera musculus

Balaenoptera edeni

Balaenoptera borealis

Balaenoptera acutorostrata
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Physeter macrocephalus

Mesoplodon layardii

Delphinus capensis

Balaenoptera bonaerensis
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ANEXO
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS
E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
PORTARIA Nº 117, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
(Alterada pela Portaria n° 24, de 8 de fevereiro de 2002)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no artigo 24 da
Estrutura Regimental anexa ao Decreto nº 78, de 5 de abril de 1991, e pelo artigo 83,
inciso XIV, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria GM/MINTER nº 445, de 16 de
agosto de 1989, e o que consta do processo nº 02001.4424/90-25; considerando a
necessidade de reformulação da Portaria nº 2306, de 22 de novembro de 1990, que
define normas para evitar o molestamento intencional de cetáceos em águas
jurisdicionais brasileiras, de forma a possibilitar sua aplicação a toda espécie de cetáceo;
considerando a existência de diversas espécies de cetáceos que ocorrem regularmente no
interior de Unidades de Conservação que permitem o acesso público e a necessidade de
garantir sua adequada proteção contra o molestamento intencional; considerando o
crescente desenvolvimento do turismo voltado para a observação de cetáceos em águas
jurisdicionais brasileiras e a necessidade de seu ordenamento, de forma a garantir a
adequação desta observação às necessidades de conservação desses animais; resolve:
Art 1º - Fica definido o presente regulamento visando prevenir e coibir o molestamento
intencional de cetáceos encontrados em águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com a
Lei nº 7643, de 18 de dezembro de 1987.
Art 2º - É vedado a embarcações que operem em águas jurisdicionais brasileiras:
a) aproximar-se de qualquer espécie de baleia (cetáceos da Ordem Mysticeti; cachalote
Physeter macrocephalus, e orca Orcinus orca) com motor engrenado a menos de 100m
(cem metros) de distância do animal mais próximo, devendo o motor ser
obrigatoriamente mantido em neutro, quando se tratar de baleia jubarte Megaptera
novaeangliae, e desligado ou mantido em neutro, para as demais espécies;
b) reengrenar ou religar o motor para afastar-se do grupo antes de avistar claramente
a(s) baleia(s) na superfície a uma distância de, no mínimo, de 50m (cinqüenta metros)
da embarcação;
c) perseguir, com motor ligado, qualquer baleia por mais de 30 (trinta) minutos, ainda
que respeitadas as distâncias supra estipuladas;
d) interromper o curso de deslocamento de cetáceo(s) de qualquer espécie ou tentar
alterar ou dirigir esse curso;
e) penetrar intencionalmente em grupos de cetáceos de qualquer espécie, dividindo-o ou
dispersando-o;
f) produzir ruídos excessivos, tais como música, percussão de qualquer tipo, ou outros,
além daqueles gerados pela operação normal da embarcação, a menos de 300m
(trezentos metros) de qualquer cetáceo;
g) despejar qualquer tipo de detrito, substância ou material a menos de 500m
(quinhentos metros) de qualquer cetáceo, observadas as demais proibições de despejos
de poluentes previstas em Lei;
h) aproximar-se de indivíduo ou grupo de baleias que já esteja submetido à aproximação
de, no mesmo momento, de pelo menos, duas outras embarcações.
Art 3º - É vedada a prática de mergulho ou natação, com ou sem o auxílio de
equipamentos, a uma distância inferior a 50m (cinqüenta metros) de baleia de qualquer
espécie.
Art 4º - Quando da operação de embarcações de turismo comercial no interior de
Unidades de Conservação, nas quais ocorram regularmente a presença de cetáceos,
caberá à Unidade em questão determinar:
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a)o cadastramento das embarcações que operem regularmente na Unidade de
Conservação, devendo constar o seu registro competente junto ao Ministério da Marinha,
nome, tamanho, tipo de propulsão e lotação de passageiros da embarcação, bem como
qualificação e endereço de seu responsável ou responsáveis;
b)o número máximo de embarcações cuja operação simultânea seja permitida no interior
da Unidade de Conservação;
c)quando da existência de áreas de concentração ou uso regular por cetáceos, a(s) rota
(s) e velocidade(s) para trânsito de tais embarcações no interior e/ou na proximidade de
tais áreas.
Art 5º - Para a operação de embarcações de turismo comercial no interior de Unidades
de Conservação nas quais ocorrem regularmente a presença de cetáceos, é obrigatória a
provisão, em caráter permanente, de informações interpretativas sobre tais animais e
suas necessidades de conservação, aos turistas transportados até aquelas Unidades.
Art 6º - Para efeito do disposto nesta Portaria, considera-se embarcação de turismo
comercial aquela que transporta passageiros com finalidade turística, mediante
pagamento.
Art 7º - É proibida a aproximação de quaisquer aeronaves a cetáceos em altitude inferior
a 100m (cem metros) sobre o nível do mar.
Art 8º - O IBAMA, ouvido o Grupo de Trabalho Especial de Mamíferos Aquáticos,
instituído pela Portaria nº 2097, de 20 de dezembro de 1994, poderá permitir, em
caráter excepcional e restrito a aproximação de embarcações e aeronaves a cetáceos em
condições distintas das estabelecidas nos art. 2º, 3º e 7º, exclusivamente para
finalidades científicas.
Art 9º - Os infratores das normas estabelecidas nesta Portaria estarão sujeitos às
penalidades determinadas pela Lei nº 7643, de 18 de dezembro de 1987, e demais
normas legais vigentes.
Art 10º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 2306, de 22 de novembro de
1990.
EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Presidente
(Publicada na Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 1996, emendada pela
Portaria n° 24/2002, assinada pelo então presidente do IBAMA, Sr. Hamilton Nobre
Casara, e publicada no DOU 13 de fevereiro de 2002).

