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RESUMO
O presente estudo faz uma análise da pesca artesanal nos recifes e da cadeia
produtiva de Octopus insularis na região de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, sul
da Bahia. A primeira hipótese testada foi que existe similaridade no comprimento do
manto (cm) e peso total (g) dos exemplares pescados nos recifes costeiros e no
Parque Natural Marinho do Recife de Fora (PNMRF), situado a cerca de cinco milhas
náuticas da costa. A segunda hipótese testada faz referência à cadeia produtiva de O.
insularis, no que diz respeito em suprir a demanda interna da sua comercialização. O
campo aconteceu de fevereiro a novembro de 2013, sendo três incursões nos recifes
costeiros e três incursões no PNMRF, totalizando cerca de 42 dias de campo. Para
obter os dados acerca da pesca do polvo na região, foi realizada a observação direta
durante todo o estudo. Neste momento os dados do comprimento do manto (cm) e
peso (g) foram registrados para posterior comparação entre as diferentes áreas. O
perfil socioeconômico dos moradores que tinham a pesca como a principal atividade
geradora de renda foi obtido através da utilização de dados secundários obtidos junto
à rede de pesquisa em educação ambiental do projeto Coral Vivo. Para a cadeia
produtiva, as informações foram obtidas através do acompanhamento de venda do
polvo junto ao polvejador e com visitas aos estabelecimentos que comercializavam
esse tipo de pescado. Foi feito o levantamento dos valores de compra e venda do
polvo em 26 estabelecimentos, dentre eles, hotéis, cabanas de praias, restaurantes,
supermercados e peixarias. A pesca do polvo nessa região é artesanal e duas
técnicas de captura foram relatadas; o polvejamento com a utilização do bicheiro e a
técnica do mergulho livre (apneia) nas zonas recifais com a utilização de máscaras e
nadadeiras. Essa atividade é realizada principalmente no verão, em marés baixas de
sizígia, sendo os recifes costeiros as principais áreas de pesca, exploradas pelos
polvejadores. Foram capturados 37 espécimes (23 nos recifes costeiros e 14 no recife
de fora) com o comprimento do manto médio de 7,73cm nos recifes costeiros e de
12,67cm no recife de fora e peso total médio de 451,39g nos recifes costeiros e de
1042,8g no recife de fora. Os exemplares capturados nos recifes costeiros foram
significativamente menores em relação ao comprimento do manto e peso (valor-p <

0,05) quando comparados àqueles capturados no recife de fora. Dando sequência à
cadeia produtiva do polvo, os valores de compra e venda do polvo congelado (R$/kg)
nos estabelecimentos visitados variaram de R$15 a R$28 para compra e de R$17 a
R$34 para a venda, sendo a demanda mínima de 6 kg/semana e máxima de 580 kg
semanais. Esta demanda pelo polvo é suprida através da compra do pescado
provenientes de outras regiões, sendo a região sul a principal fornecedora. O cenário
da situação da pesca do polvo nessa região foi traçado utilizando a matriz de forças,
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oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA), o que permitiu inferir que essa atividade,
em nível local, encontra-se seriamente ameaçada.
Palavras-chave: Pesca artesanal; cadeia produtiva; polvo; Octopus insularis

ABSTRACT
The present study is an analysis of artisanal fishing on the reefs and in the production
chain of Octopus insularis in the region of Porto Seguro and Santa Cruz Cabrália,
extreme south of Bahia. The first hypothesis tested was that there is similarity in mantle
length (cm) and total weight (g) of the specimens fished in coastal reefs and Marine
Natural Park of Recife de Fora (PNMRF), situated about five nautical miles from shore.
The second hypothesis tested refers to the productive chain of O. insularis, with regard
to supply the internal demand their marketing. Field took place from February to
November 2013, three raids on coastal reefs and three forays into PNMRF, totaling
about 42 field days. To obtain data about the octopus fishing in the region, direct
observation was conducted throughout the study. At this point the data mantle length
(cm) and weight (g) were recorded for later comparison between the different areas.
The socioeconomic profile of the residents who had fishing as the main income
generating activity was obtained through the use of secondary data obtained from the
search network in environmental education Coral Vivo Project. For supply chain
information was obtained by monitoring sales octopus along with the fisherman and
visits to stores that traded this type of fish. The calculation of the amounts of buying
and selling the octopus in 26 establishments, including, hotels, huts beaches,
restaurants, supermarkets and fishmongers was done. The octopus fishing in this
region is handcrafted and two capture techniques have been reported; capture using
the gaff and the technique of free diving (apnea) in reef areas with the use of masks
and fins. This activity is carried out mainly in the summer, at low spring tides, and
coastal reefs major fishing areas exploited by octopus fishermen. 37 specimens were
captured (23 in coastal reefs and reef out in 14) with the length of the average mantle
of 7.73 cm in coastal reefs and 12.67 cm on the reef outside and average total weight
of 451.39 g on coastal reefs and 1042.8 g of the reef outside. Fish caught in coastal
reefs were significantly lower relative to the length of the mantle and weight (p-value <

0,05)) when compared to those captured outside the reef. Continuing the production
chain of the octopus, the values for buying and selling octopus frozen (R $ / kg) in the
establishments visited ranged from R$ 15 to R$ 28 to buy and R$ 17 to R$ 34 for sale,
with the minimum peak demand 6kg/week and weekly 580kg. This demand is met by
Octopus by importing fish from other regions, with the southern region's main supplier.
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The scenario of the situation of octopus fishing in this region was plotted using the
matrix of the strengths, opportunities, weaknesses and threats (SWOT), which allowed
us to infer that this activity at the local level, is seriously threatened.
Keywords: Artisanal fishing; production chain; octopus; Octopus insularis
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1. INTRODUÇÃO
Há muito tempo os cefalópodes são utilizados por civilizações gregas, romanas
e chinesas para o consumo humano (JEREB; ROPER; VECCHIONE, 2005). O polvo é
um importante recurso para pescarias em muitos países, sendo capturados por vários
métodos, mas, principalmente, com rede de arrasto. No Mar Mediterrâneo, por
exemplo, este é capturado por barcos que operam na plataforma continental, sendo
uma fração importante dos desembarques totais dos navios pesqueiros (RELINI,
ORSI- RELINI, 1984; TURSI, D'ONGHIA, 1992; BELCARI, SARTOR, 1993).
A pesca desses organismos tem sido uma importante alternativa para a pesca
tradicional, onde os principais estoques de peixes e camarões encontram-se sobreexplotados (CADDY; RODHOUSE, 1998). Embora a exploração de espécies de
cefalópodes venha aumentando em algumas regiões do mundo, ainda existem alguns
desses recursos praticamente inexplorados (CADDY; RODHOUSE, 1998; JOSUPEIT,
2000).
Desse modo na perspectiva da gestão costeira, a gestão do uso dos recursos
pesqueiros necessita incorporar os componentes sistêmico e territorial, dado que sua
ênfase é a análise sobre o esforço de pesca e sobre o regime de propriedade dos
recursos pesqueiros (WALTER, WILKINSON e SILVA, 2012).
Para Batalha (2005), com a compreensão do funcionamento da cadeia
produtiva, podem surgir opções de intervenções, públicas e privadas, capazes de
aperfeiçoar os mecanismos de geração de valor e contribuir com a promoção da
sustentabilidade. Este estudo fundamenta-se, teoricamente, nas concepções de
agronegócios e cadeias produtivas, dada a necessidade de uma compreensão integral
e sistêmica das estruturas de produção e comercialização e da multiplicidade das
relações entre os agentes econômicos que participam da cadeia produtiva.
Atualmente, as análises das atividades produtivas vinculadas ao setor primário da
economia, como é o caso da pesca artesanal, requerem um novo enfoque, o qual
deve estar fundamentado nas concepções de agronegócio e cadeia produtiva
(RUFINO, 1999; ARAÚJO, 2003).
Nesse contexto, entende-se por cadeia produtiva, o itinerário dos produtos e
informações concernentes à determinada atividade, que contribuem desde a formação
até a disponibilização do produto final (DAVIS; GOLDBERG, 1957). Assim, a cadeia
produtiva é integrada pelos agentes econômicos, consumidores e por aqueles que
geram e disponibilizam conhecimento.
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Globalmente, o polvo é o recurso pesqueiro que há mais de 2000 anos tem
sido tradicionalmente explorado (ALEJO-PLATA, GUEVARA e CERDENARESLADRÓN, 2002). Porém, ainda nos dias atuais, além das dificuldades encontradas
nas atividades de captura, tais como adversidades do ambiente de trabalho, escassez
de capital para custeio e investimento, sua pesca artesanal recebe forte influência do
sistema de intermediação na venda dos produtos (RUEDA, FLÓREZ, 2007).
Neste sentido, este estudo tem como objetivo investigar a situação da pesca
artesanal e a cadeia produtiva de Octopus insularis capturado nos recifes costeiros de
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália e Recife de Fora em Porto Seguro, extremo sul da
Bahia. Uma vez que, a população local de polvos, aparentemente, encontra-se em
declínio, dificultando, dessa forma, sua comercialização. Além de não haver registros
anteriores acerca da situação da pesca desse recurso para a região de estudo. Para
tanto partimos da hipótese de que a pesca de O. insularis realizada nos recifes
costeiros e no Recife de Fora é similar em aspectos biométricos, do polvo capturado e,
que a cadeia produtiva de O. insularis capturado na região de Porto Seguro e Santa
Cruz Cabrália, extremo sul da Bahia não acontece de maneira efetiva em todas as
etapas do processo (produção à comercialização do pescado).

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral


Investigar a situação da pesca artesanal nos recifes costeiro e de fora e a
cadeia produtiva de Octopus insularis em Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália,
sul da Bahia.

2.2. Objetivos específicos


Descrever e comparar a estrutura em tamanho (cm) e peso (g) de Octopus
insularis capturados em recifes mais próximos e mais distantes da costa;



Caracterizar os aspectos relacionados à pesca (petrechos utilizados, tipo de
pesca e periodicidade) e às áreas de pesca do polvo na região;



Descrever o perfil socioeconômico dos pescadores locais.



Analisar a cadeia produtiva do polvo;
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Caracterização da espécie-alvo
A Classe Cephalopoda pertencente ao Filo Mollusca, compreende cerca de
700 espécies, distribuídas em 140 gêneros e 45 famílias, (SWEENEY, ROPER, 1998).
Com exceção das espécies da subclasse Nautiloidea, os cefalópodes recentes
pertencem à subclasse Coleoidea, que se caracteriza por possuir concha interna ou
ausente, um único par de brânquias, 8 a 10 apêndices circumorais, saco de tinta e
grandes “cérebros” e olhos (ROPER, SWEENEY e NAUEN, 1984; HANLON;
MESSENGER, 1996).
As ordens Sepiolida, Sepiida, Teuthida e Octopodida, que fazem parte da
subclasse Coleiodea, ocorrem em diversos ambientes marinhos, em poças de maré
até em regiões de grandes profundidades (NESIS, 1987). Na ordem Octopodida,
destaca-se o gênero Octopus (Família Octopodidae) que possui 112 espécies
descritas atualmente e distribuídas principalmente em águas rasas tropicais, sendo o
gênero mais estudado dessa ordem (VOIGHT, 1998; VOSS; TOLL, 1998).
Informações sobre as variações na distribuição e abundância relativa no tempo e no
espaço são fundamentais para a compreensão da ecologia de uma espécie (VALIELA,
1995) e para a gestão da pesca (KING, 1995).
Os polvos do gênero Octopus apresentam elevada importância ecológica,
desempenhando o papel de predadores oportunistas, com uma alimentação bem
diversificada (peixes, crustáceos, outros moluscos e aves marinhas), e também
desempenhando o papel de presa de algumas espécies de peixes (principalmente
moréias) aves e mamíferos marinhos e ainda de outros cefalópodes (HANLON;
MESSENGER, 1996). Além de sua importância ecológica, servem como fonte de
renda para as pescarias comerciais em várias regiões do mundo (CADDY, 1983;
ROPER, SWEENEY; NAUEN, 1984; LEITE; HAIMOVICI, 2006). O gênero Octopus é
encontrado em águas rasas de todos os oceanos, exceto nas regiões polares
(ACOSTA-JOFRÉ et al., 2012).
Os polvos são moluscos que possuem sistema nervoso complexo, com órgãos
dos sentidos desenvolvidos e comportamento elaborado. Possuem a capacidade de
mudanças dos padrões da textura e coloração da pele devido à presença de células
especiais, os cromatóforos, funcionando como disfarce para potenciais predadores e
presas, assim como para a comunicação com outros polvos (MESSENGER, 2001;
LEITE, 2007).
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Assim como em qualquer outra espécie de cefalópode, o corpo dos polvos
apresenta simetria bilateral e se divide em duas partes: a anterior, que consta da
cabeça e de uma coroa de apêndices móveis (braços) e a posterior, que compreende
o manto e as vísceras (SANTAMARIÑA, 1998). Vivem associados ao substrato, se
abrigam em locas e são capazes de nadar por meio de propulsão a jatos de água.
A principal espécie da região é Octopus insularis Leite, Haimovici, Molina e
Warnke, 2008. É um polvo de tamanho médio e que vive em águas rasas ao redor das
ilhas oceânicas tropicais e ao longo da costa nordeste do Brasil; possui um manto
globoso com textura rugosa, apresenta três cirros ao redor dos olhos, uma mancha no
formato de “v” na região logo a baixo dos olhos e braços curtos e grossos (LEITE et
al., 2008). Em geral, apresenta ciclo de vida curto, não ultrapassando dois anos
(LEITE, 2007). O crescimento de polvos em geral é rápido, sendo que os machos
amadurecem sexualmente com peso inferior às fêmeas e a semelparidade, apenas
uma reprodução ao longo do ciclo de vida, é também uma forte característica do grupo
(BOYLE, RODHOUSE, 2005).
Após a cópula, as fêmeas dos polvos migram para áreas mais profundas de
habitats mais complexos, com o intuito de depositarem seus ovos, onde permanecem
cuidando dos mesmos. Durante o cuidado com a postura, a fêmea deixa de se
alimentar e geralmente não apresenta mais condições de se reestabelecer depois do
grande esforço e morre (JAMBEIRO, 2002). Devido à posição destes animais nas
tramas tróficas, sua diminuição pode vir a ocasionar desequilíbrio nas comunidades
bentônicas de ambientes recifais (MATHER, 1993).

3.2. Modalidade de Pesca
Vários cefalópodes fazem parte de pescarias importantes no Atlântico Norte
(WHITAKER, DELANCEY e JENKINS, 1991), Mediterrâneo (SÁNCHEZ; OBARTI,
1993; QUETGLAS et al.,1998), Pacífico (DEFEO; CASTILLA, 1998), Atlântico Central
(HERNÁNDEZ-GARCIA, HERNÁNDEZ-LÓPEZ e CASTRO,1998) e costa Africana
(AMARATUNGA, 1987; CADDY, 1983). O mesmo não ocorre no Atlântico Sul
Ocidental, onde a pesca de cefalópodes ainda é pouco desenvolvida, sendo em geral
do tipo artesanal ou fazendo parte de capturas incidentais na pesca de arrasto
(HAIMOVICI; ANDRIGUETTO, 1986; COSTA; HAIMOVICI, 1990; RÉ, 1998; BRAGA et
al., 2007).
A região do Mediterrâneo se destaca em termos de desembarque comercial
deste tipo de pescado (QUETGLAS et al., 1998; TSANGRIDIS,SÁNCHEZ e
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IOANNIDOU, 2002). Frotas comerciais de relevância para o setor pesqueiro desse tipo
de pescado, também atuam em outras partes do mundo. Como por exemplo, na costa
peruana (CARDOSO et al., 2004), no mar interior do Japão, na África ocidental, no
Atlântico nordeste e também em países como França, Espanha, Portugal e Inglaterra
e na costa Atlântica americana, principalmente no Brasil, México e Argentina
(SANTAMARIÑA, 1998).
Na região do México, o método mais comum de captura é o chamado de
"gareteo" para o qual, são usados barcos pequenos (3 m) chamados “caches”,
equipados com hastes de bambu conhecida localmente como "jimbas'' (SALAS et al,
2009).
O interesse pela pesca de polvos no Brasil teve início na região Sudeste, onde
este recurso sempre constituiu um dos itens da fauna acompanhante da pesca de
camarões, que utiliza o arrasto com portas como pescaria (TOMÁS, 2003).
Atualmente, nas regiões Sul e Sudeste, o desembarque comercial do polvo é realizado
através da pesca com espinhel de potes.
No Nordeste do Brasil, a pesca artesanal de polvos só começou a ser estudada
muito recentemente, sendo o trabalho de Leite (2007), no Arquipélago de Fernando de
Noronha, a primeira referência sobre o assunto.
Na grande maioria dos estados do Nordeste, a pesca de polvo é realizada por
mergulho livre nas zonas recifais, sendo que somente no Ceará utiliza-se a pesca com
espinhel de potes (BRASIL, 2006; BRAGA et al., 2007). O Rio Grande do Norte é o
maior estado produtor de polvo do Nordeste. A produção registrada pelo IBAMA
atingiu o máximo de 460,7 t em 2006, 75% oriundas do mergulho autônomo e 25% do
mergulho livre (HAIMOVICI et al, no prelo).
Um estudo abordando especificamente os aspectos etnoecológicos da pesca
de polvo foi realizado por Martins (2008) na Coroa Vermelha, extremo sul da Bahia.
Nessa região, as atividades pesqueiras ainda são essenciais para a sobrevivência de
grande parte da população, estando a captura de polvos, juntamente com a pesca de
camarão, lagosta e peixe entre as atividades pesqueiras de maior destaque
(MARTINS et al., 2012). Ainda no estado da Bahia, no município de Cairu, no Baixo
Sul, Jambeiro (2002) estudou alguns aspectos da biologia, distribuição e produção do
polvo comum (Octopus vulgaris), visando subsidiar, com informações, a gestão desse
recurso extrativista, o seu uso sustentável e a preservação dos estoques naturais do
local.
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3.3. Regulamentação
De acordo com o Decreto n.º 26:038 do Ministério da Marinha de Portugal,
publicado em 1935, foi estabelecido que em toda a faixa marítima da costa continental
portuguesa, é permitida a pesca do polvo (Octopus sp.) utilizando-se armadilhas,
desde que essa atividade seja realizada entre o nascer e o pôr do sol. Além disso,
outras regras devem ser seguidas pelas embarcações devidamente licenciadas tais
como, a distância da costa, o número de armadilhas por embarcação (Decreto
Regulamentar n.º 43/87 Capítulo VII, Artigos 31º e 32º), a profundidade para colocar
as armadilhas (> 60m), e as condições biológicas do polvo que pode ser pescado
(peso > 0,750 kg, por exemplo). Atualmente, na costa Algarvia, a pesca do polvo com
armadilhas é regulamentada pela Portaria n.º 230/2012, publicada no Diário da
República de Portugal.
A pesca esportiva desses animais também é permitida a outros países
europeus, através da Portaria n.º 115-A/2011, publicada no Diário da República, 2011
(Portugal). Na região do Rio Tejo, que faz fronteira com Espanha e Portugal, a Portaria
n.º 85/2011, publicada no Diário da República de Portugal, estabelece a interdição à
captura de polvo (Octopus spp.) durante os meses de julho e agosto, meses em que
não é autorizado o uso de piteira1 e de covos2 ou armadilhas de gaiola de classe de
malhagem 30 mm a 50 mm. A pesca com o “bicheiro3” é proibida nessas regiões
supracitadas.
Desde 2001, a co-gestão na pesca do polvo é realizada nas Astúrias, que
estabelece um plano de gestão acordado entre o departamento de pesca e o pescador
local. Experiências anteriores de co-gestão no uso sustentável de pesca artesanal
bentônica tinha sido bem sucedido com outros recursos de pesca de invertebrados
(CASTILLA, DEFEO, 2001). Entre outras normas de pesca estabelecidas no plano de
gestão estão inclusos uma temporada de defeso mínimo de três meses e um peso
mínimo de captura de 1000 g (RUEDA, FLOREZ, 2007).
Em Yacután (México), a regulamentação em vigor para a pesca polvo
estabelece um tamanho mínimo de 11 cm de comprimento do manto, um período
fechado (16 dezembro - 31 julho), uma quota de captura autorizada, definida

1

Piteira: Anzóis soldados entre si, o qual já não se considera um anzol simples, utilizado para a captura
de polvo.
2
Covos: são gaiolas fabricadas de arame ou fibras vegetais. Os "covos" pertencem ao grupo das
chamadas artes passivas, uma vez que é o próprio animal que as procura, normalmente como refúgio
ficando nelas aprisionado.
3
Bicheiro: consiste em um gancho feito com um pedaço de ferro (com uma volta na extremidade), que é
utilizado para fisgar e remover o animal da loca. Esse objeto é confeccionado, geralmente, pelos
próprios pescadores a partir de vergalhões de ferro oriundos de construção civil.
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regionalmente a cada ano, e a proibição de métodos de pesca nocivos. O período de
defeso é sempre cumprido, embora nos últimos anos, o setor da pesca Yucatán tenha
solicitado a prorrogação da campanha de pesca, quando a pesca é fraca e não atinge
a quota de captura atribuída (SALAS et al., 2009).
No Brasil, não existe uma regulamentação para a pesca do polvo. Existe uma
Instrução Normativa4 SEAP/PR n.º 26/ 2008, que estabelece critérios e procedimentos
para o ordenamento das operações relacionadas com a pesca do polvo (Octopus spp.)
nas águas marinhas sob jurisdição brasileira nas regiões Sul e Sudeste, onde a pesca
comercial do polvo é realizada, atualmente, com espinhel de potes.
Esta não é uma alternativa viável para o polvo no Nordeste. Exemplo recente é
a Instrução Normativa Interministerial nº 10, de 10 de junho de 2011, que sistematiza
os tipos de licenças para embarcações maiores de 8 m de comprimento e 18 HP, na
qual a pesca de polvos no Nordeste é permitida apenas mediante o uso de espinhéis
de potes (HAIMOVICI et al., 2014). No entanto, na região Nordeste, a Instrução
Normativa SEAP/PR n.º 26º/2008 foi adaptada para o estado do Ceará, onde também
é realizada a pesca do polvo com espinhel de potes5. Porém, não foi estabelecido para
este estado, um tamanho mínimo do comprimento do manto permitido para pesca (>=
11 cm, Sul e Sudeste). Nos demais estados da região, a pesca de polvo acontece de
forma artesanal e não existe qualquer regulamentação para esta atividade.
Nas ilhas oceânicas do Arquipélago de Fernando de Noronha, propostas de
manejo do recurso foram sugeridas em conjunto, por pesquisadores do “Projeto
Polvos de Fernando de Noronha, IBAMA/PE e pescadores (LEITE et al., 2008). Para o
Estado da Bahia, não foi encontrado qualquer restrição para a realização dessa
atividade ou quaisquer restrições de usos do recurso, sendo o mesmo considerado de
propriedade comum. Hardin, 1968 em "A tragédia dos comuns” sugere que quando um
recurso não tem restrição de uso, cada ator envolvido no processo (neste caso, a
pesca do polvo), tenta manter-se em “vantagem” sobre os outros atores envolvidos.
Dessa forma, a pesca desordenada do polvo pode acarretar em um declínio da
população desse pescado, levando a um consequente desequilíbrio ambiental na
região de pesca, pois os polvos ocupam importante papel na cadeia alimentar.
4

Instrução Normativa: Consiste em ato administrativo expresso por ordem escrita expedida pelo Chefe
de Serviço ou Ministro de Estado a seus subordinados, dispondo normas disciplinares que deverão ser
adotadas no funcionamento de serviço público reformulado ou recém-formado.
5
Espinhel de Potes: Consiste em um grande cabo principal (linha mestra) ao qual se prendem os potes
(cujo número varia de 500 a mais de 5.000, conforme a região), a intervalos regulares, por meio de
cabos secundários mais finos. O conjunto permanece imerso por cerca de três dias. Essa arte de pesca
parte do princípio de que os polvos, que buscam e obtêm alimento à noite, de dia procuram refúgio
para se protegerem. Os potes são então normalmente lançados sobre fundos de cascalho, não muito
distantes de áreas com substrato rochoso onde os polvos buscam abrigo, tornando-se uma “falsa”
opção adicional de refúgio.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Área de Estudo
Os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália estão situados no
extremo sul do estado da Bahia. O clima regional é superúmido (Af), com predomínio
de chuvas no outono e no inverno, com precipitações entre 1.400 e 1.800mm³, sendo
mais elevadas junto ao litoral6.
Os recifes costeiros localizados nas proximidades de Santa Cruz Cabrália (recifes
de Coroa Vermelha e Ponta do Mutá) são os principais sítios de captura de polvos,
pelos polvejadores cadastrados na Associação Indígena de Coroa Vermelha ou por
aqueles que moram nas localidades pertencentes ao município de Santa Cruz
Cabrália. Em contrapartida, os polvejadores cadastrados na Colônia Z 22 (situada em
Porto Seguro) e que moram nas proximidades do município, frequentam outros dois
importantes sítios de pesca de polvo; o recife de Ponta Grande (recife costeiro) e o
Parque Natural Marinho do Recife de Fora (PNMRF), situado a cerca de cinco milhas
náuticas do município de Porto Seguro (Figura 1).
De acordo com a classificação de (KIKUCHI et al., 2004; LEÃO, 1999), esses
recifes se dispõem em franjas e são classificados como costeiros ligados a bancos de
areia. Eles emergem durante as marés baixas e ao longo de suas extensões
apresentam porções cobertas por espessas camadas de sedimento (chegando a 30
cm) e outras com densa cobertura de algas (COSTA et al., 2002).

6

Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/media/artigo_PortoSeguro.pdf
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Legenda:
Recifes Costeiros
PNMRF

Figura 1: Mapa da região de estudo evidenciando os recifes de coral frequentados pelos
polvejadores

de

Porto

Seguro

e

Santa

Cruz

Cabrália

–

Bahia.

Fonte:

https://maps.google.com.br/ modificado.

4.2. Coleta de Dados
As informações para mapear as relações socioeconômicas daqueles
diretamente envolvidos na pesca e comercialização do polvo nas regiões de Porto
Seguro e Santa Cruz de Cabrália foram obtidas através de técnicas utilizadas em
pesquisa social. Nesse “mapeamento” foram também aplicadas as técnicas da
observação simples e de entrevistas. Essa seleção de diferentes técnicas da pesquisa
social se deu à partir do conhecimento anterior sobre a composição dos grupos de
atores sociais influentes na área objeto da pesquisa, considerando-se, inclusive,
fatores limitantes para a aplicação das técnicas.
As entrevistas seguiam um roteiro pré-estabelecido (Anexo I) contendo 37
perguntas sobre a atividade de captura do polvo, aspectos biológicos e ecológicos do
animal, relações comerciais e técnicas de captura. Dessa forma, os relatos foram
descritos mantendo a fidelidade da informação e garantindo sigilo na identidade do
pescador. Esses dados pertencem à Rede de Pesquisas em Educação Ambiental do
Projeto Coral Vivo e foram tratados como dados secundários.
As atividades de campo foram iniciadas em fevereiro de 2013, com término em
novembro de 2013. Em seis incursões a campo, cada uma com duração média de
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uma semana (totalizando aproximadamente 42 dias de campo), sendo três saídas a
campo nos recifes costeiros e três em Recife de Fora. Durante todo o período de
estudo, foi utilizada a técnica de acompanhamento direto. Neste tipo de técnica, os
pescadores são acompanhados e fotografados em sua atividade pesqueira.
As saídas a campo foram feitas em maré baixa de sizígia, duas vezes por
mês, com duração média de 3h cada percurso sobre o platô recifal. No
acompanhamento direto, os animais pescados foram medidos com o auxílio de trena
ou paquímetro (cm) (Figura 2) e pesados com a utilização de uma balança de mão (g).
A rota de pesca, bem como o ponto onde o animal foi capturado foram registrados
com o auxílio de um instrumento de Geo - Posicionamento por Satélite (GPS). A
captura por unidade de esforço (CPUE) foi definida como a captura de cada pescador
por hora de pesca (LEITE, HAIMOVICI e OLIVEIRA, 2008).

Figura 2: Octopus insularis capturado em Recife de Fora. A seta indica um dos instrumentos
(paquímetro) utilizado para medir o comprimento do manto do polvo. Foto: Manuella Dultra.
Fev/2013.

Após a atividade pesqueira, a etapa de comercialização do pescado foi
acompanhada junto ao pescador e em visitas técnicas aos estabelecimentos que
comercializam esse tipo de pescado. Nesses estabelecimentos, informações sobre os
valores de compra e venda do polvo foram registrados para posterior esquematização
através de um fluxograma da cadeia produtiva do pescado.
Os estabelecimentos visitados incluíram hotéis, restaurantes, bares, barracas
de praia e peixarias. Alguns exemplares de polvo foram comprados para identificação
posterior por especialista, que serão integrados às coleções zoológicas do Laboratório
de Ecologia Bêntica da Universidade Estadual de Santa Cruz e encaminhados para
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confirmação taxonômica à Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de
Oceanografia.
4.3. Análise dos dados
As informações acerca do perfil socioeconômico foram tratadas de forma
qualitativa, por considerar os dados não quantificáveis.
As medidas descritivas comprimento do manto e peso total do animal, bem
como os valores de compra e venda referentes à comercialização do pescado pelos
estabelecimentos nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália (BA), foram
geradas a partir do programa estatístico Origin pro 8. A normalidade dos dados foi
testada com a utilização do teste Shapiro-Wilk. A comparação dos dados de
comprimento e peso do pescado, nos diferentes sítios de captura, devido aos dados
se apresentarem não paramétricos, foi feita com a aplicação do teste Kruskal-Wallis.
A cadeia produtiva foi investigada considerando as principais etapas desse
processo: produção, “tratamento” (retirada das vísceras) e comercialização do
pescado. A comercialização, por sua vez, foi analisada através da comparação de
valores monetários de compra e venda atribuídos ao polvo, sendo representadas
através de um fluxograma de “energia” (ODUM, 2013).
A apresentação dos resultados encontrados para as duas áreas foi feita
utilizando a matriz das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA). A análise
FOFA consiste em cruzar as informações dos quatro quadrantes, de forma a obter
uma moldura que permita delinear estratégias importantes para o futuro de uma
empresa/instituição. Neste caso, essa análise foi utilizada para obter uma moldura do
funcionamento dos dois recifes estudados a fim de identificar a área que seria um
cenário potencial para que acontecesse “A tragédia dos comuns”. Esse tipo de análise
possibilita estabelecer objetivos e estratégias na tentativa de minimizar problemas,
com menor chance de falha, refletindo sistematicamente situações futuras possíveis
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Pesca do polvo
5.1.1. Modalidade e petrechos
Os polvos são importantes recursos para pescarias de muitos países, sendo
capturados por vários métodos, mas, principalmente, com rede de arrasto como
resultado de fauna acompanhante da pesca de camarão. No Mar Mediterrâneo, os
polvos capturados de arrastos que operam na plataforma continental constituem uma
fração importante dos desembarques totais de navios pesqueiros (RELINI, ORSIRELINI, 1984; TURSI, D'ONGHIA, 1992; BELCARI, SARTOR, 1993).
Em regiões do México, como Oaxaca e Yucatan, a pesca é artesanal e
realizada por meio de mergulho livre, com compressor de ar usando o "gancho" ou
fisga como arte pesca. O uso de cloro para a captura do polvo retirando-o de sua loca
é uma prática realizada por alguns pescadores dessa região, comprometendo a
sustentabilidade dessa pescaria (SALAS et al., 2009).
Para a região Nordeste do Brasil, três modalidades de pesca foram
identificadas: (1) coleta sobre recifes rasos e mergulho próximo a estes, para consumo
próprio ou complementação de renda, sem o uso de embarcações; (2) pesca de
mergulho de pequena escala, realizada com pequenas embarcações a vela, ou
motorizada, em geral propriedade dos próprios pescadores, frequentemente
complementar a pesca de lagosta; (3) pesca de espinhéis de potes com embarcações
de porte médio de propriedade de armadores sediado na região de Itarema no Ceará
(HAIMOVICI et al, 2014).
No extremo sul da Bahia, duas técnicas de captura foram relatadas para a
região de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália; o “polvejamento”7 por cima do recife,
com a utilização do bicheiro e através de mergulho livre. O bicheiro (Figura 3) consiste
em um gancho feito com um pedaço de ferro (com uma volta na extremidade), que é
utilizado para fisgar e remover (Figura 4) o animal da loca. Esse objeto é
confeccionado, geralmente, pelos próprios pescadores a partir de vergalhões de ferro
oriundos de construção civil. O mesmo instrumento (gancho ou bicheiro) foi registrado
na captura de polvos na Vila de Garapuá (BA), por Jambeiro (2002), no distrito de
Coroa Vermelha (BA) por (MARTINS, SOUTO e SCHIAVETTI, 2012) e no arquipélago
de Fernando de Noronha, por Leite (2007) e ainda na catação do bivalve “unha-de-

7

Polvejamento: Termo utilizado para identificar a atividade da pesca do polvo. “Polvejador” é o
pescador que captura o polvo.
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velho” no litoral paraibano (NISHIDA, 2000). Neste caso, o bicheiro (de origem
mineral) é utilizado como meio para conectar o pescador ao recurso polvo.

Figura 3: Bicheiro: petrecho de pesca utilizado na captura do polvo. Foto: Manuella Dultra
(08/02/13)

A

B

Figura 4: Polvejamento sobre o platô recifal; Em “A” o polvo é “fisgado” para posterior remoção
da toca em “B”. Foto: Manuella Dultra (09/02/13)

A segunda técnica de captura é praticada através de mergulho (apneia), onde o
pescador geralmente está equipado com máscara de mergulho e nadadeiras e é
realizada, segundo relatos de pescadores, em profundidades de até cinco metros. A
pesca de mergulho é considerada arriscada, pois, o polvo capturado pode inserir seus
braços nos ouvidos e nariz do pescador, na tentativa de se defender (MARTINS,
2008). Sob outra perspectiva, os polvejadores argumentam que os animais capturados
por meio da pesca subaquática possuem tamanhos e peso superiores, quando
comparados àqueles capturados sobre o recife, o que torna esta técnica mais rentável.
Além do mergulho livre e da utilização do bicheiro, foram relatadas outras
técnicas utilizadas, que embora sejam destrutivas, não sofrem qualquer tipo de
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fiscalização, como a utilização de alavancas e produtos químicos (cloro). A utilização
da alavanca para retirar o polvo destrói a loca, que poderia ser ocupada por outro
polvo na maré seguinte, além de causar danos ambientais por degradar o recife. A
pesca do polvo realizada com a utilização do cloro contamina a água e mata os
organismos ao redor daquela região.
Segundo Haimovici et al. (2014), o maior impacto da pesca com o uso de
bicheiro é sobre a estrutura dos recifes. Já o uso de água sanitária ou substâncias
equivalentes, e o uso de alavancas que provocam a destruição do hábitat, devem ser
proibidos e reprimidos.

5.1.2. Periodicidade
Em Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, a pesca do polvo acontece
principalmente no verão, em marés baixas de sizígia, enquanto o platô recifal
permanece descoberto pela água ou até que essa exposição atinja uma profundidade
máxima de 0,6m, pois a transparência da água e regime de ventos também
influenciam essa atividade. O polvejador sai para polvejar dois a três dias antes da
mudança de fase da lua (lua cheia ou lua nova) e finaliza suas saídas para a pesca, no
máximo três dias após a mudança de fase da lua. Assim como nas demais regiões do
país pesca do polvo pode ser realizada durante o ano inteiro. Em países como o
México (SALAS et al, 2009), Astúrias (RUEDA, FLOREZ, 2007), Portugal e Espanha;
existe um período do ano em que há a suspensão da pesca do polvo, que é o defeso.
5.1.3. Áreas de pesca
As áreas de pesca mais frequentadas pelos polvejadores são os recifes
costeiros (recife de Coroa Vermelha e recife de Ponta grande e Ponta do Mutá) e os
Parques Marinhos Municipais (PNM de Recife de Fora e PMM de Coroa Alta, que
embora não esteja situado na área de estudo, constitui-se em um importante sítio de
pesca local para esse tipo de pescado), sendo que os polvos maiores foram
encontrados no PNM Recife de Fora (Figura 5).
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Figura 5: Peso total em função do comprimento do manto, nos diferentes sítios de captura do
polvo. A linha vermelha tracejada compreende os exemplares capturados com tamanho e peso
inferiores à sua fase inicial de maturação sexual. Note que todos os exemplares destacados,
foram capturados nos Recifes Costeiros.

5.1.4. Estrutura em tamanho (cm) e peso (g)
Na tabela 1 foi apresentada a estatística descritiva para as variáveis
biométricas, Comprimento do Manto e Peso Total. Baseado nessa análise estatística,
rejeita-se H1, quanto à similaridade desses dados entre os recifes estudados, uma vez
que, o valor-p foi significativo estatisticamente.
Segundo os pescadores, a quantidade de polvo diminuiu e o esforço de pesca
exercido na captura do polvo acaba sendo muito maior atualmente.

Antigamente nós saia beirando o arrecife e voltava p casa com o barco
cheio de peixe, ou andava por cima da pedra e enchia uma cuba dessas de
polvo grande... Hoje, nós passa dias mar afora e a quantidade e tamanho dos
peixes é menor; Hoje, eu ando esse arrecife todo e não acho um polvo pra
comer... Se o bicho não aparece em uma maré, só irei achá-lo, provavelmente
na maré seguinte, quinze dias depois.
(Relato de um pescador nativo acerca da situação atual da pesca na região)
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Tabela 1: Estatística descritiva do peso total (PT) e comprimento do manto (CM) e Captura por
Unidade de Esforço (CPUE) dos polvos capturados nos Recifes Costeiros (RC) e no Parque
Natural Marinho do Recife de Fora (PNMRF), n total = 37. * Houve significância estatística.

c
RC
PNMRF

n
23
14

Comprimento do Manto
(cm)
7,73*
12,67*

SD Peso (g)
SD
3,38 451,89* 295,71
2,62 1042,8* 302,56

CPUE
(peso/h)
173,03
230,03

De acordo com os entrevistados, há 20 anos os menores polvos pesavam
cerca de 1 kg, mas a quantidade de pessoas realizando a atividade era bem menor
quando comparado à situação atual. Hoje em decorrência do aumento vegetativo e da
taxa de urbanização, esta atividade pode se tornar insustentável. A pesca do polvo
acontece o ano todo sem qualquer restrição de quantidade ou tamanho mínimo para a
sua captura.
Com a finalidade de maximizar a produtividade da pesca do polvo na região, a
Secretaria de Agricultura do município de Santa Cruz Cabrália, através da diretoria de
Pesca e do Projeto Pescando com Rede 3G, ofereceu curso gratuito de Pesca
Alternativa de Polvo de Pote8 com Espinhel, em fevereiro de 2011. O objetivo foi
redirecionar, para outras pescarias, pescadores que atuam sobre recursos já muito
explorados, gerando novas alternativas de renda. Participaram da oficina, cerca de 50
pescadores, da sede, do bairro de Coroa Vermelha e dos distritos de Guaiú e Santo
Antônio. O curso foi ministrado por um, pescador do estado do Ceará, trazido pelo
IABS. Na oportunidade os pescadores conheceram a nova técnica, aprenderam a
fazer o espinhel e também a diferenciar polvo macho de fêmea, entre outras ações
que influenciam no sucesso da pesca de polvo.
Porém, mesmo com a participação no curso, cerca de 70% dos pescadores
entrevistados não sabem diferenciar o polvo macho, do polvo fêmea e ainda que
esteja “ovado” 9, aproximadamente 30% destes pescadores capturam esse polvo, fato
que acontece pois nessa fase o adulto encontra-se em tamanho aceito pelos
estabelecimentos, facilitando a sua comercialização. Vale ressaltar, que a retirada de
8

. Disponível em: http://www.sulbahianews.com.br/ver.php?id=8771 acessado em 23/04/14.
Ovado: Termo utilizado pelos polvejadores para relatar que o polvo-fêmea foi encontrado juntamente
com os ovos.
9
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fêmeas ovadas, do ambiente, pode afetar a sobrevivência dos embriões, uma vez que
as fêmeas fornecem cuidados parentais (NARVARTE et al., 2006).
Além de O. insularis foi constatada a ocorrência de outra espécie de polvo, o
“polvo do leste” (Callistoctopus cf. macropus, Figura 6), que para alguns pescadores
seria o macho do polvo que ocorre na região (O. insularis), porém esse polvo não é
comercializado e quando é pescado é utilizado para isca. O exemplar capturado
encontra-se armazenado para ser encaminhado à Universidade do Rio Grande
(FURG) – Instituto de Oceanografia, para confirmação taxonômica.

Figura 6: Callitoctopus cf. macropus (“polvo do leste”). Exemplar encontrado em recife costeiro
de Porto Seguro – BA. Primeiro registro da sua ocorrência na região. Foto: Bit Conceição.

5.2. Perfil socioeconômico dos pescadores de polvo dos municípios de Porto
Seguro e Santa Cruz Cabrália
De acordo com os dados obtidos junto à rede de pesquisas em educação
ambiental do projeto Coral Vivo, foram entrevistados 12 pescadores com a faixa etária
entre 27 e 78 anos. O nível de instrução dos pescadores variou de “sei ler um pouco”
(semianalfabeto) a magistério completo. Todos os pescadores entrevistados estavam
inscritos em associações e ou colônias de pesca. Cerca de 40% dos polvejadores
entrevistados aprenderam a arte de pesca com os pais, porém não incentivavam os
filhos a continuarem exercendo essa atividade. Segundo os mesmos, isso se deve às
condições atuais do setor pesqueiro. Esse quadro sugere uma perda de
tradicionalidade10 ao longo das gerações. Estes, na maioria dos casos (cerca de 60%),
atuavam em atividades relacionadas ao comércio (com destaque para a venda de
artesanatos) e ao turismo.

10 Tradicionalidade: O conceito de tradicionalidade abordado aqui se refere ao ensinamento do ofício
(nesse caso, a arte de polvejar) de uma geração para outra;
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Quanto à pesca do polvo especificamente, a mesma não é a principal fonte de
renda dessas famílias, devido à redução da quantidade desse tipo de pescado. Ainda
para complementarem a renda, aqueles que possuíam imóveis, costumavam alugá-los
durante a alta estação (verão). Nesse sentido, a captura do polvo como atividade
econômica, para a maioria dos polvejadores da região, está sujeita a variáveis, como,
por exemplo, se o pescador é dono da sua embarcação, assim como da qualidade da
pesca e neste caso faz-se referência à rentabilidade da venda/comercialização. Entre
os conflitos e dificuldades relatados pelos pescadores estão a ausência de fiscalização
na pesca e comercialização do polvo.
Com base nas entrevistas, foi possível, também, constatar que há uma
autodenominação de “pescador” mesmo que o vínculo histórico com a pesca seja com
a autodenominação de “ribeirinho”; com a relação de início na pesca quando
trabalhava em empresa de pesca; com o trabalho iniciado na maricultura; quando já
não pesca, mas atua na “união da pesca” (“limpando peixe”, entregando no hotel,
vendendo em barraca); quando paralelamente à pesca, exerce outras ocupações
como pedreiro, ou mesmo ocupando cargo público municipal.

5.2.1. “Cenário” da pesca do polvo nas áreas de estudo: Matriz FOFA
Foram amostrados 23 polvos capturados nos recifes costeiros e 14 polvos
capturados no Recife de Fora (n total=37). E de acordo com a literatura consultada,
infere-se que 65% dos polvos capturados nos recifes costeiros de Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália - Bahia estão sendo pescados em tamanho inferior ao seu
estágio reprodutivo (< 8cm, o comprimento do manto), como sugere Leite et al (2008).
A comparação entre as duas áreas de estudo permite inferir que os recifes costeiros
apresentam um cenário em elevado potencial para que a “tragédia dos comuns”
(HARDIN, 1968) aconteça (Figura 7). Isso porque, quando ocorre uma alta taxa de
exploração os indivíduos de uma população começam a ser capturados quando,
ainda, se encontram na fase de juvenis, o que reduz a sobrevivência da coorte para os
grupos remanescentes, quando esta situação persiste por vários anos atingindo várias
classes etárias, o número de indivíduos que vai chegar a classe adulta vai
progressivamente diminuindo, de modo que se reduz o número de reprodutores e sua
descendência num processo que se auto-alimenta até atingir a destruição. Como
resultado, no conjunto, todos os polvejadores que usufruem do recurso acabam por
conduzir a um resultado social negativo, que pode repercutir de duas formas: a
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primeira seria o “sobreuso” do recurso, do qual deriva a sua exaustão ou degradação;
O segundo seria que a sua margem de produtividade tenderia para zero.
Embora o recife de fora e os recifes costeiros estejam expostos à
vulnerabilidades e potencialidades similares, a localização do recife de fora torna-o
menos vulnerável à ação desse fatores externos (por exemplo; mudanças no uso do
solo). As ameaças encontradas no recife de fora (por exemplo; pisoteio e aumento da
demanda turística) têm a possibilidade de serem mais facilmente controladas e
minimizadas devido ao fato desta ser uma unidade de conservação que
obrigatoriamente ter que ter um plano de manejo. E essas estratégias de uso do
recurso podem ser inseridas nesse plano de manejo. Mesmo a atividade pesqueira
sendo proibida em unidades de conservação como o PNMRF, conforme descrito pelo
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), existe um acordo local entre
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e para os pescadores da região é permitida a
pesca nas imediações do PNMRF. Ressaltando que em apenas 3% dessa área, o uso
é permitido (Figura 8).

Fraquezas
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as

Abrigo para espécies

Ameaças

Pesca com alavanca
Pesca com cloro
Uso irrestrito

O
po
rt
un
id
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es

Pesca artesanal
Associação / Colônia

Mudanças climáticas
Mudanças no uso do solo
Proximidade à costa

Figura 7: Matriz FOFA dos Recifes costeiros – Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália - BA
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Abrigo para espécies diversas

Ameaças
Pisoteio
Aumento da demanda turística

Unidade de Conservação

Mudanças climáticas

Plano de manejo

Mudanças no uso do solo

Figura 8: Matriz FOFA do PNM Recife de Fora – Porto Seguro – BA

5.3. Cadeia produtiva e comercialização de O. insularis capturado nos recifes
costeiros (Coroa Vermelha e Ponta Grande) e no Parque natural do Recife de
Fora
5.3.1. Comercialização
A comercialização do polvo pescado nos recifes da região de Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália é feita principalmente para barracas de praia de pequeno porte e
pousadas da região, ou ainda para restaurantes em Porto Seguro. A venda acontece
sem que o pescado passe por qualquer tipo de beneficiamento (Figura 7) ou
fiscalização, não existindo, dessa forma, um controle de qualidade do produto
comercializado.
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A

B

Figura 9: Pescadores acompanhados durante sua atividade pesqueira sobre o platô recifal (A
e B). Foto: Manuella Dultra – Fev 2013.

Em virtude dessa ausência de registro de procedência do polvo pescado nos
recifes locais (Figura 9), a maioria dos grandes estabelecimentos opta por importar o
polvo de outras regiões (Figura 10), com a finalidade de garantir a procedência do
pescado e emissão de nota fiscal do produto comercializado.
Foi feito, o levantamento da compra e venda do pescado (“in natura” ou
congelado) em 26 estabelecimentos, dentre eles, hotéis, cabanas de praias, bares,
supermercados, restaurantes, e peixarias. Os valores de compra e venda, variaram,
respectivamente, de R$ 15,00 a R$ 34 /kg (Tabela 2).
A peixaria Mundo dos Mariscos e a barraca de praia Axé Moi se destacam na
quantidade de pescado comprado. Em contrapartida, a menor quantidade de compra,
entre as peixarias, foi registrada para peixaria Ponto do Gelo atendendo parcialmente
a uma demanda mínima de 6 kg semanais no período considerado como baixa
temporada e máxima de 580 kg semanais no período de alta temporada (Tabela 3). A
estatística descritiva da comercialização do polvo está apresentada na Tabela 4 e
representada na Figura 11.
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Figura 10: O. insularis embalado para comercialização em peixarias de Porto Seguro - BA (A e
B).

37

Tabela 2: Comercialização do polvo; Valores em reais (R$) de compra e venda do polvo, fornecedores e estados de procedência do pescado. Em
destaque os menores valores de compra ¹, os maiores valores de venda ² e o principal fornecedor para a região ³.
Tipo de
Estabelecimento
Hotel

Peixaria

Restaurante

Morador Local
Bar

Barraca de Praia

Supermercado

* Não se Aplica.

Estabelecimento

Valor de compra
R$/Kg

La Torre Resort
Paradise Eco Resot
Atacado do peixe
Mundo dos Mariscos ³
Ponto do gelo
Porto Mariscos
Salmão & CIA
Tele Mariscos
Fauzi Sushi Delivery
Planeta Sushi
Point Açaí Comida Natural
Restaurante da Japonesa
Restaurante Portinha
Restaurante Recanto
Baiano
V. R.
U. B.

28
25 a 28
Não Informado
Não Informado
15 a 18¹
15 a 18¹
Não Informado
Não Informado
20 a 24
20 a 28
20
20 a 28
20 a 28

Bar do Renildo
Axé Moi
Barramares
Cabana Malibu
Cabana Pop Seguro
Cabana Toa Toa
Cambuí
Porto Import
Rondelli

17 a 20
18 a 25
17 a 25
18 a 24

Valor de venda
R$/Kg
X*
25
28
17 a 20
20 a 24
20 a 24
21,5

X*

Fornecedor
Mundo dos Mariscos, Porto Mariscos, Tele Mariscos
Mundo dos Mariscos
Ubu, Chile
Natubrás Pescados LTDA
Particular
Particular
Não Informado
Não Informado
Salmão & Cia
Salmão & Cia, Atacado do Peixe, Mundo dos Mariscos
Atacado do Peixe, Salmão e Cia
Salmão & Cia, Atacado do Peixe, Mundo dos Mariscos
Mundo dos Mariscos, Porto Mariscos, Tele Mariscos

Estado
BA
ES, Chile
SC
RJ, RN, ES
BA, RN, ES
Não Informado
Não Informado

BA

Pescador local
X*

Pescador local

BA

X*

Pescador local

BA

20 a 28
20 a 28
24 a 28
17 a 20
20 a 28

X*

Salmão & Cia, Atacado do Peixe, Mundo dos Mariscos
Atacado do Peixe, Mundo dos Mariscos
Mundo dos Mariscos, Tele Mariscos
Pescador local
Mundo dos Mariscos, Porto Mariscos, Tele Mariscos

BA

Não Informado

34²
30
34²

Não Informado

Não Informado
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Tabela 3: Estabelecimentos que comercializam o pescado (polvo) e a quantidade (kg) comprada nos períodos de Baixa e Alta
Estação. Peixaria que mais compra esse tipo de pescado ¹ e a peixaria com a menor quantidade de compra do polvo.
Estabelecimento

Compra Quantidade
kg
Baixa estação

Compra Quantidade
kg
Alta estação

Periodicidade

Tipo de
estabelecimento

6

12

Semanal

Hotel / serviço “all
inclusive”
Restaurante à Quilo

Mundo dos Mariscos ¹

200

580

Semanal

Peixaria

Atacado do peixe

150

500

Semanal

Peixaria

Tele Mariscos

100

300

Não Especificado

Peixaria

Porto Mariscos

30

60

Não Especificado

Peixaria

Ponto do gelo ²

30

50

Não Especificado

Peixaria

Salmão & CIA

60

110

Não Informado

Peixaria

Restaurante Portinha

15

40

Semanal

Restaurante à Quilo

Planeta Sushi

10

15

Semanal

Restaurante Japonês

Fauzi Sushi Delivery

6

10

Semanal

Restaurante Japonês

Paradise Eco Resot

30

100

Semanal

Hotel

Cabana Toa Toa

30

100

Semanal

Barraca de praia

Axé Moi

40

150

Semanal

Barraca de praia

Barramares

30

100

Semanal

Barraca de praia

La Torre Resort

30

150

Semanal

Point Açaí Comida Natural
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Tabela 4: Estatística descritiva da comercialização in natura de Octopus insularis, nos
municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália – BA.
N

Mín

Máx

Média

Sd

Valor de Compra
(R$/kg)

18

15

28

20,94

4,49

Valor de venda
(R$/kg)

09

17

34

25,55

6,33

R$ / Kg

Figura 11: Valores de comercialização do polvo nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz
Cabrália – BA, no período de fevereiro a novembro de 2013.

O valor monetário atribuído ao pescado compensa porque o quilo do polvo é
vendido em média, por R$ 20,00, porém, a quantidade de polvo encontrada está
sendo reduzida ao longo dos anos. A venda é feita sem atravessador, aumentando
assim, a margem de lucro. No entanto, o pescado não tem um destino certo, pois os
polvos pequenos são consumidos pelos pescadores e os maiores comercializados
junto a estabelecimentos de pequeno porte e para moradores locais.
Os estabelecimentos preferem comprar animais maiores, enquanto que os
moradores locais optam pela compra do polvo de tamanho médio. A comercialização
do polvo, segundo os próprios pescadores, é prejudicada com a importação do
pescado de outras regiões, pelas peixarias locais. Nos estabelecimentos onde esse
tipo de pescado é comercializado, a compra normalmente é feita através da
importação do produto dos estados do Rio de Janeiro (RJ), Espírito Santo (ES), Rio
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Grande do Norte (RN), Santa Catarina (SC) e outras localidades da Bahia (BA) e, este
passa por um processo de beneficiamento até chegar ao consumidor final.
O armazenamento é feito em pequenas quantidades devido à pesca ter caráter
artesanal. Alguns pescadores, que fizeram o curso sobre a pesca de polvo com
espinhel de potes, técnica que está tendo bons resultados no Ceará, acreditam que a
técnica pode ser viável, porém como o resultado aparece em longo prazo, essa
técnica não foi levada adiante na área de estudo.
5.3.2. Cadeia Produtiva
Como a cadeia produtiva consiste no conjunto de etapas consecutivas que se
inicia na produção e termina na distribuição de produtos acabados; é importante
entender o funcionamento do ecossistema antes de atribuir valor monetário ao recurso
explorado. No caso específico, a luz solar e as marés são os principais fatores a
influenciar a dinâmica do ecossistema para a pesca do polvo; os processos acontecem
de forma que o gasto energético não ultrapasse as condições do reestabelecimento do
ecossistema; garantindo com isso a produção do recurso e o equilíbrio do
ecossistema. A partir do momento que a pesca acontece, o ecossistema precisa ser
“deixado” em condições de renovar o estoque do recurso explorado.
A seguir, efetua-se a identificação esquemática, adaptada (ODUM, 2013), da
estrutura e composição da cadeia produtiva da pesca na região de Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália (Figura 12).
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Figura 12: Fluxograma da cadeia produtiva de Octopus insularis em Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália – BA. Adaptado (ODUM, 2013).
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Nesse fluxograma estão representadas todas as etapas da cadeia desde a
produção do recurso até a sua comercialização. Notar que no primeiro segmento, não
há atribuição de valor monetário ao gasto energético do ecossistema para produzir o
recurso; esse valor só é atribuído a partir do momento em que esse recurso é
transformado em bens fabricados ou serviços humanos.
Segundo Santos (2005), o primeiro segmento da cadeia envolve o suprimento
de bens e insumos necessários ao desenvolvimento da atividade. Nele está incluída a
produção de embarcações, os motores e petrechos de pesca e os insumos básicos
como gelo, combustível e alimentos para as refeições durante o esforço de pesca. No
elo subsequente da cadeia produtiva está inserido o processo de comercialização,
sendo desenvolvido por agentes que executam funções que agregadores de valor e
utilidades de posse, forma, tempo e espaço ao produto, conduzindo-o até o mercado
consumidor (BARROS, 1989; MARQUES; AGUIAR, 1993; REIS, 1998). Neste
segmento incluem-se as atividades de armazenamento, processamento, transporte e
distribuição.
Em Porto Seguro e em Santa Cruz Cabrália não existe a figura no atravessador
e sendo a pesca nessa região artesanal, as funções de armazenamento são
executados pelo próprio polvejador, para posterior consumo ou comercialização. O
extremo final é o mercado consumidor de onde emana todo o estímulo do mercado. O
dinheiro constitui um contrafluxo ao fluxo de energia, pois, o dinheiro circula e a
energia não.

O dinheiro só entra quando o recurso é transformado em bens

fabricados ou serviços humanos, deixando sem preço o trabalho da natureza que
sustenta o recurso inteiro. Toda energia gasta pelo recife para sustentar a biomassa
fica fora do sistema monetário (ODUM, 2013).
O consumidor, dependendo de sua origem e nível de renda, adquire o pescado
em feiras livres, peixarias, supermercados ou sob a forma de pratos prontos em
restaurantes e hotéis. Toda essa estrutura é influenciada pelos ambientes
institucionais e organizacionais que envolvem órgãos de governo e outras instituições
relacionados à governança ou coordenação da cadeia produtiva. Segundo Ostrom
(2009) um grande problema em todo o mundo é a perda potencial de pesca, florestas
e recursos hídricos.

A compreensão dos processos que levam a melhorias ou deterioração dos
recursos naturais é limitada, porque as disciplinas científicas utilizam diferentes
conceitos e linguagens para descrever e explicar os sistemas sócio-ecológicos

43
complexos (SES). Até recentemente, a teoria aceita assumiu que usuários de
recursos nunca se auto-organizam para manter os seus recursos e que os
governos devem impor soluções. Pesquisa em várias disciplinas, no entanto,
descobriu que uma política de governo acelera a destruição de recursos, ao
passo que alguns usuários de recursos investiram seu tempo e energia para
alcançar a sustentabilidade.
Elinor Ostrom, 2009.

Harland, 1996 sugere que existem quatro estágios de desenvolvimento das
cadeias produtivas. Num primeiro estágio, os atores da cadeia estão desconectados,
havendo pouca evidência de colaboração entre eles e agindo normalmente como
adversários. No segundo estágio, os atores estão tentando resolver os pontos
conflituosos, mas não tem nenhum senso de compartilhar o mesmo ideal e não
compreendem as demandas dos consumidores finais. Já no estágio de número 3, os
atores conseguem identificar as necessidades dos consumidores finais, formulam e
programam estratégias de trabalho compartilhado para atender as demandas e estão
em rota de atingir a satisfação dos seus consumidores finais.
No quarto e último estágio, a cadeia já trabalha conectada, oferecendo alta
qualidade e maior valor agregado ao produto. Assim, possivelmente nesse último
estágio de crescimento produtivo, todos os atores envolvidos compartilharão um
retorno econômico mais duradouro.
Considerando a existência desses quatro estágios de desenvolvimento das
cadeias produtivas, esse processo na região do estudo encontra-se no primeiro
estágio, uma vez que os atores da cadeia estão desconectados, havendo pouca
evidência de colaboração entre eles.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos, pode-se sugerir que a pesca artesanal de O.
insularis realizada nos ambientes recifais de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no
sul da Bahia é feita de forma irrestrita, caracterizando a atividade como sendo de
acesso comum. A possibilidade da “tragédia dos comuns” surge no momento que a
atividade pesqueira rompe o equilíbrio ecológico entre a taxa de exploração e a taxa
de renovação que garante a estabilidade dos estoques, cujo resultado econômico
aparece pelo surgimento de retornos decrescentes por unidade de esforço de pesca
aplicado.
Nesse sentido, ressalta-se que, qualquer atividade exploratória deve respeitar,
assim, o que se chama de máximo rendimento sustentável, que é a quantidade
máxima de pescado, em peso de biomassa, que pode ser explorada em anos
sucessivos sem comprometer o estoque da população e, portanto, sem produzir
qualquer variação na intensidade da pesca (CARVALHO, SILVA e KHAN,1998). Essa
situação de equilíbrio ecológico, não foi encontrada na área de estudo, o que constitui
um cenário preocupante no que diz respeito à manutenção e sobrevivência da
espécie. Dessa forma, a comercialização desses animais pescados artesanalmente na
região está reduzindo, e, portanto sendo realizada em grande parte, nos pequenos
estabelecimentos e principalmente, para consumo de subsistência.
Essa situação compromete a etapa final da cadeia produtiva, por reduzir a
disponibilidade do polvo para o mercado consumidor, que é o grande motivador
econômico de um sistema monetário. Diante desse quadro, faz-se necessário a busca
por um protocolo de pesca sustentável, vinculado à co-gestão das áreas de pesca do
polvo, cujo sucesso está estritamente relacionado com as atitudes e envolvimento dos
pescadores, bem como à forma como as relações humanas desenvolvem-se entre os
pescadores, e entre os pescadores, funcionários da Área Marinha Protegida e
cientistas.
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8. ANEXO 1 – Roteiro de entrevista semiestruturada

Perfil socioeconômico
Idade:
Onde nasceu?
Há quanto tempo mora aqui?
Situação do imóvel:
Número de pessoas na família:
Frequentou escola?
Ocupação:
Quais ocupações já teve ao longo da vida?

Tradicionalidade
Como se tornou pescador (a)?
Como aprendeu a pescar? (quando? Onde?)
Há quanto tempo está envolvido nessa atividade?
Qual era/é a ocupação dos seus pais?
A atividade econômica envolve outros membros da família e/ou comunidade?
Quais os tipos de pescados?
Quais as artes de pesca utilizada?
Qual é a mais utilizada?
Pesca em grupo ou individualmente?
Utiliza embarcação? De quem é a embarcação?
Pesca o ano todo ou é sazonal? Quantos dias por semana?
Quais os locais de pesca?
Como escolhe o local de pesca?
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Comercialização
Onde comercializa o pescado?
Quem compra?
Qual o pescado que comercializa de maior valor?
Por quanto vende?

Relações socioeconômicas
Todo o pescado é comercializado?
O pescado serve como alimento familiar?
A venda do pescado é a principal fonte de renda familiar?
Realiza outras atividades para complementar a renda?
Faz parte de alguma associação ou cooperativa?

Conflitos/dificuldades
Quais as dificuldades ou desafios para o pescador de Cabrália?
Sente diferença da pesca de hoje e antigamente?
Existe algum lugar que se pescava antes e hoje não se pesca mais? Por quê?
Existe algum conflito na área que você pesca? (com outros pescadores/pescado)
Como é a relação com os órgãos de fiscalização ambiental?

Defeso
Conhece sobre a época de defeso do IBAMA?
Como chega a informação da época de defeso para você?
Concorda com o defeso/Acredita que seja importante?
Concorda com as datas/ O que acha das datas?
Como faz na época do defeso?
Recebe auxílio defeso?
O valor é suficiente?
Já foi fiscalizado por algum órgão ambiental?
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Conhecimentos sobre o Meio Ambiente
O que você entende por meio ambiente?
Quais os pontos positivos do município/comunidade/ambiente em que mora?
Você sabe o que é Unidade de Conservação?
No seu município existe alguma área protegida?
O que mudou em relação à natureza no período em que mora aqui?
O que causou as mudanças?
Quais problemas ambientais você identifica na sua cidade/comunidade?
O que poderia ser feito para resolver esses problemas?

Conhecimento sobre o Coral Vivo
Já ouviu falar do Projeto Coral Vivo?
Como?
O que pensa do Projeto?

