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Resumo: O presente trabalho busca analisar e compreender as múltiplas relações desenvolvidas 
pela comunidade tradicional pesqueira do Distrito de Acupe, município de Santo Amaro (Bahia - 
Brasil) com seu território, assim como as contradições existentes na relação dos territórios terra e 
água após a inserção dos empreendimentos de carcinicultura no Distrito. O acesso a terra, assim 
como a água é condição indispensável para reprodução dos pescadores artesanais, tanto pelo seu 
lado produtivo como pelas múltiplas relações existentes entre a comunidade e os mesmos. Porém, 
nos últimos anos, esses territórios têm sido frequentemente apropriado por diversos 
empreendimentos industriais, a exemplo da carcinicultura, que interferem diretamente no 
desenvolvimento da pesca artesanal e constituem-se enquanto uma ameaça à existência e a 
preservação desses territórios.   

Palavras – Chave: Pescadores (as) Artesanais.  Carcinicultura. Territórios Pesqueiros. 

 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

A atividade pesqueira no Brasil é exercida pelo homem ao decorrer de sua história como 

forma de garantir sua sobrevivência e reprodução social, seja como fonte de alimentação, como 

mercadoria utilizada para troca por outros produtos necessários a sua sobrevivência ou enquanto 

fonte de emprego e renda direta ou indireta. Nesta última, atuando nos demais ramos de 

comercialização, confecção e indústria dos produtos necessários a reprodução da atividade.  

Tal atividade pode ser desenvolvida através da pesca extrativa e da aquicultura, onde 

compreendemos a pesca extrativa como “a retirada de organismos aquáticos da natureza sem seu 

prévio cultivo; este tipo de atividade pode ocorrer em escala industrial ou artesanal, tanto no mar 

como no continente” (SEBRAE, 2008, p.8). Com relação à aquicultura, esta pode ser definida como o 

“processo de produção em cativeiro, de organismos com habitat predominantemente aquático, tais 

como peixes, rãs, camarões, entre outras espécies (SEBRAE, 2008, p.8). Assim como a pesca 
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extrativa esta também pode ser classificada em continental ou marinha, tendo esta última subdividida 

em carcinicultura, piscicultura, cultivo de algas, ostreicultura dentre outros.  

No Brasil, podemos destacar duas características importantes no setor pesqueiro, a primeira 

refere-se à pesca artesanal – categoria praticada na pesca extrativa – e a segunda, a expansão das 

atividades industriais – característica do modo de produção capitalista –, ocupando, principalmente, 

as áreas das comunidades tradicionais pesqueiras.   

Atualmente, existem no país mais de 800 mil pescadores (as) artesanais cadastrados no 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Estes compõem as inúmeras comunidades tradicionais 

pesqueiras existentes no país que em sua maioria sobrevivem direta/indiretamente do 

desenvolvimento da pesca artesanal e da mariscagem, portanto, sendo esta, muitas vezes, a sua 

única fonte de renda familiar (MPA, 2012). 

Com a expansão do capitalismo, a evolução das tecnologias e modernizações no setor 

industrial, novas formas de apropriação da natureza e ocupação do espaço foram desenvolvidas. 

Onde se observa um desenvolvimento predatório e baseado na expansão do capital que têm 

comprometido a existência de diversas comunidades tradicionais que, se apropriam da natureza de 

forma interativa e respeitadora e dependem diretamente da mesma para sua reprodução. Com a 

inserção das novas formas de apropriação em suas áreas de uso, tais comunidades têm seu 

desenvolvimento comprometido, devido à diferenciação de apropriação/produção existente entre as 

mesmas (DIEGUES, 2004). 

 Nesse contexto, estão as comunidades tradicionais pesqueiras que representam exemplos de 

formas sociais de produção que por não se inserirem no sistema produtivo dominante, são muitas 

vezes desarticuladas e obrigadas a dividir seu espaço de uso com empreendimentos econômicos, 

comprometendo o desenvolvimento de suas atividades.  A exemplo da carcinicultura3, que implica na 

utilização do espaço marinho para implantação do empreendimento e desenvolvimento da atividade. 

A instalação das fazendas de cultivo de camarão em viveiro ocorre em sua maioria sobre o 

ecossistema manguezal, este ambiente que compõe o espaço de uso das comunidades tradicionais 

pesqueiras e é compreendido na presente pesquisa como,  

Ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestres e marinho, característico 
de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés. É constituído de espécies 
vegetais lenhosas típicas (angiospermas)m além de micro e macroalgas (criptógamas), 
adaptadas a flutuação de salinidade e caracterizadas por colonizarem sedimentos 
predominantemente lodosos, com baixos teores de oxigênio. Ocorre em regiões costeiras 
abrigadas e apresenta condições propicias para alimentação, proteção e reprodução de 
muitas espécies animais [...] (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995, p. 7). 

 

                                                           
3 A carcinicultura é a criação de camarões em viveiros, podendo ser: em água salgada (marinha) e em água doce. Ambas 
necessitam de um laboratório onde serão criadas as larvas (larvicultura). Logo após a eclosão, estas passam por alguns 
estágios de desenvolvimento (náuplios, protozoéa e mísis), para assim chegarem à condição de pós–larvas e serem 
inseridas em seus viveiros (ABCC, 2009). 



 Com a ocupação destas áreas pelos empreendimentos relacionados à carcinicultura há a 

retirada da vegetação de mangue4 para inserção dos viveiros, canalização dos fluxos da maré e dos 

estuários e muitas vezes a apropriação privada do espaço, impedindo, o acesso da comunidade local 

a seus territórios pesqueiros (CARDOSO, 2003). Assim, estas populações se vêem ameaçadas, já 

que as mudanças ocorridas com a inserção da carcinicultura em seus territórios compromete, na 

maioria das vezes, a sustentabilidade da atividade e a própria sobrevivência das comunidades. Nesse 

sentido, Mello contribui dizendo que, 

A introdução da aquicultura do camarão em todo o mundo tem sido um processo 
permeado pela destruição dos recursos hídricos, pela contaminação de lençóis freáticos, 
pela restrição do acesso das populações aos manguezais, pela intensificação da 
concentração da posse da terra, pela privatização dos recursos hídricos e pela 
desestruturação dos meios de vida de grupos ribeirinhos e litorâneos, criando pobreza, 
miséria ou “desemprego rural” em áreas que tinham o mangue como a garantia de 
subsistência e reprodução a parcelas significativas da população (MELLO, 2008, p. 45). 
 

 Nesse cenário incluímos as comunidades tradicionais pesqueiras do estado da Bahia. O 

litoral baiano possui uma extensão de mais de 1.000 km e uma área de quase 100.000 mil hectares 

de manguezais, que atualmente é responsável direta/indiretamente pela renda econômica de 

aproximadamente 200.000 mil habitantes (RAMOS, 2002; MPA, 2012).  

Desde a década de 1970, tem-se observado a inserção dos empreendimentos de 

carcinicicultura no litoral de diversos municípios baianos, principalmente no território das 

comunidades tradicionais pesqueiras. Dentre eles, encontra-se o município de Santo Amaro, situado 

no sul do recôncavo baiano que de acordo com a divisão territorial, datada de 1993, é constituído por 

três distritos, sendo eles: Santo Amaro (sede), Oliveira dos Campinhos e Acupe, este último, recorte 

espacial desta pesquisa. 

 O distrito de Acupe - Santo Amaro (BA), de acordo com o Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, possui 7.451 mil habitantes. A principal 

atividade econômica é a pesca artesanal e a mariscagem (siri, ostra, caranguejo entre outros) essa 

última que é realizada nas áreas de manguezal e no seu entorno. Porém há alguns pescadores que 

desenvolvem as atividades da agricultura e do extrativismo vegetal como forma e complementar a 

renda familiar. 

 Acupe é caracterizado por ter umas das maiores comunidades tradicionais pesqueiras do 

estado e um estoque pesqueiro rico em diversas espécies. Porém, desde, a década de 1980, o 

Distrito passou a ter seus territórios pesqueiros ocupados por empreendimentos de cultivo de 

camarão. O território tradicional pesqueiro em Acupe é o “espaço de moradia, de trabalho e de 
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lamosos dos rios tropicais e subtropicais ao longo da zona de influência das marés. Outra característica importante das 
áreas de mangue refere-se a sua localização, ou seja, entre a terra e o mar, uma localização única, cujo qual 
desenvolvem-se espécies vegetais e animais que dependem diretamente das condições existente nesse ambiente. 



vivência onde se reproduz social, cultural e economicamente” (MPP, 2012, pág. 6). Sua construção 

se dá a partir da articulação dos ambientes marítimos e terrestres, tendo na sua interface, o 

manguezal, ecossistema de suma importância para o desenvolvimento da atividade da pesca 

artesanal que discutiremos posteriormente. 

Nesse sentido, destacamos que o processo que envolve os empreendimentos de 

carcinicultura é diferenciado dos pescadores artesanais, a estrutura de produção do camarão em 

viveiro difere da pesca artesanal e da mariscagem realizada pela comunidade. A iniciar pelo 

desmatamento do mangue, que é realizado para implantação dos viveiros de cultivo de camarão, 

visto que este é o espaço, por exemplo, que as marisqueiras trabalham na captura dos mariscos. O 

que ressalta as diferenças e contradições no uso compartilhado do mesmo espaço por ambas a 

atividades. 

Atualmente, a atividade da carcinicultura no Distrito vem sendo desenvolvida através de três 

empreendimentos industriais e por diversos “viveirinhos artesanais”. Os “viveirinhos artesanais” 

pertencem em sua maioria aos moradores da própria comunidade e possuem uma estrutura simples 

que se restringem à fase de engorda do camarão. De acordo com a comunidade local, estes se 

desenvolveram a partir da inserção dos empreendimentos indústrias. Os empreendimentos 

industriais, assim como os “viveirinhos artesanais”, encontram-se em sua maioria inseridos em áreas 

de manguezal, que por sua vez compõem o território pesqueiro da comunidade local. Não obstante, a 

inserção da carcinicultura no Distrito ocasionou diversas mudanças nesse território.  

Nesse contexto, a partir de uma análise geográfica – área do conhecimento em que essa 

pesquisa foi desenvolvida – passamos a compreender o espaço de Acupe, enquanto um espaço 

social. Em que a produção deste se dá no âmbito das relações sociais, relações estas que se 

estabelecem entre a sociedade e a natureza, mediadas pelo trabalho humano (SANTOS, 2004). 

Assim, à medida que pescadores artesanais e carcinicultores se apropriam da natureza e retiram os 

recursos necessários à sua sobrevivência, os mesmos estão produzindo o espaço local. Cabe 

destacar, que estes possuem formas e lógicas diferenciadas na apropriação da natureza, que por sua 

vez serão refletidas na produção do espaço local e na construção dos territórios pesqueiros. 

Pois, a implantação dos empreendimentos de carcinicultura, ocasiona mudanças 

significativas na sociedade e na natureza, ao mesmo tempo em que constroem espaços 

diferenciados, seguindo lógicas de apropriação da natureza e produção social que diferem das 

comunidades tradicionais locais. Diversas vezes impõe às comunidades locais, novos meios de 

subsistência e reprodução social, transformando o espaço dessas comunidades num espaço em 

disputa. Isso ressalta a importância da verificação de mudanças ocorridas no espaço e no modo de 

sobrevivência atual da comunidade após a inserção da carcinicultura, em paralelo com o contexto 



histórico das mesmas na sua relação com a natureza, que podem ser visualizadas na produção do 

espaço local. 

Nesse cenário, temos como objetivo central desse artigo analisar e compreender as múltiplas 

relações desenvolvidas pela comunidade tradicional pesqueira do Distrito de Acupe, município de 

Santo Amaro (Bahia - Brasil) com seu território, assim como as contradições existentes na relação 

dos territórios terra e água após a inserção dos empreendimentos de carcinicultura no Distrito. Para 

tal, buscamos ao longo desta pesquisa desenvolver uma metodologia e estrutura de apresentação do 

artigo que levasse ao esclarecimento das questões colocadas. Ao qual apresentaremos 

resumidamente a seguir. 

A realização de uma pesquisa cientifica requer a necessidade contínua do dialogo entre o 

teórico e o empírico, em alguns casos, destacando principalmente a aproximação com os sujeitos 

analisados. Nesse processo, buscamos seguir algumas etapas e procedimentos metodológicos que 

permitiram chegar à discussão aqui apresentada.  Um dos principais procedimentos adotados foi o 

levantamento de bases teóricas acerca da atividade pesqueira no Brasil e em especial ao 

desenvolvimento das atividades da pesca artesanal e da carcinicultura. 

Em seguida foi realizado um levantamento documental e estatístico, nos principais órgãos 

voltados a atividade pesqueira no país e no estado da Bahia. Essa etapa nos permitiu compreender 

como vem sendo desenvolvida a organização político-institucional da atividade no estado, assim 

como entender como se dá o processo de inserção e licenciamento dos empreendimentos de 

carcinicultura no mesmo. Também foi realizado um levantamento cartográfico do estado da Bahia, em 

especial, do litoral do Distrito de Acupe – Santo Amaro (BA) junto a Base Cartográfica da 

Superintendência de Estudos Econômicos (SEI), e a Bahia Pesca que serviu de auxílio na realização 

das oficinas de geografia, assim como na confecção dos mapas apresentados. 

O terceiro procedimento adotado nesta pesquisa foi o trabalho de campo. Durante os dois 

anos de realização desta pesquisa buscamos construir uma relação de aproximação e mútuo respeito 

com os sujeitos analisados. Assim, esse procedimento foi dividido em quatro principais etapas:  

a) Observação participante nos Encontros do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais 

(Nacional e Bahia); nas Oficinas do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP – Regional Bahia) e nos 

Seminários de preparação para a Campanha Nacional em Defesa dos Territórios das Comunidades 

Tradicionais Pesqueiras.  

b) Participação nas passeatas, ocupações realizadas pelos pescadores artesanais e no lançamento 

da Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras, realizada em Brasília, em junho de 2012. Nesta foi possível uma maior aproximação com 

os sujeitos analisados e a realização de algumas entrevistas com os pescadores (as) artesanais. 



Cabe destacar a participação do lançamento da Campanha citada, em Brasília, onde foi possível 

compartilhar importantes discussões acerca da atividade da pesca artesanal no país, principalmente 

no que tange as constantes ameaças e conflitos que as comunidades tradicionais pesqueiras do país 

vêm passando.  

Além disso, foi um momento histórico no que tange à pesca artesanal do país, visto o objetivo 

proposto na Campanha, que é a regularização dos territórios das comunidades tradicionais 

pesqueiras do país. Uma das etapas previstas é a demarcação desses territórios, ao qual fizemos o 

esforço de realizar na comunidade pesqueira de Acupe.  

c) Entrevistas estruturadas com os representantes da organização institucional da atividade pesqueira 

do estado da Bahia, e no Distrito de Acupe – Santo Amaro (BA), com as lideranças dos movimentos 

sociais. Essas entrevistas possibilitaram, principalmente, compreender como se dá o 

desenvolvimento das atividades da pesca artesanal e da carcinicultura no estado e as contradições 

existentes nesse processo. 

d) Realização de Oficinas de Geografia onde ao mesmo tempo em que o pesquisador adquire 

informações sobre seu tema, possibilita aos sujeitos participantes da mesma, uma forma de se 

analisarem e tentarem compreender tal fenômeno mediante a perspectiva geográfica.  Na pesquisa 

de campo realizada no Distrito de Acupe, buscamos dentre os objetivos, compreender principalmente 

qual a importância da atividade da pesca artesanal para a comunidade, assim como se da a 

construção dos territórios da pesca artesanal e da carcinicultura no Distrito.  

Figura 1 . Participação nos Encontros do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais e Realização de Oficinas 
de Geografia com os pescadores(as) de Acupe – Santo Amaro (BA). 

  

     Fonte: Pesquisa de Campo, 2011/2012. 

 

Nesse processo, foi fundamental a discussão de alguns conceitos geográficos, assim como 

de outras ciências, a exemplo dos conceitos de espaço geográfico, territórios terra e água (territórios 

pesqueiros), identidade e cultura. Para tal, optamos pela realização de Oficinas de Geografia, onde 

buscamos discutir os conceitos citados a partir da concepção dos pescadores artesanais locais sobre 

o mesmo. Tais discussões contribuíram na caracterização e compreensão da importância dos 

territórios pesqueiros para a comunidade local. 



Durante as oficinas foram resgatadas também as histórias da origem do Distrito, as 

características da formação de sua população, as atividades econômicas que eram desenvolvidas, 

dentre outras. Assim como o processo de instalação dos empreendimentos de carcinicultura no 

mesmo. Um dos resultados dessa etapa foi a construção de mapas mentais que refletiram a imagem 

que os pescadores artesanais locais têm sobre seu território. A partir da construção desses mapas 

trabalhamos oficinas voltadas à cartografia, utilização de GPS e a produção de mapas temáticos. 

Esses momentos foram de suma importância para o esforço realizado nesta pesquisa de delimitar o 

território dos pescadores artesanais de Acupe, além de constituir como um exercício para a 

comunidade frente aos objetivos proposto na Campanha, que se inicia. 

e) Mapeamento dos Territórios Pesqueiros: essa etapa consistiu inicialmente no trabalhado de 

reconhecimento do território pesqueiro através de imagens de satélite e cartas topográficas da região.  

Posteriormente foi realizado o esforço de demarcação dos territórios pesqueiros através da captura 

de pontos georreferenciados dos possíveis limites do mesmo. Essa etapa possibilitou a construção de 

mapas temáticos que apresentam a espacialização dos territórios produtivos dos pescadores 

artesanais de Acupe, assim como a identificação das áreas apropriadas pela atividade da 

carcinicultura.  

 

Os Territórios Terra e Água em Acupe e as contradições na produção do espaço local 

 

A atividade da pesca artesanal e da mariscagem em Acupe se caracteriza, principalmente, 

pela forma com esta desenvolve suas atividades. As relações estabelecidas entre estes e o ambiente, 

os instrumentos e as técnicas utilizadas, as relações de produção e o cabedal de conhecimento que 

os mesmos possuem sobre o mar e a arte da pesca caracteriza-os enquanto pescadores (as) 

artesanais tradicionais (DIEGUES, 2004; MALDONADO 1986).  

Para Diegues, esse conhecimento “é empírico e prático, combinando informações sobre o 

comportamento dos peixes, taxonomias e classificações de espécies e habitat, assegurando capturas 

regulares e, muitas vezes, a sustentabilidade, a longo prazo, das atividades pesqueiras” (DIEGUES, 

2004, p. 31). No que tange à tradição, a mesma está relacionada com 

[...] cerne da própria pesca artesanal: o domínio do saber-fazer e do conhecer que forma o 
cerne da “profissão”. Esta é entendida como o domínio de um conjunto de conhecimentos 
e técnicas que permitem ao pescador se reproduzir enquanto tal. Esse controle da arte da 
pesca se aprende com “os mais velhos” e com a experiência (DIEGUES, 2004, p. 87). 

 

 Todo esse conhecimento e tradição, podemos observar no desenvolvimento da pesca e da 

mariscagem em Acupe. Desde o reconhecimento das espécies de pescados, da identificação de 

lugares pesqueiros através da cor e/ou movimento das águas, dos melhores horários e dias para as 

pescarias de determinadas espécies, dentre outros. Nesse sentido, outra característica local 



importante é a existência de diversos pescadores mais velhos, alguns já aposentados, mas que 

mantêm viva a tradição de passar o conhecimento aos mais novos.  

 No Distrito, há atualmente mais de 5 mil pescadores artesanais, que desenvolvem tanto a 

pesca em alto mar, quanto a mariscagem nas áreas de manguezal e no seu entorno. A maioria 

destes vive diretamente da pesca artesanal, com exceção de alguns que desenvolvem a atividade da 

agricultura de maneira complementar a sua renda. 

Na classificação por gênero, cerca de 2 mil são mulheres e os demais homens, ambos com 

faixa etária entre 18 a 65 anos. Cabe destacar que na prática da atividade, apesar do predomínio de 

homens na pesca realizada em alto mar e nos rios, há várias mulheres que praticam a atividade com 

seus esposos. Como, também, há grupos de mulheres que pescam nos rios, algumas delas com 

idade superior a 50 anos. 

A atividade da pesca artesanal, que é realizada no ambiente marítimo, se estende para além 

dos limites do Distrito e até mesmo do município de Santo Amaro, já a atividade da mariscagem é 

praticada nas áreas de manguezais e no seu entorno.  

Além dessas, conforme apontado, alguns pescadores artesanais desenvolvem as atividades 

da agricultura e do extrativismo vegetal como forma de complementar à renda familiar. Estas são 

praticadas, na maioria das vezes, em áreas distantes da sede do Distrito, em pequenas extensões de 

terras próprias e/ou arrendadas. Cabe destacar na atividade da agricultura os Assentamentos Santa 

Catarina e Nova Suíça, onde alguns pescadores de Acupe desenvolvem a atividade. 

Todas essas atividades são consideradas como as responsáveis pelo sustento econômico 

das inúmeras famílias que compõem a comunidade pesqueira de Acupe. Portanto, os espaços onde 

as mesmas são praticadas constituem-se enquanto estrutura produtiva dos pescadores artesanais 

locais. 

Na presente pesquisa partimos da compreensão de que à medida que os pescadores locais 

se apropriam do espaço e ali desenvolvem suas atividades eles estão construindo território, nesse 

caso o território produtivo dos pescadores artesanais locais. Através da realização das oficinas de 

geografia e dos trabalhos de campo realizados com a comunidade pesqueira, foi possível identificar 

os territórios produtivos dos pescadores artesanais locais, assim como seus possíveis limites, 

conforme demonstrado na figura 2.  

Nesse contexto, pensar a importância dos territórios terra e água na vida dos pescadores 

artesanais de Acupe, para além da apropriação destes no desenvolvimento de suas atividades, torna-

se necessário compreender as múltiplas relações advindas dessa apropriação. É sabido a 

importância desses territórios enquanto espaço produtivo que garante a sobrevivência da 

comunidade, pois a partir da comercialização desses produtos os mesmos têm acesso a outros 



recursos básicos necessários a sua sobrevivência (alimentação, energia elétrica, vestuário, dentre 

outros). 

 FIGURA 2 

 

 

 É de suma importância, que os pescadores artesanais tenham livre acesso a esses territórios, 

bem como preservadas as suas condições naturais que permitem o desenvolvimento das atividades 

praticadas. Além disso, essa relação produtiva também é parte responsável pela comunicação do 

Distrito com outros Municípios/Distritos/Comunidades, através da compra/venda de diversos produtos 

pesqueiros e/ou instrumentos utilizados na atividade. 

Embora essa comercialização seja feita principalmente através dos atravessadores, a mesma 

insere indiretamente os pescadores artesanais de Acupe em uma cadeia de comercialização com 

outras localidades, movimentando a economia do Distrito. Ao observarmos os fluxos comerciais do 

território dos pescadores artesanais, observamos que os mesmos abrangem diversos municípios, 

principalmente no que tange à venda de peixes e mariscos. Assim como na venda dos produtos da 

extração vegetal, que apesar da maioria ser comercializada no próprio Distrito e nas comunidades 



próximas pertencentes ao município de Santo Amaro, há alguns produtos que são comercializados 

através de comerciantes e/ou atravessadores de outros municípios. 

 Outro fluxo também desenvolvido pela atividade pesqueira local é a compra das 

embarcações e dos equipamentos utilizados para o desenvolvimento da atividade (redes, óleo diesel, 

linhas, anzóis). Nesse caso também há presença de alguns atravessadores, a exemplo da compra do 

óleo diesel utilizado nas embarcações a motor que vem de Santo Amaro e/ou Saubara através dos 

atravessadores.  

Podemos observar que os territórios terra e água são de suma importância para a 

sobrevivência da população e a movimentação da economia local, porém destacamos para além de 

seu uso produtivo as múltiplas relações existentes entre os pescadores artesanais e os mesmos. O 

acesso à terra, assim como à água é condição indispensável para a sobrevivência dos pescadores 

artesanais de Acupe, tanto pelo lado produtivo desse ambiente como pelas relações citadas. Pois é 

neste onde se dá o processo de desenvolvimentos dos pescadores artesanais enquanto seres 

humanos nas suas relações sociais, culturais, econômicas, dentre outras.  

 

Mudanças territoriais ocorridas a partir da inserção da atividade da Carcinicultura 
 

 

A inserção da carcinicultura em Acupe se deu no ano de 1982, através da utilização da 

estrutura de uma antiga salina existente no mesmo para a instalação da primeira fazenda de cultivo 

de camarão do Distrito. Três anos após – 1985 –, foi inaugurada a Fazenda Experimental Oruabo da 

Empresa Bahia Pesca (BP). 

Nesse período, a atividade da carcinicultura estava iniciando o processo de expansão nos 

Estados e como ocorrido inicialmente no Rio Grande do Norte, as primeiras fazendas foram 

instaladas utilizando as estruturas das salinas que haviam sido desativadas com a crise da atividade 

salineira. Na Bahia, a carcinicultura já demonstrava ser uma atividade lucrativa e muitos projetos 

estavam sendo construídos para implantação de novas fazendas.  

Atualmente, a atividade da carcinicultura no distrito vem sendo desenvolvida através de três 

empreendimentos industriais e por diversos “viveirinhos artesanais”. Cabe destacar que em Acupe, 

estamos considerando a existência de dois tipos de cultivo de camarão em viveiro. O primeiro, em 

que denominamos de “empreendimentos industriais” possui dimensão física maior, maior quantidade 

de viveiros, maior produtividade. Estes dominam outras etapas do desenvolvimento da atividade além 

da engorda, e possui uma estrutura física mais industrial. 

 O segundo tipo de cultivo de camarão em viveiro refere-se a alguns viveiros que vêm sendo 

instalados no distrito, que denominamos de “viveiros artesanais”. Estes são em sua maioria menores, 



cerca dois ou três viveiros por proprietário com pequena produtividade e desenvolvem somente a 

etapa de engorda. Na maioria dos viveiros, estrutura restringe-se à área de cultivo do camarão e são 

construídos em áreas próximas aos rios e/ou braços de rio que quando enchem têm suas águas 

represadas nos mesmos. 

Os “viveirinhos artesanais” pertencem em sua maioria aos moradores da própria comunidade. 

De acordo com os moradores de Acupe, estes se desenvolveram a partir da inserção dos 

empreendimentos indústrias. Estes últimos, assim como os “viveirinhos artesanais”, encontram-se em 

sua maioria inseridos em áreas de manguezal, que por sua vez compõem o território pesqueiro da 

comunidade local. Não obstante, a inserção da carcinicultura no distrito ocasionou diversas mudanças 

nesse território.  

Nesse contexto, podemos observar que o espaço produzido em Acupe pela atividade da 

carcinicultura difere do espaço criado pela pesca artesanal. A primeira tem uma estrutura produtiva 

com características industriais enquanto na segunda verificamos uma produção tradicional/artesanal. 

Essas diferenças, assim como inúmeras outras, são observadas no momento em que pescadores e 

carcinicultores desenvolvem suas territorialidades, a lógica de apropriação e desenvolvimento 

explicita as contradições existentes entres as mesmas. 

 Em Acupe, o território da carcinicultura compreende toda área utilizada pela mesma para as 

diversas fases de desenvolvimento de suas atividades. Esse território é constituído pelos 

empreendimentos industriais e pelos viveiros artesanais. De acordo com as informações 

representadas na figura 3, podemos observar que a atividade da carcinicultura está inserida 

diretamente no território dos pescadores artesanais, ocupando uma extensa área do ecossistema 

manguezal, um dos principais espaços produtivos da comunidade utilizados na prática da atividade 

da mariscagem e de suma importância para manutenção/reprodução de diversas espécies. 

Tais considerações nos levam a concluir que a inserção de uma nova atividade – no caso a 

carcinicultura – nesses territórios, representa o rompimento desse equilíbrio, principalmente quando 

na implantação dos empreendimentos há o desmatamento da vegetação de mangue e no processo 

de desenvolvimento produtivo há modificações no acesso da comunidade aos seus territórios e as 

suas condições naturais.  

Como resultado dessa inserção tem-se a produção de um espaço local contraditório em 

decorrência das diferenças existentes entre as duas atividades. O território que antes se configurava 

como característico e de uso da comunidade tradicional pesqueira, passa a ter novas funções e 

atividades que fogem ao controle dos pescadores artesanais, além de trazer mudanças significativas 

ao mesmo. 

 



FIGURA 3 
 

 

 

A primeira transformação ocorrida com a inserção da carcinicultura é a retirada da vegetação 

de mangue para dar lugar aos viveiros de cultivo do camarão, uma vez que a maioria dos 

empreendimentos do distrito encontra-se inserida em áreas de manguezais. Cabe destacar que essas 

áreas são consideradas de acordo com a Lei Federal nº 4.771 que institui o Novo Código Florestal, 

como Área de Preservação Permanente. O que coloca o seu desmatamento como irregular. Dessa 

forma, a carcinicultura ao ser “implantada em ecossistemas de preservação permanente segundo a 

legislação ambiental brasileira, ameaça a existência das comunidades usuárias ancestrais, 

contribuindo diretamente para a desorganização das atividades tradicionais, criando outras relações 

de trabalho e mercantilização de seus territórios” (MEIRELES; QUEIROZ, 2010, pág. 225). 

Nesse contexto podemos observar que a retirada da vegetação de mangue para dar lugar 

aos viveiros constitui-se em um rompimento das funções ambientais que o mesmo possui, além 

disso, interfere no desenvolvimento econômico dos pescadores artesanais, uma vez que os mesmos 

utilizam-se desse ambiente para a prática de suas atividades.  



Com a inserção dos empreendimentos nas áreas de manguezais houve, consequentemente, 

uma redução das áreas de mariscagem utilizadas pela comunidade pesqueira local. Além disso, os 

empreendimentos ocasionaram também modificações e/ou restrições no acesso da comunidade 

pesqueira as suas áreas de captura.   

Figura 4. Imagem da área desmatada para inserção de novos “viveirinhos artesanais”; Imagens dos caminhos percorrido 
pelas marisqueiras entre as cercas, incluindo as áreas de manguezais. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 Essas restrições se dão em sua maioria por parte dos carcinicultores que cercam seus 

empreendimentos impedindo/dificultando a passagem das marisqueiras a suas áreas de captura. Em 

alguns lugares há espaços onde essas cercas se encontram com as de outros empreendimentos de 

carcinicultura e/ou de outras atividades que são desenvolvidas no distrito. 

 Hoje, o acesso a algumas áreas de mariscagem se dá por um estreito caminho entre as 

cercas de arame. Cabe destacar que, estes trajetos têm sido ainda mais dificultados nos últimos 

anos, visto que as áreas cercadas se expandiram uma em direção à outra, estreitando o acesso e 

dificultando a passagem, como podemos observar na figura 4. 

 Outra questão importante é que essas cercas se expandem até as áreas de vegetação de 

mangue, ocasionando uma privatização da área que compõe o território dos pescadores artesanais 

locais, uma vez que restringe o acesso destes aos mesmos. Algumas marisqueiras relatam que 

antigas áreas de mariscagem hoje não possuem mais acesso e/ou não existem mais devido à 

inserção dos empreendimentos.   

Além disso, diversas áreas de manguezais e apicuns vêm sendo desmatadas para a inserção 

dos viveiros de criação de camarão, tanto por novos proprietários como pela ampliação dos já 

existentes. E a forma com que a produção vem sendo desenvolvida nestes segue os moldes (em 

menores proporções) dos empreendimentos industriais, com o uso de rações para engorda e de 

produtos químicos para limpeza dos viveiros, dentre outros. 

Apesar de só desenvolverem a etapa de engorda e terem áreas significantemente menores, 

esses viveiros artesanais, se não tiverem pessoas que dominem os conhecimentos necessários para 

o desenvolvimento da atividade, podem ocasionar impactos socioambientais tão fortes quanto os 

empreendimentos industriais. Tais fatos fazem com que pescadores e marisqueiras temam a 



expansão dos mesmos nas áreas de manguezais, o que para estes já se configura como uma 

descaracterização de seu território.  

As modificações observadas no território dos pescadores artesanais de Acupe são inúmeras, 

a exemplo da construção de canais para desvios de fluxos de água para os viveiros dos 

empreendimentos industriais e a contaminação dos manguezais e das águas estuarinas com 

substâncias químicas, resíduos alimentares, dentre outros efluentes lançados pelos viveiros e 

laboratórios sem tratamento necessário direto no ecossistema. Essas obras podem ocasionar 

“alterações na dinâmica de produção, distribuição e exportação de nutrientes, interferência na 

produtividade primária do ecossistema”, dentre outros (MEIRELES; QUEIROZ, 2010, pág. 230). 

De acordo com as pesquisas e a legislação existente, essas águas utilizadas nos viveiros 

e/ou laboratórios devem ser tratadas antes de retornar ao ambiente, passando por bacias de 

sedimentação ou até mesmo sendo utilizadas no sistema de recirculação, visto que tais lançamentos 

podem ocasionar diversas alterações no ecossistema, uma vez que estas serão refletidas 

(positivamente e/ou negativamente) diretamente na fauna e na flora ali existente.5 

 Outras transformações apontadas pelos pescadores e marisqueiras de Acupe é a redução 

dos tipos de espécies capturadas, bem como a mortandade de algumas destas. De acordo com os 

mesmos, a BTS vem sofrendo nos últimos anos diversos impactos devido a atividades industriais: 

Petrobrás, Votorantim, Plumbum (fábrica de chumbo), carcinicultura, dentre outros. Dessa forma, para 

a comunidade a redução e/ou mortandade de algumas espécies se dá em decorrência do acumulo de 

diversos impactos ambientais provocados pelas indústrias e a carcinicultura vem contribuindo para 

esse quadro. 

 O distrito de Acupe possui um estoque pesqueiro amplo que garante a sobrevivência de 

inúmeras famílias, a maioria delas sobrevive diretamente da pesca e da mariscagem que é realizada 

nas áreas de manguezal e no seu entorno. Dessa forma qualquer alteração nesse ecossistema, e 

consequentemente na quantidade e/ou qualidade das espécies capturadas, afeta diretamente a renda 

econômica da comunidade pesqueira local. 

 Ainda em relação ao lançamento de efluentes no ecossistema decorrentes da atividade da 

carcinicultura, algumas marisqueiras apontaram que frequentemente estão tendo problemas de pele e 

coceiras. Outras relataram que em algumas épocas o mangue fica com o cheiro forte, dificultando o 

                                                           
5Os efluentes de carcinicultura são ricos em nutrientes (nitrogênio e fósforo), bactérias, clorofila “a” e sólidos em 
suspensão oriundos das fezes e da ração que não é consumida, bem como, dos sedimentos que são assoreados para os 
viveiros. A fertilização artificial, o manejo e o metabolismo dos organismos presentes na água dos viveiros, também, são 
responsáveis pelo enriquecimento dos nutrientes (BOYD, 2000 apud FERNANDES et al, 2007, p. 101). Dessa forma as 
alterações podem se dar positivamente, uma vez que há o aumento no aporte de nutrientes devido aos efluentes dos 
viveiros, ocasionará o incremento no crescimento do mangue e negativamente, uma vez que estes em excesso podem 
causar a mortandade de espécies vegetais e eutrofização da coluna d’agua (COELHO JUNIOR e SCHAEFFER-NOVELLI, 
2000 apud MEIRELES et al, 2007). 



desenvolvimento de suas atividades devido à respiração. Segundo as mesmas tais fatos passaram a 

ocorrer após a inserção dos empreendimentos de carcinicultura. 

 Nesse contexto, podemos observar que a inserção da atividade da carcinicultura ocasionou 

diversas mudanças territoriais em Acupe, uma vez que a área em que esta foi/vem sendo inserida 

integra o território dos pescadores artesanais.  

Na maioria dos Estados onde há o desenvolvimento da atividade em áreas de uso de 

comunidades tradicionais pesqueiras é constante a ocorrência de conflitos entre pescadores e 

carcinicultores locais. Em Acupe, de acordo com as entrevistas realizadas com os pescadores 

artesanais e as marisqueiras, não há um conflito explícito. É sabido que a atividade trouxe mudanças 

territoriais significativas à comunidade e que o conflito se estabelece à medida que há o 

desenvolvimento de duas atividades contraditórias em um mesmo espaço. Porém, o que se destaca 

na relação entre pescadores e carcinicultores é uma relação de poder que torna estratégico para 

ambos que o conflito não aconteça. 

Esse cenário é resultado das relações de poder e da comutação de forças desiguais. Em que 

o lado mais “frágil” sabe que no enfrentamento não terá a mesma força e oportunidades que o outro.  

De fato, a trajetória da atividade pesqueira no Brasil sempre tem privilegiado a pesca industrial e a 

aquicultura, deixando a pesca artesanal em segundo plano na destinação de incentivos, na criação de 

políticas públicas, dentre outros. Nesse sentido o quadro observado em Acupe, é de certa forma, 

resultante do histórico de invisibilidade da pesca artesanal no setor pesqueiro brasileiro. 

Em Acupe, apesar de não existir um conflito explicito, segundo os moradores, a inserção dos 

empreendimentos de carcinicultura incentivou a criação de novos viveiros, principalmente os 

viveirinhos artesanais. E o que se destaca é que a inserção da carcinicultura no distrito vem 

ocasionando uma descaracterização do território dos pescadores artesanais. Os manguezais, lugares 

históricos na formação do Distrito, os caminhos tradicionais percorridos até os territórios produtivos, a 

apropriação privada destes são características que vem sendo observadas pela comunidade 

pesqueira local.  

Dessa forma, a expansão dos viveirinhos artesanais e/ou dos empreendimentos industriais, 

além de propiciarem a descaracterização do território pesqueiro local, pode comprometer o 

desenvolvimento social, econômico e cultural de inúmeras famílias do distrito, além de constitui-se 

enquanto uma ameaça a manutenção da cultura tradicional pesqueira típica do distrito e, 

consequentemente, das comunidades litorâneas do Estado que sobrevivem há décadas do 

desenvolvimento da pesca artesanal e da mariscagem.  

Nessa perspectiva, com base nas considerações apontadas observarmos a necessidade dos 

pescadores artesanais de Acupe terem seus territórios garantidos e defendidos, para que assim 



possam ser preservadas as atividades produtivas realizadas no mesmo, assim como todas as 

relações existentes entre este e a comunidade local.  

Nesse contexto que surge através do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais 

(MPP) e auxílio de diversos parceiros a realização da Campanha Nacional pela Regularização do 

Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras. 

 
A necessidade da regularização dos Territórios Pesqueiros 

 
A Campanha Nacional pela Regularização do Território das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras surge a partir da mobilização de diversos pescadores (as) de todo o país que dentre 

outros objetivos lutam pelo reconhecimento e regularização de seus direitos sobre os territórios 

tradicionais pesqueiros.  

Com o lema “Território pesqueiro: Biodiversidade, Cultura e Soberania Alimentar do povo 

Brasileiro”, a Campanha trás a proposta de uma Lei de Iniciativa Popular, que regulamente os direitos 

territoriais das comunidades pesqueiras tradicionais. Para tal, os pescadores precisaram da 

assinatura de 1% do eleitorado brasileiro (1.385.000). Durante os últimos anos o MPP, com o auxílio 

de diversos parceiros, vem desenvolvendo,  

um intenso trabalho de base com o propósito de animar os pescadores e pescadores em 
todo Brasil para o enfrentamento de grandes projetos. Paralelamente vem reunindo forças 
e agregando parceiros para construir instrumentos legais que garantam a permanência das 
comunidades em seus territórios (MPP, 2011, p.1). 
 

 

 Além desse trabalho foram realizados diversos encontros com representantes dos Estados e 

parceiros, onde temas como território e identidade dos pescadores artesanais, direitos sociais, foram 

amplamente discutidos. Assim a partir dessas reflexões o MPP propôs a realização da Campanha 

como  

Uma estratégia importante para envolver o conjunto da sociedade nesse debate e ao 
mesmo tempo construir instrumentos legais, que aliado a resistência e articulação das 
comunidades sirva como instrumento de luta para a preservação do território e para 
efetivação dos direitos dos pescadores e pescadoras (as) artesanais do Brasil (MPP, 2011, 
p. 1). 
 

Nesse contexto que observamos a organização dos pescadores na luta pela defesa de seus 

territórios pesqueiros e a necessidade/importância de sua regularizam. A atividade da pesca artesanal 

possui grande importância na soberania alimentar do país, uma vez que esta é responsável por mais 

de 60% do pescado produzido, assim como pela renda econômica de inúmeras comunidades 

tradicionais que vivem nas áreas costeiras e ribeirinhas do país e dependem diretamente da pesca 

artesanal e da mariscagem. 



Porém, o que se destaca é que durante décadas observamos essa atividade sempre sendo 

colocada em segundo plano pelos órgãos gestores do setor e a criação de políticas públicas voltadas 

ao mesmo, sempre privilegiam os grandes empreendimentos capitalistas, que por sua vez vem sendo 

inseridos nos territórios dos pescadores artesanais, como podemos observar a inserção da atividade 

da carcinicultura no distrito de Acupe. 

Nessa perspectiva reforçamos a necessidade da articulação dessas comunidades. Também, 

reforçamos a necessidade da conscientização por parte do Estado brasileiro da regularização estes 

territórios. Pois somente com a segurança do direito sobre esses territórios, os pescadores (as) 

artesanais poderão continuar a desenvolver suas atividades e reproduzir-se socialmente, 

culturalmente sem ameaças dos grandes empreendimentos industriais. 

Dessa forma o esforço realizado na presente pesquisa de delimitar o território dos 

pescadores artesanais de Acupe é compreendido enquanto um processo de construção, mobilização 

e reconhecimento da comunidade local para enfrentar o desafio traçado nos próximos 3 anos – 

período da Campanha –, mas é também, principalmente, uma forma de mostrar a sociedade a 

importância da pesca artesanal no país e a necessidade de preservar e regularizar os territórios das 

comunidades tradicionais pesqueiras. 

 
CONCLUSÃO 

 

A atividade pesqueira no Brasil, mas especificamente, a pesca artesanal, é desenvolvida 

como forma de garantir a sobrevivência e reprodução social de inúmeras comunidades pesqueiras 

espalhadas pelo litoral do país e ao longo dos rios.  A principal característica dessas comunidades é a 

forma com que se apropriam da natureza para o desenvolvimento de suas atividades. As relações 

estabelecidas se dão para além do uso produtivo dos recursos naturais, há nesse processo a 

identificação e o sentimento de pertencimento que caracterizam a construção de uma relação cultural 

com a profissão de pescador (a) artesanal.  

 Nesse sentido, a construção dos territórios pesqueiros se dá a partir do uso e ocupação que 

os pescadores artesanais fazem do espaço para as diversas atividades desenvolvidas pela 

comunidade. Cabe destacar que esse território abrange tanto os espaços marítimos como terrestres. 

O acesso à terra, assim como à água é condição indispensável para reprodução dos pescadores 

artesanais, tanto pelo seu lado produtivo como pelas múltiplas relações existentes entre a 

comunidade e os mesmos.  



As análises realizadas levaram a compreender que a inserção da atividade da carcinicultura 

em Acupe configurou-se enquanto uma forma diferenciada de produção do espaço, que revela, no 

desenvolvimento de suas territorialidades, as contradições existentes entre as mesmas.  

A atividade da carcinicultura após sua inserção no distrito ocasionou/ocasiona significantes 

mudanças territoriais a comunidade. Uma vez que todos os empreendimentos encontram-se inseridos 

em áreas de manguezais que compõem o território produtivo dos pescadores artesanais. A inserção 

de cercas nos manguezais, a retirada da vegetação de mangue, a privatização desses espaços por 

parte das fazendas e a redução do território da mariscagem, são consequências do desenvolvimento 

da carcinicultulra que interferem diretamente no desenvolvimento de suas atividades.  

Essas consequências atreladas às mudanças ocorridas no equilibro natural do ecossistema 

manguezal que ocasiona a redução da quantidade e da qualidade das espécies capturadas são 

refletidas diretamente na renda econômica das inúmeras famílias que sobrevivem diretamente do 

desenvolvimento da atividade. Além disso, contribui para a descaracterização de um território 

tradicional pesqueiro que vem sendo construído/mantido durantes anos por gerações e gerações e 

representa a principal fonte de renda econômica do distrito.  

O cenário de contradições observado em Acupe é presente na maioria das comunidades 

tradicionais pesqueiras do país. Cabe destacar também que essas contradições não se restringem as 

atividades do setor pesqueiro, estas envolvem diversos setores, a exemplo do portuário, turístico, 

químico, dentre outros que vem se inserindo nas áreas dessas comunidades e trazendo mudanças 

significantes aos seus territórios. 

Nesse contexto que ressaltamos a importância da realização da Campanha Nacional pela 

Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, pois somente com a 

segurança do direito sobre esses territórios, os pescadores (as) artesanais poderão continuar a 

desenvolver suas atividades e reproduzir-se socialmente, culturalmente sem ameaças dos grandes 

empreendimentos industriais. 

Assim, o esforço realizado na presente pesquisa de identificar e compreender as mudanças 

territoriais ocorridas no distrito de Acupe após a inserção da atividade da carcinicultura é uma forma 

de dar visibilidade aos sérios problemas enfrentados pela maioria das comunidades que tem 

empreendimentos industriais inseridos em suas áreas de uso. Nesse sentido, frente aos objetivos 

traçados pela Campanha – a regularização dos territórios pesqueiros – o mapeamento realizado em 

Acupe é compreendido como um exercício teórico e prático da comunidade na compreensão do que 

são os territórios pesqueiros, na relação terra e água e na necessidade de sua regulamentação. 
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