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A  B a í a  d e  To d o s  o s  S a n t o s :  e s p a ço 
g e o g rá f i co  e  l ug a r  d a  p e s ca

A despeito de toda a controvérsia sobre a chegada dos portugueses no Brasil 

no início do século XVI, a decisão da Coroa em implantar o seu primeiro posto 

avançado da nova colônia na Baía de Todos os Santos foi de um acerto singular. O 

assentamento da nova capital no paralelo 13º S representou uma sofisticada estra-

tégia de ocupação, pelo domínio que isto levou aos deslocamentos marítimos para 

todo o Atlântico Sul brasileiro. Fato só suplantado nos meados do século XVIII, com a 

transferência da capital para o Rio de Janeiro, época em que o Brasil começa a abrir 

os olhos para toda a América do Sul, muito em função dos conflitos das fronteiras 

luso-espanholas. (BICALHO, 2006)

Além das preocupações com a garantia do domínio do litoral, a posição esco-

lhida para a capital do Governo Geral era também estratégica para o apoio logístico 

de todos os deslocamentos das frotas europeias que faziam o giro anti-horário do 

Atlântico Sul, nas idas e vindas para o Oriente via sul da África. A Baía de Todos os 

Santos era um entreposto obrigatório para o reabastecimento das embarcações 

após a longa travessia desde Cabo Verde. O mesmo acontecia na volta do Oriente, 

quando as condições de ventos e correntes só permitiam uma navegação segura e 

rápida, quando na altura da atual Namíbia, os vetores de ventos e correntes empur-

ravam as naus para  atravessarem o Atlântico em direção ao litoral baiano. Daí em 

diante, as embarcações seguiam a costa norte brasileira, Antilhas, Açores e então 

completavam o giro desta vez horário do Atlântico Norte em direção à Europa. Estas 

rotas são descritas por diversos navegadores da época, destacando-se, dentre eles, 

o manuscrito de Pero Lopes de Souza, irmão de Martim Afonso de Souza, “Diário 

da Navegação da Armada que foi a Terra do Brasil em 1530”, que aportou na Baía de 

Todos os Santos no início do ano seguinte. (VARHAGEN, 1839) 

Os acertos que levaram a localização da capital nas margens da Baía de Todos 

os Santos, sob o ponto de vista ambiental foram notáveis. 

A geomorfologia do litoral baiano, quando se considera a extensão desde o 

Farol da Barra até os limites com Sergipe, revela as planícies costeiras de um litoral, 

sem barras de rios ou enseadas favoráveis para a atracação de frotas ou mesmo de 

grandes embarcações. É um litoral praticamente inacessível aos antigos visitantes, 

tão desejosos de pôr as mãos nas riquezas deste novo território. Tanto é verdadeiro 

que em todo o litoral norte havia apenas em Praia do Forte um baluarte para defen-

der a entrada da enseada, que é a única com possibilidades de um acesso a terra 

firme, mesmo que precariamente. O colar de fortificações tem início com o Forte 

de Santana no Rio Vermelho, hoje tendo uma igreja sobre as suas fundações e se 

estende até o Monte Serrat, estes eram os vigilantes de toda a frente marítima de 

Salvador voltada para a baía.

BTS_2.indb   293 01/12/2011   12:01:59



294   |   Baía de Todos os Santos 

Esta condição ambiental, além de garantir certa despreocupação quanto à 

segurança da nova cidade por este flanco, inspirou a Tomé de Souza e sua equipe 

na decisão de escolher um sítio a cavaleiro do contraforte da face oeste do Cabo de 

Santo Antônio. (CARNEIRO, 1978) Este sítio era protegido dos embates das ventanias 

de sul durante os invernos e deixava a nova cidade voltada para o poente, garantindo 

salubridade nas edificações nestas terras tão úmidas e quentes. A nova cidadela, 

era assim que se caracterizava, ficou de frente para os ventos amenos do terral das 

madrugadas e olhava o imenso golfo que se espraiava desde a entrada da barra até 

os morros azulados da foz do Paraguaçu e São Francisco do Conde.

Águas frescas brotando por todas as fendas da Falha de Salvador. Um grande 

brejo protegia a jovem cidade pelo lado leste, onde hoje se espalha a Baixa dos 

Sapateiros emendando com o Dique do Tororó. O Porto da Barra e o Arsenal da 

Marinha eram ancoradouros excepcionais que abrigavam as frotas de visitantes e 

residentes.  Ventos do terral e do leste movimentavam para lá e para cá as cargas 

de açúcar pelo meio da baía. Terras extremamente férteis da Bacia Sedimentar do 

Recôncavo garantiam uma espetacular produção de açúcar. As penetrações francas 

pelos estuários do Jaguaripe, Paraguaçu e Subaé para o interior imediato e o sertão, 

compunham a receita ambiental de sucesso que moveu a economia do Brasil por 

mais de quatro séculos.

Ao tempo da morte de Francisco Pereira Coutinho donatário da Capitania da 

Bahia, devorado pelos índios na Ilha de Itaparica, D. João III decide extinguir o modelo 

das capitanias hereditárias por serem de difícil administração e cria o Governo Geral, 

com as mesmas atribuições, no entanto com gestão centralizada.  Para implantar 

este sistema, Tomé de Souza foi enviado ao Brasil, fidalgo com larga experiência nas 

lutas da África e Índia, chegando ao Arraial do Pereira em 1549. Francisco Pereira 

Coutinho havia fundado um pequeno povoado onde hoje está o Porto da Barra. 

Este arraial era  guarnecido com algumas peças de artilharia e posteriormente, 

com apoio logístico de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, português de alma 

Tupinambá, Tomé de Souza teve a garantia de uma paz controlada com os índios 

senhores de Kirimurê. (CARNEIRO, 1978) Todos os cuidados que teve Caramuru no 

estabelecimento das relações entre índios e portugueses na chegada de Tomé de 

Souza não foram suficientes para posteriormente evitar os conflitos gerados com a 

chegada de Duarte Coelho e depois Mem de Sá, que o sucedeu. Este último dizimou 

os gentios no litoral, perturbando definitivamente as relações entre índios e meio 

ambiente, que tinham a sua economia sustentada pelos recursos dos ecossistemas 

estuarinos, fluviais e da floresta tropical do entorno da baía. (FONSECA, 1997)

Tomé de Souza aporta na Baía de Todos os Santos com uma comitiva de admi-

nistradores, padres da Companhia de Jesus e uma equipe de construtores liderada 

pelo notável Luiz Dias, mestre de obras que compreendeu as características físicas 

da região, construindo o embrião da nova cidade. 
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Relatos sobre esta idade da Baía de Todos os Santos estão minuciosamente 

transcritos na obra de Gabriel Soares de Souza, senhor de engenho que escreveu em 

1578 o Tratado Descritivo do Brasil. (SOUZA, 1851) Gabriel exulta em seu tratado as 

excepcionais qualidades da baía e do Recôncavo, sendo que esta obra é a primeira 

a descrever os atributos ambientais e os aspectos culturais desta sociedade mestiça 

e como eles influenciaram na formação desta nova nação.

Com o estabelecimento do Governo Geral, a Baía de Todos os Santos começa a 

ter importância internacional como portal de entrada e saída para o mundo. Portugal 

abre os olhos para o imenso potencial agrícola do Recôncavo. As terras férteis do 

massapé e os terrenos de relevo favorável ao manejo provocaram um investimento 

pesado na produção do açúcar de cana para dar conta da demanda de alimentos 

energéticos pela fria Europa. (BRITO, 1994) A navegabilidade da baía e os acessos 

francos pelos estuários dos rios, ao norte e oeste, fizeram os engenhos proliferarem 

por todo o Recôncavo. 

Até o início do século XIX, a importância da Baía de Todos os Santos no cenário 

internacional era tão grande que não era raro aportarem em suas águas de 300 a 

400 embarcações por ano. O Recôncavo vasculariza-se com estradas e uma vigorosa 

rede hidroviária adentra os estuários do Jaguaripe, Paraguaçu e Serigi do Conde, 

mais tarde chamado de Subaé. (MATTOSO, 1992)

O declínio da produção açucareira começa em meados do século XIX, com a 

competição da produção pelo Caribe e sul dos Estados Unidos. Espanha, Holanda, 

França e Inglaterra mobilizam suas colônias para a produção do açúcar, encurtando 

as distâncias entre os centros produtores e consumidores. No final deste mesmo 

século, o Brasil abolicionista joga uma pá de cal na mão de obra escrava, aumentando 

ainda mais os custos de produção. (BRITO, 1994)

A virada para o século XX encontra um Recôncavo esvaziado de mão de obra 

que migra para o sul, em busca do eldorado do cacau. O petróleo descoberto nos 

meados deste mesmo século atraiu imigrantes de todos os cantos, criou estradas 

em detrimento dos caminhos tradicionais, perturbou as matas das terras baixas para 

a lavra do óleo e sem dúvida criou riquezas, mas não conseguiu imprimir na região 

a revitalização esperada. (BRANDÃO, 2007) Ao contrário, as antigas rotas marítimas 

foram sendo substituídas pelos acessos rodoviários, esfriando o tráfego de embar-

cações entre as terras do Recôncavo e a capital. O arrefecimento deste caminho 

pelo mar perturbou profundamente a arte de construção de saveiros, os estaleiros 

foram sendo desativados e a madeira ficando cada vez mais escassa para os cascos 

e mastreamento destas embarcações. (BRITO, 1994) Hoje na Baía de Todos os Santos 

existem algumas poucas testemunhas heroicas desta tecnologia profundamente 

inspirada nas condições ambientais específicas das águas e ventos da baía.

Na década de 60 cria-se o Centro Industrial de Aratu abrindo caminho para 

em 1970 ser criada a Região Metropolitana de Salvador (RMS), entidade geopolítica 
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que, diferentemente do Recôncavo, definiu limites, mas não conseguiu construir 

identidades. (BRANDÃO, 2007)

Ainda na década de 70, cria-se o Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), 

que a exemplo da Petrobras nos anos 50, não conseguiu se tornar uma entidade de 

valorização regional, ficando como que um enclave de tecnologia de ponta em um 

tecido ambiental e social que pouco lucrou com a sua implantação.

Hoje a Baía de Todos os Santos assemelha-se a um grande quebra-cabeça 

cultural. A própria cidade do Salvador estratifica-se abruptamente, à medida que se 

estende para os subúrbios. A pressão do capital imobiliário lança balões de ensaio 

na internet, para a criação de ocupações pretensiosas, substituindo as paisagens 

urbanas tradicionais do estirão entre o Comércio e a  Península de Itapagipe.  Da 

encosta de São Caetano para o norte, as casas se penduram nas ribanceiras, e a Baía 

de Aratu, logo adiante, divide os ambientes das florestas de manguezais com um 

verdadeiro loteamento de portos industriais privados.

Recantos como a Enseada do Caboto e a Ilha de Maré ainda guardam corajosa-

mente fragmentos de paisagens da Baía do começo do século passado. As ilhas do 

norte, com suas comunidades pesqueiras, altercam-se com a indústria do petróleo, 

visão a poucos metros de uma realidade incompreensível e desproporcional para 

os que ainda possuem a cultura da pesca com canoas e tarrafas (Figura 1).

O projeto de uma via cênica a noroeste e uma ponte pelo meio da baía aguçam 

os olhos dos empresários locais, vislumbrando novos negócios imobiliários na Ilha 

de Itaparica.

As ilhas e os recantos da franja estão ou ocupados por vilarejos de urbanismos 

desordenados e insustentáveis ou na mira e posse do capital estrangeiro dos eco-luxury 

Figura 1 – Casa de pesca em 
Baiacu, Ilha de Itaparica.
Foto: Dary Rigueira.
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resorts. Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu, Maragogipe, São Roque, 

Barra do Paraguaçu e os quilombolas do Baixo Paraguaçu aguardam entre alegres e 

preocupados a chegada do Polo Naval para construir os petroleiros do Pré-Sal.

O Canal de Itaparica ainda respira devagar. A pouca balneabilidade daquele 

litoral ainda preserva as famílias de moradores e veranistas em um ritmo suave das 

cervejas e moquecas de chumbinho. Jaguaripe embora parado no tempo, ainda 

consegue ver um ou dois saveiros adentrarem o rio da Dona em busca das cerâmicas 

de Maragogipinho e das farinhas de Aratuípe.

No mais, água, muita água, o mesmo Kirimurê dos tupinambás. Apesar de todas 

estas histórias e estórias, ainda é possível se reconhecer uma identidade forte neste 

Recôncavo polimorfo. As terras ainda são boas, maltratadas, mas perfeitamente 

recuperáveis com tecnologias agrícolas sustentáveis. As hidrovias estão eternamente 

abertas. Pequenos, médios e grandes negócios são factíveis. Vários turismos podem 

ser explorados, desde aqueles sofisticados aos mais singelos das pequenas pousadas 

e mesmo o solidário das acomodações em casas de nativos. 

A cultura das sociedades locais resiste, muitas vezes, aos assédios das novidades 

trazidas pelo turismo desordenado, mas também dialoga com novos elementos da 

cultura global, citadina, danças e músicas, antigas e novas, uma arquitetura histórica 

monumental perfeitamente passível de recuperação, testemunhas do passado 

e do presente. A outra é contemporânea, com as lajes cobertas de telhas eternit. 

É ali onde mora o Recôncavo. Mas é ali também onde se reproduz um sistema 

econômico excludente e que destrói estilos de vida relativamente autossuficientes 

e culturalmente diferenciados. Como salienta Pedrão (2007, p. 9): 

Finalmente, já começado o século XXI, se reconhece que o Recôncavo é uma 

região onde se concentram relações econômicas e políticas conflitivas, que sur-

gem das novas formas de concentração de poder econômico: a predominância 

indiscutida da influência da produção de petróleo e derivados e a renovação 

da produção canavieira. Outra vez, torna-se necessário reconhecer que há uma 

internacionalidade seletiva, que tem seus modos próprios de gerar pobreza e 

exclusão social.

Este breve relato histórico da evolução socioeconômica e suas implicações 

ambientais e culturais ocorridas na região compreendida pela Baía de Todos os 

Santos é para dar suporte ao objetivo principal deste capítulo: o de revelar os as-

pectos humanos relativos às comunidades pesqueiras que povoam há séculos essa 

baía. Será apresentado nesse capítulo um breve histórico, aspectos populacionais, 

socioeconômicos e de divisão do trabalho; os saberes e práticas de pescadores e 

marisqueiras, ou seja, algumas tecnologias e artes de pesca mantidas e desenvol-

vidas por essas comunidades e, por fim, um ensaio preliminar sobre tipologia das 

comunidades pesqueiras na Baía de Todos os Santos (BTS). 
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A  co n s t i t u i çã o  h i s t ó r i ca  d a s 
co mu n i d a d e s  p e s q u e i ra s  n a  BT S

É tarefa complexa tentar reconstituir a trajetória socioeconômica e cultural 

das centenas de comunidades pesqueiras integradas à BTS. Mesmo por que, ao 

longo desses mais de quatro séculos de história, muitas dessas comunidades desa-

pareceram, se recriaram ou se reinventaram, como resultado do balanço entre as 

mudanças conjunturais da região, com seus ciclos econômicos de auge e decadência, 

bem como das resistências socioculturais de comunidades que têm lutado por seus 

direitos territoriais e manutenção de suas identidades. 

Apesar dessas dificuldades, podemos traçar os processos macro-históricos que 

delinearam a configuração atual dessas comunidades, nos apoiando nos trabalhos 

de historiadores como Castellucci Jr. (2008), Gomes (1995), Silva (2001) e referências 

em Pedrão (2007, [2010]) e Soares de Sousa (1851). Não pretendemos esgotar o 

tema aqui, e recomendamos a leitura dos autores citados, entre outros, para o 

aprofundamento dessa questão.

Como já havia sido apontado por Léry (apud DIEGUES, 1999) e Silva (2001), a 

pesca como modo de subsistência e como dimensão da cultura no litoral brasileiro 

é anterior ao mundo colonial. No trecho abaixo, em seu Tratado Descritivo do Brasil, 

Soares de Sousa (1851) relata a habilidade e os conhecimentos sobre a arte de pescar 

dos índios tupinambás, que ocupavam todo o litoral da Bahia:

São os tupinambás grandes flecheiros, assim para as aves como para a caça dos 

porcos, veados e outras alimárias, e há muitos que matam no mar e nos rios de 

água doce o peixe a flecha; e desta maneira matam mais peixe que outros a linha; 

os quais não arreceiam arremeter grandes cobras, que matam, e a lagartos que 

andam na água, tamanhos como eles, que tomam vivos a braços...Têm estes índios 

mais que são homens enxutos, mui ligeiros para saltar e trepar, grandes corredores 

e extremados marinheiros, como os metem nos barcos e navios, onde com todo 

o tempo ninguém toma as velas como eles; e são grandes remadores, assim nas 

suas canoas, que fazem de um só pau, que remam em pé vinte e trinta índios, com 

o que as fazem voar;... São os tupinambás grandes nadadores e mergulhadores, 

e quando lhes releva, nadam três e quatro léguas; e são tais que, se de noite 

não têm com que pescar, se deitam na água e como sentem o peixe consigo, o 

tomam às mão’s de mergulho; e da mesma maneira tiram polvos e lagostins das 

concavidades do fundo do mar, ao longo da costa. (SOUSA, 1851, p. 312-313)

Apesar das populações indígenas na BTS, nos dois primeiros séculos da colo-

nização terem sido exterminadas, amalgamadas ou expulsas para o interior, 

[...] os indígenas também foram usados, vendidos, trocados como pescadores, 

ou melhor, como cativos que pescavam. No mercado humano de nativos estes 

tinham, aliás, um valor mais alto por isso.
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[...]. Após as leis e as práticas efetivas que levaram à abolição do cativeiro indí-

gena em fins do século XVI e inícios do século seguinte, os índios continuaram 

tão pescadores quanto antes, submetidos a outras modalidades de relações de 

trabalho. No século XVIII, permaneciam explorados nesse serviço, que proviam 

os engenhos e as casas das vilas de pescado. (SILVA, 2001, p. 233-234) 

Desse modo, os índios tiveram um papel essencial na conformação da cultura 

marítima dos trópicos. 

Por outro lado, o evento colonial português trouxe, nas primeiras décadas da 

ocupação territorial das terras ao sul do equador, camponeses oriundos das áreas 

rurais de Portugal, que atuavam como mão de obra nos navios. Avessos que eram 

ao mar e às travessias do Atlântico, também procuraram na pesca uma atividade 

produtiva e de subsistência, tendo possivelmente incorporado técnicas e artes de 

pesca indígenas e tendo mesmo aprendido com esses a arte da pescaria, uma vez 

que provinham de uma cultura rural e camponesa em Portugal. (SILVA, 2001)

Mas foram mesmo os africanos e seus descendentes que vieram a configurar 

o início do que denominamos comunidades pesqueiras na BTS, em outras regiões 

do litoral da Bahia e em todo o litoral do Nordeste, bem como possivelmente as 

comunidades pesqueiras de águas interiores ou ribeirinhas continentais do Estado, 

como vemos na passagem a seguir: 

[...] sobretudo, após o século XVIII, inúmeras comunidades marítimas se forma-

ram ao longo do litoral nordestino, no compasso do crescimento demográfico 

da região. Tais comunidades eram constituídas por homens de cor livres, e 

estes viviam prioritariamente das águas do mar – seja extraindo os recursos 

existentes em suas profundezas, seja navegando e transportando coisas em 

sua superfície. (SILVA, 2001, p. 235)

Afirmando a importância da contribuição africana à constituição de uma cultura 

marítima na América, este autor salienta que: 

As práticas e concepções referentes à pesca realizada na África, bem como o tra-

balho marítimo desenvolvido por escravos africanos na Península Ibérica desde o 

século XVI, contribuiu decisivamente para tornar aqueles, já na América portuguesa, 

os principais sujeitos históricos envolvidos na pesca, na navegação de cabotagem 

e na atividade de navegação marítima e fluvial em canoas. (SILVA, 2001, p. 234)

Mas não eram apenas homens de cor, livres, que viviam da pesca. Inúmeros 

grupos de negros fugidos, que formavam redes de solidariedade, realizando troca de 

bens entre eles, e em muitos casos abastecendo os engenhos, as vilas e povoados de 

suprimentos, tiveram um papel central na conformação de comunidades pesqueiras 

na BTS. Como salienta Gomes (1995, p. 51), 
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Na Capitania da Bahia, os mocambos que existiam por toda a parte, preocu-

pando autoridades e donos de engenhos, também inventaram sua liberdade. 

Procurando apoio de índios, escravos, vendeiros e camponeses muitos conse-

guiram resistir às medidas antimocambos.

A paisagem do Recôncavo era povoada por essas comunidades rebeldes, de 

negros fugidos, pois segundo Schwartz (apud GOMES, 1995, p. 26):

[...] havia mocambos em todas as áreas da Capitania baiana. As regiões de 

Camarogipe, Cachoeira, Iguape, Maragogipe, Jaguaripe, Porto Seguro, Cairú, 

Jacuípe, Camamu, Jacoruna, Rio das Contas, Jacobina, Geremoabo, Rio Vermelho, 

Itapicurú, Rio Real, Sergipe do Conde, Vila de São Francisco e Ilhéus, tanto no 

Recôncavo, próximo de Salvador ou como em regiões mais interioranas, eram 

áreas com conhecida tradição de constituição de comunidades quilombolas... 

O fato era um só, pelo menos até o final do século XVIII, o recôncavo baiano 

rebelde descrito por João J. Reis para as primeiras décadas do século XIX era 

um recôncavo quilombola. (REIS apud GOMES, 1995, p. 34) 

Essas comunidades reproduziam-se socioculturalmente através de estratégias 

econômicas, já que podiam estar integradas à economia de abastecimento, tão limi-

tada e insuficiente no Recôncavo agroexportador, como afirma Gomes (1995, p. 43):

[...] as estratégias de manutenção de autonomia das comunidades de escravos 

fugidos foi a sua perspectiva de forjarem comunidades de camponeses livres, 

tentando integrar suas atividades econômicas não só com as comunidades 

de senzalas próximas como também junto a pequenos lavradores, homens 

livres pobres, vendeiros etc...Enfim, naquele contexto também podia estar se 

formando uma economia camponesa nestes mocambos e esta igualmente podia 

interagir e integrar-se às microeconomias locais. Tal processo, sem dúvida, pode 

ter se constituído na principal característica dos mocambos baianos no final do 

século XVIII. O recôncavo baiano e outras áreas da Capitania estavam cercados 

por um cinturão de comunidades de fugidos. Era o recôncavo quilombola que 

certamente gestou uma rica e complexa tradição de resistência negra para o 

recôncavo rebelde dos escravos baianos nas primeiras décadas do século XIX.

E como viviam essas comunidades de negros fugidos pescadores/agricultores? 

Os estudos de Castellucci Jr. (2008), sobre o baixo sul do Recôncavo baiano na pri-

meira metade do século XIX, respondem parte dessa questão. Nesse estudo, o autor 

descreve como “[...] escravos libertos viveram e formularam diferentes estratégias 

de sobrevivência em um período de intensificação dos processos disciplinares [...]”. 

(CASTELLUCCI JR., 2008) É no trecho a seguir que o autor deixa entrever os aspectos 

mais significativos do modo de vida desses pescadores do século XIX na BTS, em 

particular na Comarca de Nazaré, mas que também podem ser extensivos às outras 

comunidades que viviam no entorno da baía:
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Além da suposta conivência de autoridades locais, a existência de um amplo 

manguezal, percorrendo toda a margem dos dois lados dos rios e também no 

estreito do Funil, já no mar fechado, propiciava a criação de esconderijos, quase 

auto-sustentáveis, por conta da riqueza da fauna ribeirinha, da água salobra e 

dos variados tipos de mariscos, como a ostra e mexilhões; moluscos, como o 

polvo; e peixes nobres, como o robalo e a caranha, além dos cardumes de xaréus, 

tainhas e sardinhas. Por ali, escravos criminosos e fujões se embrenhavam e 

passavam a viver como caranguejos e siris, adaptando-se às condições adversas 

impostas pela natureza regional. (CASTELLUCCI JR., 2008, p. 274)

Suas construções revelam as origens das tecnologias construtivas ainda ob-

servadas em muitas comunidades do Recôncavo (Figura 2) e da periferia de médias 

e grandes cidades da região, como se descreve no trecho a seguir:

Abriam picadas, veredas, trilhas estreitas e compridas e, no meio dos mangues, 

faziam um pequeno clarão para a construção provisória de alpendres e casas 

de pau-a-pique, cobertas de palhas de palmeiras derrubadas nas matas, e de 

piaçavas ou sapé, colhidos nas baixadas. Às vezes, construíam palafitas sobre 

os manguezais, evitando que a subida da maré os pegasse desprevenidos e 

destruísse seus barracos. A imensa facilidade de encontrar argila, nos arredores 

de Maragogipinho e na ribeirinha do rio doce, um dos afluentes do Jaguaripe, 

também contribuía para o reboco das casas de taipa e para a confecção de 

vasilhas como as panelas e pratos de barro, utensílios muito usados na vida 

doméstica regional. Durante séculos, fora relativamente comum visualizar 

diariamente canoas e batelões, subindo e descendo aquele rio, carregados de 

argilas, galhos dos mangues e piaçava. (CASTELLUCCI JR., 2008, p. 274)

Figura 2 – Canoas em Mapele, 
Simões Filho.
Foto: Dary Rigueira.
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A tecnologia adotada por esses pescadores da Comarca de Nazaré perpetua-

-se até a atualidade em muitas localidades que vivem da pesca na BTS, assim são 

descritos os pesqueiros (currais) no século XIX:

Por sobre os enormes bancos de areia, existentes em toda a costa litorânea 

e ribeirinha da região, escravos e forros construíam pesqueiros, como fazem 

até hoje os residentes daqueles lugares, feitos com as galhadas retiradas dos 

mangues e redes tecidas à mão, as quais circundavam os enormes caminhos de 

paus sem saídas, onde os peixes entram e não conseguem voltar. Na enchente da 

maré, cardumes de tainhas, sardinhas, robalos e outros peixes subiam o curso do 

rio ou do mar e adentravam nas armadilhas quase submersas, ficando malhados 

nas redes ou circulando nos labirintos dos pesqueiros. Quando a maré baixava e 

os pesqueiros emergiam, os pescadores, embarcados em canoas a remo ou com 

traquetes, se dirigiam àqueles bancos salientes para apanhar um dos principais 

alimentos diários de sua dieta alimentar. (CASTELLUCCI JR, 2008, p. 274)

A permanência dessas comunidades e de suas estratégias de sobrevivência 

baseadas na pesca pode ser parcialmente explicada pela relativa dependência da 

população circundante dos víveres produzidos nelas, por isso:

Os poderes locais sabiam da existência de pesqueiros e identificavam seus 

proprietários facilmente. Todavia, embora soubessem ser estes os meios de 

subsistência de escravos suspeitos de serem foragidos e forros envolvidos em 

delitos, sentiam-se impotentes ou toleravam aquelas atividades. Em parte, isso 

se justificava pelo fato de o abastecimento das vilas e povoações da região 

depender daquelas atividades, e a sua escassez tornava-se motivos de protestos 

em diversas praças. (CASTELLUCCI JR., 2008, p. 275)

Além de sua integração às microeconomias locais, o isolamento geográfico e 

as condições precárias de comunicação onde viviam essas comunidades também 

explicam porque elas conseguiram se perpetuar no tempo, sobretudo em várias 

localidades da Ilha de Itaparica, desse modo:

[...] para os cativos foragidos e os libertos, essas dificuldades de acesso ao interior 

do território insular, fazia dele um ambiente extremamente adequado para a 

formação de quilombos, comunidades autônomas e auto-sustentáveis, inter-

ligadas umas com as outras, por meio da navegação de pequena cabotagem 

e mesmo através dos estreitos caminhos e tortuosas trilhas em meio às matas. 

(CASTELLUCCI JR., 2008, p. 276-277)

Essas comunidades, já no século XIX, mantinham um modo de vida, de 

produção e de sobrevivência baseado no uso múltiplo dos recursos naturais, 
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altamente diversificados na BTS, dada sua condição tropical, com uma diversidade 

de ecossistemas: estuarinos, matas úmidas, arrecifes de corais etc. O que hoje 

vemos no Recôncavo do século XXI, é fruto do acúmulo de conhecimentos e 

tecnologias indígenas, africanas e também europeias sobre a pesca. Mas esses 

saberes ecológicos e tecnológicos foram, sobretudo, reunidos em um cadinho 

histórico por essas comunidades negras autônomas e autossuficientes, como 

descreve Castellucci Jr. (2008, p. 280):

Assim viviam os escravos foragidos e libertos, criando pequenos animais 

domésticos, como a galinha e o porco, construindo jiraus, caçando bichos do 

mato como o caititu, o queixada, a lontra, a paca, a capivara, o teiú, o jacaré 

e aves silvestres, matando cobras, gastando parte do tempo tecendo redes 

de cordão e tingindo-as com tintas do mangue para conservá-las, fazendo 

munzuás, jererés, paripes, armadilhas para peixes, retirando dos manguezais 

caranguejos, siris, chumbinho, lambreta; construindo canoas, com as toras de 

madeiras extraídas da mata e, dessa maneira, iam criando tremendas dificul-

dades para a sua captura, mas facilitando a sua subsistência e movimentação 

num raio de ação que interligava Nazaré e Jaguaripe a Itaparica em questão 

de poucas horas.

De modo geral, podemos inferir dos registros históricos que é a partir dos 

intercâmbios socioculturais – de técnicas e conhecimentos e das eventuais alianças 

políticas entre índios e populações negras aquilombadas, e negros libertos sem 

senhor, empregados no ofício de pescador –, bem como de trocas econômicas e 

sociais, entre quilombos e pequenos comerciantes, mediadas por intermediários, 

que começa a se formar uma cultura da pesca, associada a grupos humanos mais 

ou menos coesos, que se configuram, durante o século XVIII e primeiras décadas 

do XIX, estendendo-se até final desse mesmo século. 

São comunidades que têm se reproduzido, não só a partir da apropriação dos 

recursos de ecossistemas costeiros e estuarinos, através da pesca, mas também 

terrestres, pela prática da agricultura e complementariamente do extrativismo de 

piaçava, dendê, coco, fibras diversas para a fabricação de utensílios e apetrechos de 

pesca, panelas e artesanato de barro entre outras. Em muitas dessas comunidades, 

no entanto, a exploração da terra é limitada, seja na forma de extrativismo ou da 

agricultura, dado o acesso reduzido às florestas e ao solo agricultável. Ainda assim, 

segundo Adams (2000, p. 153),

[...] esta articulação entre roça e pesca parece ter uma importância fundamental 

na organização da vida econômica, do universo simbólico e de toda a organi-

zação social do lavrador-pescador. 
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Ca ra c t e r i z a çã o  d a s  co mu n i d a d e s 
p e s q u e i ra s  n a  BT S :  a s p e c t o s  p o p u l a c i o n a i s, 
s o c i o e co n ô m i co s  e  e t n o e co l ó g i co s

C o m u n i d a d e s  p e s q u e i ra s

A pesca e a mariscagem na Baía de Todos os Santos são atividades praticadas 

principalmente pela população geralmente excluída do mercado de trabalho formal, 

que obtém do mar o seu sustento. Mas, para a maioria dessas populações, a pesca 

não é realizada apenas como alternativa de sobrevivência, na falta de empregos 

gerados pela economia regional e de qualificação profissional. A pesca é, sobretudo, 

uma herança cultural secular, que dá sentido à existência individual, cimenta e 

regula a vida em grupo e provê matéria à imaginação social. Nesse sentido, essas 

comunidades pesqueiras enquadram-se na definição de povos e comunidades 

tradicionais, expressa no Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui 

a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, ou seja, são “Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição”.

Desse modo, as comunidades pesqueiras na BTS são aquelas localizadas nos es-

tuários e nas áreas costeiras que possuem uma cultura diferenciada, mas igualmente 

representativa das características étnico-culturais das populações afrodescendentes, 

representada principalmente pela dança, ritmos, candomblé, misticismo e a capoeira. 

(DIEGUES, 2002)

Os relatórios sobre o Programa Integrado de Projetos Produtivos com 

Comunidades de Pesca da BTS (PIPP) (PARTICIPAR, 2008 apud BANDEIRA, 2009), des-

crevem aspectos socioculturais dessas populações, alguns dos quais foram também 

registrados em estudo etnoecológico recente, realizado com 14 comunidades na BTS. 

(BANDEIRA, 2009) Esses estudos revelam que essas comunidades apresentam: exímia 

habilidade cognitiva sobre a atividade e o meio onde se realiza; territorialidade ma-

rinha; simbologias e divindade na relação com o mar; solidariedade; receptividade; 

distribuição de atividades conforme o sexo; sensação de liberdade; ritmo de maresia; 

alto índice de alcoolismo; desinteresse das novas gerações para o desenvolvimento 

da pesca; hierarquia advinda do arranjo da pesca embarcada, entre outras.

Em termos populacionais, de acordo com Bandeira (2009), embora os dados 

estatísticos a respeito do esteio da pesca artesanal sejam normalmente dificultados 

e, portanto, deficientes, o Censo IBGE 2000 para os municípios da BTS indica que 

cerca de 11.850 pessoas possuíam a pesca como sua atividade produtiva principal, 

representando 33,8% do total de pessoas dedicadas à pesca no Estado da Bahia.  
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A Tabela 1 reúne a relação de municípios da BTS, com respectiva população, sexo e 

quantidade de pessoas cuja atividade principal é a pesca. O município de Salinas da 

Margarida apresenta o maior percentual de pessoas dedicadas à pesca, em relação 

aos outros municípios estudados, seguido de Saubara. (BANDEIRA, 2009) 

Os fluxos migratórios referentes às comunidades de pesca na BTS ocorrem, 

normalmente, por pescadores que em algum momento de suas vidas buscam 

melhores condições econômicas e arriscam trabalhos em cidades circunvizinhas, 

sobretudo Salvador. Na maioria dos casos, migram de volta às cidades de origem e 

à atividade pesqueira. Observa-se que ocorre também a migração positiva na região 

da BTS, cuja maior parte dos migrantes provém do interior do Estado e de estados 

vizinhos. (BANDEIRA, 2009)

Esses fluxos migratórios tiveram pelo menos três grandes picos, ao longo 

dos séculos XIX e XX, na BTS: um deles no final do século XIX e início do XX, onde o 

Recôncavo é esvaziado de pessoas que migram para o sul, em busca do eldorado 

do cacau, a partir da decadência da economia açucareira e fumageira no pós-guerra; 

outro momento de dinâmica populacional importante, em meados do século XX, 

onde o petróleo descoberto na baía nesse período atraiu imigrantes de todos os 

cantos e, na década de 60, com a criação do Centro Industrial de Aratu, abrindo 

caminho para em 1970 ser criada a Região Metropolitana de Salvador (RMS), para 

onde migram milhares de pessoas em busca de emprego. Ainda na década de 70, 

cria-se o Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), que também influenciou 

esses fluxos de migração, já

[...] ao longo da década de 1990 fecharam diversas fábricas, dentre as quais, 

usinas açucareiras, fábrica de papel. Surgiram aviários e algumas pequenas 

empresas produtoras de bens de consumo. (PEDRÃO, 2007, p. 18)

Tabela 1 – Relação dos Municípios da Baía de Todos os Santos, com a respectiva população, por sexo e 
quantidade de pessoas cuja atividade principal é a pesca

Município
Sexo

Total
Qtde Pessoas na 

Pesca

% de Pessoas na Pesca 
em Relação à População 

Municipal

% de Pessoas na Pesca 
em Relação à População 

Estadual PesqueiraHomem Mulher

Cachoeira 14.885 15.531 30.416 193 0,6 0,6

Madre de Deus 5.913 6.123 12.036 187 1,6 0,5

Maragogipe 21.087 20.331 41.418 1.731 4,2 4,9

Salinas da Margarida 5.109 5.268 10.377 1.842 17,7 5,3

Salvador 1.150.252 1.292.855 2.443.107 1.964 0,1 5,6

Santo Amaro 28.646 29.768 58.414 1.076 1,8 3,1

São Francisco do Conde 13.055 13.227 26.282 535 2,0 1,5

Saubara 5.113 5.080 10.193 1.274 12,5 3,6

Simões Filho 46.731 47.335 94.066 254 0,3 0,7

Vera Cruz 15.055 14.695 29.750 1.084 3,6 3,1

População dos municípios estudados 1.305.846 1.450.213 2.756.059 10.140 0,4 28,9

População da BTS 1.366.751 1.512.157 2.878.908 11.853 0,4 33,8

População da Bahia 5.018.135 5.188.801 10.206.936 35.036 0,3 100,0

Fonte: IBGE (2000).
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A realidade de exclusão social, resultado da ausência do Estado e de políticas 

públicas efetivas nos últimos cinquenta anos na BTS, reflete-se no baixo nível de 

escolarização dos municípios do entorno da baía, tais como Cachoeira, Simões 

Filho e Vera Cruz que estão entre os municípios que apresentam uma população 

envolvida na atividade pesqueira com analfabetismo superior a 25% da população. 

Destaca-se o município de Cachoeira com 47,6% de índice de analfabetismo. (IBGE, 

2000) Esta realidade muitas vezes define a aresta na qual, pescadores e marisqueiras, 

lançam-se ao desenvolvimento sazonal de atividades secundárias à pesca. Conforme 

confirmam os estudos da Ambitech (2005) e Bandeira (2009), existem cinco ativida-

des secundárias principais desenvolvidas por pescadores e marisqueiras, que são: 

agricultura, comércio, indústria, turismo e outras. Esta última engloba um número 

maior de atividades, como: caseiro, vigilante, motorista, servente, pedreiro, domés-

tica, serviços gerais, pintor, eletricista, auxiliar de costura, manicure, aposentado, 

carpinteiro, ajudante de pedreiro, construtor civil, artesão, armador, gari, soldador, 

jardineiro, arrumador, mestre de obras, carregador, ambulante, lavadeira, biscate, 

auxiliar de disciplina, faxineiro, ajudante prático, merendeira, diarista, pedreiro, 

marceneiro, entre outras. 

A necessidade de se integrar nessas atividades pode representar, em alguns 

casos, fator responsável pela desorganização da família pesqueira, por um lado, que 

já não trabalha em regime de cooperação, mas, por outro, interfere nos processos 

de reprodução social da pesca como dimensão da cultura dessas comunidades, 

na medida em que os jovens são desestimulados a perpetuar a atividade dos pais, 

arriscada e imprevisível da pesca, e tendem a buscar empregos de remuneração 

mais ou menos estável. Por outro lado, segundo Pedrão (2007, p. 11), 

[...] a predominância de fatores expulsivos sobre atrativos é um traço dominante 

na dinâmica demográfica na Bahia que se confirmou nas diversas análises 

feitas do tema, desde a década de 1950. Nessas condições, a região tornou-se 

a principal supridora de trabalho não qualificado quase servil para Salvador – 

empregadas domésticas, biscateiros etc. – e em suas cidades passou a depender, 

cada vez mais, da renda monetária de aposentados. 

De acordo com Bandeira (2009), com relação à composição da família pes-

queira na BTS, observa-se que a maioria das relações entre homens e mulheres é 

pactuada tanto de maneira formal (casamento legal), quanto informal, mas que 

ainda ocorre com expressão considerável entre jovens. Marisqueiras e pescadores 

mais antigos possuem grande número de filhos e os jovens tornam-se pais cedo e 

passam a assumir a sua própria família. O trabalho infantil na pesca é comum nessas 

comunidades, pois os pais normalmente utilizam os filhos menores para aumentar a 

força de trabalho familiar e, consequentemente, aumentar a quantidade produzida. 
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Mas a participação de jovens menores de idade na atividade da pesca não é só 

um imperativo de sobrevivência baseado no cálculo econômico do uso da mão de 

obra familiar, característico de sociedades desse tipo, também é uma tradição cultural 

de transmissão oral e prática de saberes sobre a pesca. Aí nesse momento fazem-se 

os novos pescadores e marisqueiras, é pescando e mariscando com seus pais onde 

aprendem a localização de pesqueiros, as artes de pesca, os meios de orientação 

no mar, o ciclo biológico das espécies. É por isso que à medida que a escolarização 

avança nessas comunidades, o espaço da escola pode se constituir em forte fator de 

aculturação, se não forem observados os princípios de um educação multicultural. 

Com relação à organização social da pesca, todos os municípios do entorno 

da BTS apresentam colônias de pescadores, com destaque para Salvador, com cinco 

colônias, e Vera Cruz, com três. A maioria das localidades do entorno da BTS possui 

associações de pescadores e marisqueiras constituídas.

Pr o d u çã o  p e s q u e i ra

A atividade pesqueira de pequena escala desenvolvida pelas comunidades da 

BTS é representada por dois componentes: a pesca propriamente dita e a marisca-

gem. A pesca utiliza embarcações motorizadas ou não (Figuras 2, 3 e 4), aparelhos de 

pesca de captura peixes (Figuras 5, 6 e 7) e crustáceos (Figura 8), além de ser exercida 

basicamente por homens. Já a mariscagem (Figura 9), é feita através da coleta manual 

e da utilização de alguns petrechos rústicos para a captura de moluscos e crustáceos, 

concentrando-se em produtos disponíveis nos ambientes de manguezais (Figura 10) 

e beira-mar, sendo considerada uma atividade feminina, embora alguns homens a 

exerçam. Observa-se, portanto, que a pesca de pequena escala na BTS é caracterizada 

basicamente pelo baixo índice de utilização de equipamentos modernos e com o 

uso de embarcações rudimentares. Na mariscagem, o quadro é ainda mais elementar, 

pois até hoje são praticadas as formas mais antigas de extrativismo, com uso de 

enxadas, facões, bicheiros e captura manual. (BANDEIRA, 2009)

Figura 3 - Canoas e pescadores 
em Ilha das Fontes.
Foto: Priscila Mallafaia.

Figura 4 - Canoas e pescadores 
em São Francisco do Conde.
Foto: Priscila Mallafaia.
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Figura 5 – Arraieira, Baiacu,  
Ilha de Itaparica.
Foto: Priscila Mallafaia.

Figura 6 – Rede de calão, Baiacu, 
Ilha de Itaparica.
Foto: Priscila Mallafaia.

Figura 7 – Gaiola.
Foto: Priscila Mallafaia.

Figura 8 – Rede de pesca do 
camarão, Baiacu, Ilha de Itaparica.
Foto: Priscila Mallafaia.

Figura 9 – Marisqueira em 
atividade na Ilha de Maré, 
Salvador.
Foto: Priscila Mallafaia.

Figura 10 – Área de manguezal 
na BTS.
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De acordo com os dados contidos no Boletim Estatístico da Bahia Pesca (2004), 

o total da produção anual estimada em 2003 para o conjunto dos 14 municípios da 

Baía de Todos os Santos foi de 14.413,45 toneladas de pescado, o que correspondeu 

a 33,22% da produção estimada para o Estado no mesmo ano. A Tabela 2 demonstra 

o total da produção estimada para o ano de 2003 nos municípios estudados por 

Bandeira (2009), merecendo destaque  Salvador (6.638,83) e Maragogipe (1.926,47).

Tabela 2 – Produção total estimada para o ano de 2003, por 
município do entorno da Baía de Todos os Santos 

Município Produção do Município (t)

Cachoeira 967,64

Madre de Deus 353,97

Maragogipe 1.926,47

São Francisco do Conde 425,19

Salinas da Margarida 301,56

Salvador 6.638,83

Santo Amaro 735,91

Saubara 325,99

Simões Filho 76,55

Vera Cruz 1.368,42

Total 13.120,53

Fonte: Bahia Pesca (2004).

Quanto à contribuição de cada frota dos municípios da BTS, mais da metade 

da produção do ano de 2003 foi gerada pela frota de canoas: 10.800,86 toneladas 

(74,94% do total da produção). Os barcos a motor produziram 1.341,63 toneladas 

(9,31%), as catraias responderam por 1.136,90 toneladas (7,89%), e os saveiros por 

1.047,77 toneladas (7,27%). (BAHIA PESCA, 2004) Em relação à técnica (arte) de pesca, 

em 2003 destacaram-se, principalmente, por ordem de importância, as redes de 

cerco com apoio (22,42%), as linhas (19,82%), as redes de espera (15,91%), outras 

redes de cerco (12,90%), os currais (10,44%) e os arrastos de praia (7,86%). Esses 

petrechos abrangeram quase 90% da produção desse ano. (BAHIA PESCA, 2004)

Bandeira (2009, p. 31) observou a existência de certa sazonalidade do potencial 

produtivo das pescarias das localidades na BTS, onde as estações “verão”, “inverno” e 

“primavera” foram reconhecidas como distintas no critério produtividade. Os motivos 

foram relacionados a aspectos que não direcionaram os períodos apenas à maior 

quantidade de pescados, mas, também, por condições laborais do desenvolvimento 

das pescarias/mariscagem, assim distribuídos em termos de categorias nativas: 

[…] tempo permite pesca com segurança, chuva atrai o pescado, temperatura 

atrai o pescado, temperatura incentiva a pesca, maior quantidade, período 

disponível, desova e maiores marés.
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Pr o b l e m á t i ca s :  s i s t e m a  d e  p r o d u çã o

Bandeira (2009) e seus colaboradores identificaram, pelo menos, 21 dificul-

dades enfrentadas por pescadores e marisqueiras das localidades estudadas na 

BTS, para o primeiro elo da cadeia produtiva da pesca. Tais problemáticas foram 

analisadas pelos diagnósticos participativos realizados no contexto do PIPP do 

Empreendimento Manati (PARTICIPAR, 2008 apud BANDEIRA, 2009) e assumem, 

fortemente, uma relação de causa e efeito, inclusive com os outros elos da cadeia 

que, juntos, comprometem a estabilidade da família pesqueira. Dentre as principais 

problemáticas, conforme os instrumentos e processos que compõem este elo, estão: 

petrechos (ausência, furtos, inadequação, perdas por prenderem-se ou romperem-se 

em estruturas submersas, ausência de espaço para armazenamento); embarcações 

(ausência, inapropriadas, ausência de equipamentos de salvatagem e segurança, falta 

de registro, baixa modernização); áreas de pesca (sobrepesca, conflitos territoriais, 

obstáculos, poluição e degradação, distância); pescado (escassez, contaminação, 

pesca predatória); portos (estruturas inadequadas); pesca e mariscagem (dores 

musculares, escoriações, riscos por acidentes com espécies venenosas).

Pr o ce s s o s  d e  b e n e f i c i a m e n t o  d o s  p e s ca d o s

O processo de beneficiamento do pescado desenvolvido pela pesca artesanal 

na BTS é rudimentar, pois quase na sua totalidade ele é comercializado in natura, 

sem passar por estágios de industrialização e conservação que lhe possam agregar 

algum valor. Além das peixarias locais, a maioria das famílias pesqueiras possui 

apenas refrigeradores domésticos comuns, que geralmente são inadequados para 

a ideal conservação do pescado em suas residências. Nas ilhas, o problema é maior, 

pois a falta de eletrificação das comunidades, realidade para muitas até muito 

recentemente, tornava o congelamento caro ou inexistente, tendo o pescado que 

ser comercializado ou consumido imediatamente, ou salgado (Figura 11). 

Figura 11 – Processo de salga de 
peixes, Baiacu, Ilha de Itaparica.
Foto: Priscila Mallafaia.
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Assim, o beneficiamento quando existe é totalmente artesanal, constituindo-

-se basicamente na descamação, evisceração, salga e secagem ao sol, no entorno 

das residências, em esteiras colocadas no chão, onde são deixadas em fileiras de 

peixes miúdos (Figuras 12 e 13). No caso do camarão, o processo se reduz à salga e  

à secagem ou defumação. Tais processos de beneficiamento ocorrem de maneira 

individual ou familiar, seja com peixes ou mariscos, e geralmente são realizados com 

ausência de infraestrutura adequada, com extrema precariedade higiênico-sanitária. 

(BANDEIRA, 2009) 

Figura 12 – Processo de 
beneficiamento de pititinga.  
Baiacu, Ilha de Itaparica.
Foto: Priscila Mallafaia.

Figura 13 – Processo de 
beneficiamento de sardinha.  
Baiacu, Ilha de Itaparica.
Foto: Priscila Mallafaia.

As principais problemáticas do sistema de beneficiamento, identificadas por 

Bandeira (2009), são decorrentes de todo o processo em si, por ser precário e de-

ficiente, sobretudo com mariscos, a exemplo de: armazenamento (ausência de 

freezer); transporte de mariscos (dores musculares); apanha e transporte de lenha 

(escoriações, risco por acidentes com animais peçonhentos, dores musculares); 

cozimento (irritabilidade nos olhos); e catação (escoriações nas mãos, lesões por 

movimentos repetidos, dores nas costas).

C o m e r c i a l i z a çã o

O produto oriundo da pesca artesanal na BTS, em sua maior parte, é comer-

cializado no mercado interno in natura e contribui como abastecedor da demanda 

local e regional de pescado da Bahia, reproduzindo o padrão, ainda que ampliado, 

observado no século XIX, onde os mucambos vendiam excedentes de produção 

agrícola e da pesca às vilas e povoados, permitindo sua permanência, tolerância pelo 

poder local e, portanto, reprodução social ao longo tempo. A figura do intermediário 

também já existia nesse período.

A comercialização desta produção é dominada por uma rede de intermediação, 

que vai do atravessador individual, geralmente alguém da comunidade que se 

especializa na compra e venda de pescado, até os representantes de peixarias que 

compram a produção. Essa situação, que na maioria dos casos forma uma longa 

12 13
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cadeia, termina por beneficiar aqueles que se situam no elo final do sistema, fazendo 

com que o produto chegue ao consumidor final com um preço elevado. É muito 

comum também os pescadores e marisqueiras realizarem transações entre redes 

sociais e de parentesco, negociando pescados por outros produtos necessários a 

sua subsistência. Além disso, ocorre ainda a venda direta ao consumidor em pontos 

de vendas, feiras, nas praias de desembarques, nos próprios domicílios e nas ruas. 

Quando há excedentes, no entanto, a produção é essencialmente voltada para o 

consumo familiar. (BANDEIRA, 2009)

De acordo com o levantamento socioecônomico realizado pela Hydros (IMA, 

2005), entre 14 municípios da BTS pode-se indicar que os principais portos de em-

barque e desembarque estão localizados nas comunidades de Tainheiros/Itapagipe 

(Salvador), sede de São Francisco do Conde e Acupe (Santo Amaro), considerando 

os pescados de maior valor comercial. Nestes locais, a comercialização do pescado é 

feita de forma menos informal do que nas demais comunidades. Na Baía de Itapagipe, 

a comercialização concentra-se no porto de Tainheiros, onde o pescado é vendido 

para a população da região suburbana de Salvador e para atravessadores de outros 

municípios, como Alagoinhas e Camaçari. Nas comunidades de Mapele e São Brás, o 

pescado raramente é comercializado; a produção pesqueira é prioritariamente para 

consumo local. Em Bom Jesus dos Pobres, normalmente a produção é para consumo 

local, mas, no verão, é também vendida para veranistas. Em Salinas da Margarida, 

a produção tanto é consumida localmente quanto comercializada, especialmente 

para Salvador. (IMA, 2005)

Bandeira (2009) identifica forte sazonalidade na comercialização dos pes-

cados na BTS, tendo sido registrada a manifesta insatisfação das comunidades 

pesqueiras, durante o período de inverno, quando há a desvalorização do ma-

risco/peixe. O mesmo foi analisado pelos diagnósticos do PIPP nas localidades 

de Saubara (PARTICIPAR, 2008 apud BANDEIRA, 2009) onde se observou que o 

período denominado “inverno” equivale aos meses que não atraem veranistas 

à localidade, ou seja, os meses menos festivos do ano, com maior incidência de 

chuvas e em pleno período escolar. O “verão” expressa-se nos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, incluindo os feriados do natal, ano novo, férias escolares e 

carnaval. Depois do carnaval, por exemplo, há significativa redução no fluxo, que 

volta a ser expressivo em feriados prolongados, como o da semana santa. Portanto, 

os valores praticados na comercialização dos pescados oscilam por este motivo 

(Tabela 3) e, no caso dos mariscos, também por depender do comprador: o quilo 

do catado de siri, por exemplo, pode ser vendido em seu valor máximo, no verão, 

por cerca de R$ 15,00 (veranistas) e mínimo por R$ 12,00 (atravessador). Já no 

inverno, pode ser encontrado em seu valor máximo de R$ 10,00, ou, mínimo, 

de R$ 8,00. O quilo do bebe-fumo é comercializado em média, no verão, por R$ 
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6,00 para atravessadores, incluindo proprietários de peixarias e até R$ 8,00 para 

veranistas. No inverno, ocorre a desvalorização do produto, chegando até a R$ 

4,00. (PARTICIPAR 2008 apud BANDEIRA, 2009)

Tabela 3 – Valores de alguns pescados adquiridos pelos atravessadores 
locais (donos das peixarias) de Bom Jesus dos Pobres, Saubara

Produto Verão (R$/kg) Inverno (R$/kg)

Catado de siri 12,00 Até 8,00

Tainha 7,00 Até 3,00

Fumo 10,00 Até 4,00

Siri Mole Bebe-12,00 Até 7,00

Camarão 10,00 Até 8,00

Raia 5,00 Até 4,00

Ostra 10,00 Até 7,00

* As peixarias revendem o pescado/mariscos por R$ 1,50 a R$ 3,00 a mais do valor que é adquirido. Assim 
como os pescadores e marisqueiras, que também revendem em média R$ 3,00 a mais, quando diretamente 
a veranistas. 
Fonte: Participar (apud BANDEIRA, 2009).

Esses resultados demonstram que as microeconomias dessas comunidades 

pesqueiras se desenvolveram, e se tornaram mais complexas, ao longo das últimas 

três décadas, em função do incremento da atividade turística em algumas regiões 

da BTS, notadamente na Ilha de Itaparica. A pressão sobre os recursos pesqueiros 

também se incrementou pelo aumento da demanda por pescado.

Fr o t a s  e  p o r t o s

As embarcações comumente utilizadas pelos municípios no entorno da BTS 

são classificadas em oito tipos, segundo o boletim Estatpesca referente à campanha 

de coleta de dados de 2006: bote a remo, canoa a remo, bote de alumínio, jangada, 

barco a vela, bote motorizado, canoa a motor e saveiro (Tabela 4, a seguir). A pro-

porção do uso de canoas a remo na pesca artesanal na BTS é incomparavelmente 

maior do que os demais modelos. Este uso, de acordo com Bandeira (2009), não está 

limitado apenas ao desenvolvimento da atividade, mas, também, ao transporte de 

marisqueiras às áreas de coleta manual que, na maioria das vezes, alugam o serviço 

por cerca de R$ 2,00 para terem acesso aos locais de mariscagem.
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Tabela 4 – Distribuição da frota cadastrada em alguns municípios do entorno da BTS, para o ano de 2006

MUNICÍPIOS

Bo
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 d
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TOTAL %

Salvador 469 493 107 107 60 203 2 - 207 1648 14,4

Simões Filho 20 100 7 127 2,7

Madre de Deus 6 189 8 8 13 38 3 7 33 305 2,7

S.Francisco do Conde 10 385 14 14 16 8 1 3 451 3,9

Santo Amaro 1 246 2 1 250 2,2

Saubara 2 158 3 3 6 13 7 8 2 202 1,8

Cachoeira 1 325 1 2 329 2,9

Salinas da Margarida 1 291 8 8 3 3 3 317 2,8

Vera cruz 22 334 7 7 41 79 94 584 5,1

Fonte: Estatpesca/Cepene (2007 apud BANDEIRA, 2009).

A respeito dos portos das localidades da BTS, a maioria exibe características 

semelhantes, não apresentando quaisquer estruturas físicas que auxiliem o de-

sembarque ou mesmo que identifiquem a presença de um porto, a não ser pela 

concentração de embarcações fundeadas. Na verdade, são áreas da maré, porções da 

praia destinadas ao desembarque, normalmente sinalizadas devido à proximidade 

das residências dos pescadores. 

A r t e s  e  a p a r e l h o s  d e  ca p t u ra

Com base na produção pesqueira de 2003, a Bahia Pesca reconheceu 15 prin-

cipais artes e/ou técnicas associadas de pesca para os municípios da BTS, a saber: 

manzuá; camboa/curral; rede de espera; caçoeira; rede de cerco; arrasto de praia; 

rede de arrasto; tarrafa; jereré; linhas; espinhel; coleta manual; mergulho; camarão-

zeira; e rede cerco c/ apoio. O Quadro 1 apresenta a distribuição da produção de 

pescado marítimo e estuarino por aparelho de pesca dos municípios do entorno da 

BTS, conforme dados recentes do Estatpesca (2006), que inclusive descreve outras 

técnicas, como o mangote e a rede de tróia.
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Quadro 1 – Produção (toneladas) de pescado marítimo e estuarino por aparelho de pesca, em municípios 
do entorno da BTS, no ano de 2006

APARELHOS DE PESCA
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 d
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M
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Arrastão de Praia 23,6 50,3 13,6 86,4 512,9 29,8 49,7 420,5 63,6 228,8

Caçoeira - - - - 0,3 3,0

Camarãozeira 59,0 0,3 134,8 67,0 12,8 96,1 119,4 19,3 354,4

Coleta Manual 20,1 3,5 11,0 31,6 70,4 22,6 51,0 2,3 33,2 371,2

Curral - - 0,6 58,5 29,8 - 198,0 16,0 65,5 370,0

Espinhel 73,5 7,2 2,9 11,4 6,9 22,7 5,6 - 41,5 133,3

Jereré (siri) 19,9 - 1,0 2,1 3,9 1,1 25,4 1,2 2,8 26,7

Linha Espinhel 2,2 - - - - - - - - -

Linhas 1773,1 17,9 329,9 66,8 6,4 32,8 3,8 31,5 466,5 40,4

Linhas/Rede de Espera - - 91,8 - - 4,8 - - 29,6 -

Mangote 52,2 12,1 16,0 1,9 - 46,2 23,3 - 66,3 74,4

Manzuá 11,2 4,4 23,8 47,6 7,6 14,0 3,8 30,9 204,8 74,4

Mergulho Livre 25,0 - 1,5 - - - - - 33,2 -

Rede Cerco c/ Apoio 1751,4 - - - - - - - - -

Rede de Abalo 16,9 - 16,7 71,0 - 11,7 - - 212,3 -

Rede de Arrasto 3,9 - 5,0 - - 1,5 2,3 - 17,6 8,9

Rede de Cerco 138,3 24,6 66,5 154,6 317,8 143,5 293,5 27,5 173,3 552,8

Rede de Espera 890,6 146,2 316,8 148,6 64,8 215,2 25,5 191,0 412,8 895,8

Rede de Tróia - - - - - 21,1 - - - -

Rede/Espinhel 0,1 - - - - - - -

Reça para Peixe 2,7 - 104,7 178,7 8,0 - 214,1 10,5 235,6

Tarrafa 3,5 0,5 0,6 0,9 0,1 - 0,2 - 0,3 1,6

TOTAL 4.870,47 266,60 898,05 920,78 1.266,52 634,91 790,08 1.054,45 1.855,93 3.368,44

Fonte: Estatpesca/Cepene (2007 apud BANDEIRA, 2009).

No levantamento realizado por Bandeira (2009), acerca das artes de pesca 

desenvolvidas pelos entrevistados, em 14 comunidades da BTS, estas foram distribuí-

das nas seguintes categorias: mariscagem, arrasto, linha, emalhe, armadilha, cerco, 

mergulho, tarrafa e outras. Dentre as citadas, estão: groseira, linha de mão, arraeira, 

tainheira, manzuá, camboa, camarãozeira, paruzeira, abalo, rede de sardinha, rede 

de fundo, sauneira, caçoeira, arpão, rede, gaiola, reça, entre outras. As principais artes 

das localidades inseridas na área de influência da BTS, que são comuns ao estudo 

socioambiental no contexto do Empreendimento Manati (AMBITECH, 2005 apud 

BANDEIRA, 2009), também foram identificadas e podem ser observadas na Tabela 5.
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Tabela 5 – Aparelhos de pesca utilizados por pescadores e marisqueiras em algumas localidades presentes 
na BTS em comum com a malha amostral da Avaliação Socioambiental do Projeto Manati

APARELHOS DE PESCA

Bo
m

 Je
su

s d
os

 P
ob

re
s

Se
de

 d
e 

Sã
o 

Fr
an

cis
co

 d
o 

Co
nd

e

Ilh
a 

da
s F

on
te

s

Co
nc

ei
çã

o 
de

 V
er

a 
Cr

uz

Ca
xa

 P
re

go
s

Ba
ica

u

Se
de

 d
e 

M
ad

re
 d

e 
De

us

Ca
iru

 d
e 

Sa
lin

as

Co
nc

ei
çã

o 
de

 S
al

in
as

Sã
o 

Ro
qu

e 
do

 P
ar

ag
ua

çu

Linha

Jereré

Espinhel

Curral

Covo Siri

Arrasto de Praia

Tarrafa

Coleta Manual

Rede de Cerco

Rede de Espera

Puçá / Currupichel

Rede de Arrasto

Manzuá

Outros

Fonte: Ambitech (2005 apud BANDEIRA, 2009).
Nota: Outros – arraieira, tainheira, balde e facão, bicheiro, vara, gaiola, lagosteiro, rede de náilon, tainheira, 
gaiola, mergulho, calão, curripichel, agulheira, bicheiro, ratoeira e bicheiro, calão e rede 3 malhas, calão, 
arrasto de camarão, cavador e colher, colher de pedreiro, enxadinha, anzol, espingarda com arpão, rede de 
abalo (tainheira), rede de reça, arpão/ar comprimido.

C o m p o s i çã o  e  l o ca i s  d a s  ca p t u ra s

De acordo com Bandeira e outros (2009), as comunidades pesqueiras da BTS 

exploram um grande número de áreas ou locais de captura, variando de 15 a 50 

(Quadro 2), e há uma sobreposição parcial desses locais entre comunidades, o que 

às vezes pode produzir conflitos territoriais na pesca. Esse grande número de locais 

de captura pode, por um lado, ser uma estratégia para evitar o esgotamento dos 

recursos, pela extração continuada em um mesmo local, contudo também pode ser 

uma resposta à conjunção de vários fatores, tais como: aumento da população de 

pescadores e marisqueiras com consequente sobrepesca, poluição industrial e por 

esgotos domésticos, pesca com bomba entre outros, responsáveis pela diminuição 

dos estoques pesqueiros, levando a uma necessidade de ampliação da área de 

extração, por pescadores e marisqueiras. 
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Quadro 2 – Número de locais de captura na pesca e mariscagem por localidade estudada na Baía  
de Todos os Santos. 

LOCALIDADES PESCA MARISCAGEM T LOC. CAP.

São Roque do Paraguaçu siri, camarão, arraia, robalo, camarão, tainha, arraia ostra, sururu, lambreta, sarnambi, siri 16

Tainheiros
agulha, sardinha, camarão, siri, vermelho, carrapato, carapicum, sardinha, 
espada, xangó, arraia

- 31

Sede de Madre de Deus
sambú, carapeba, cambuba, tainha, xaréu,camarão, siri
vermelhinho, orózinho, camarão

Peguari, sambá, ostra, siri, bebefumo,
lambreta, tatuzinho,
ralacoco, sururu, sambui, caranguejo, aratu

50

Mapele cavala, miroró, pescada, arraia, siri
siri, ostra, sururu, caranguejo, rala-coco, 
chumbinho

27

Ilha de Maré camarão, siri, peixes, tainha, carapeba, pescada, cabeçudo, vermelho
ostra, rala-coco, siri, sururu, lambreta, samambi, 
chumbinho

31

Ilha das Fontes tainha, pescada branca, camarão, peixe, siri, robalo, tainha

sambá, peguari, tapú,
sururu, ostra, chumbinho,
bebefumo, caranguejo, camarão
aratu, ostra

15

Sede de São Francisco do Conde
camarão, peixe, siri
robalo, camarão

marisco, caranguejo, sururu 28

Cairu de Salinas pescada, cavalinha, camarão bebefumo, caranguejo 15

Bom Jesus dos Pobres
tainha, camarão, siri, sardinha, carapicunzinho, sambuiu, bicuda, 
carapeba, sororoca, bicuda, peixe

bebefumo, siri, ostra, machadinho, sururu, rala-
coco, peguari, caranguejo

8

Conceição de Salinas camarão, robalo, lagosta, cavala, siri chumbinho, siri, ostra 21

Santiago do Iguape peixe, camarão, siri Sururu 33

Baiacu siri, camarão
ostra, aratu, sururu, chumbinho, siri, rala coco, 
camarão

26

Conceição de Vera Cruz
polvo, caramuru, búzio, siri, piraúna, baiacu-bundinha, carapau, badejo, 
vermelho, peixe

- 13

São Brás Camarão, peixe, xangó, robalo, tainha, imbirá, pescada
siri, ostra, sururu, bebefumo caranguejo, 
chumbinho

35

Fonte: Bandeira (2009)

Ti p o l o g i a  d e  co mu n i d a d e s  p e s q u e i ra s 
n a  BT S :  u m a  a n á l i s e  c r í t i ca

A classificação das comunidades pesqueiras tem sido mais amplamente dis-

cutida no âmbito do sudeste e sul do Brasil, onde foram realizadas as primeiras 

etnografias sobre caiçaras da Mata Atlântica. (ADAMS, 2000; DIEGUES, 1999) Para 

Diegues (1983), a pesca realizada como pequena produção mercantil é dividida 

entre pescadores-lavradores (cujo modo de organização da produção enquadra-se 

na noção de campesinato) e pescadores artesanais (que se assemelham mais com 

a corporação de ofício).

Por outro lado, a classificação proposta por Maldonado (1986) indica que 

dependendo da forma com que o meio marítimo seja explorado, surgem percep-

ções específicas do significado do mar e do trabalho na pesca, que se refletem em 

comportamentos, valores e concepções distintas com relação à natureza. Desse 
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modo, segundo essa autora, o pescador-agricultor é aquele que pesca e cultiva 

para produzir e comercializar, praticando uma pesca rudimentar, como faziam os 

pescadores indígenas e africanos libertos ou foragidos, no período colonial e pós-

-colonial na BTS (SILVA, 2001), que o impede de alcançar longas distâncias no mar. 

Nesse sistema, “[...] a exploração da terra e do mar caracterizam um pluralismo 

econômico e a associação destas duas atividades garante sua subsistência em épocas 

pouco propícias à pesca”. (ADAMS, 2000, p. 153) 

Uma outra abordagem da pesca artesanal, feita a partir da análise dos sistemas 

econômicos, a inclui como uma modalidade de extrativismo animal, onde pode 

se distinguir “[...] a extração realizada pelas famílias como parte do mecanismo de 

reprodução da própria família e a que elas realizam para a acumulação.” (PEDRÃO, 

2010, p. 11) 

O primeiro grupo compreende o consumo propriamente dito, tal como a coleta 

de alimentos; [...] Por sua vez, a extração que se integra à acumulação de capital 

expande-se como sobrecarga sobre os ecossistemas, convertendo-se em me-

canismo social por excelência de degradação ambiental. (PEDRÃO, 2010, p. 11) 

As duas situações podem ser encontradas na BTS, mas a pesca como atividade 

de comunidades autônomas e autossuficientes, possivelmente comum no século XIX 

e primeiras décadas do XX, é uma realidade rara na região, pois muitas comunidades 

pesqueiras da BTS têm experimentado a redução dos estoques pesqueiros em suas 

áreas de pesca, devido a uma combinação de fatores sinérgicos, alguns dos quais se 

retroalimentam, tais como a pressão demográfica, a sobrepesca, a poluição industrial 

e de efluentes domésticos, o uso de tecnologias degradantes do ambiente (redes de 

malha fina e bomba) e também o resultado da crescente demanda dos mercados 

locais (impulsionados pelo turismo de veraneio) e regionais.

Para Pedrão (2010, p. 10),

[...] a extração é recurso principal ou subordinado da vinculação das famílias de 

baixa renda em sua estratégia de sobrevivência e em sua inserção no mercado. 

Mas a observação empírica mostra que as famílias engajadas no extrativismo 

são incorporadas ao sistema de produção, mediante mecanismos indiretos de 

controle, que são exercidos pelo comércio, na intermediação do excedente físico 

de sua produção. Fica uma produção de pequenos produtores independentes, 

que vendem diretamente seus produtos em feiras e como ambulantes, que 

suprem uma parte específica da demanda urbana de gêneros perecíveis. 

Os mercados de peixe de Cachoeira e da Feira de São Joaquim em Salvador, 

entre outros, de municípios localizados no entorno da BTS, são testemunha dessa 

complexidade da economia da pesca na BTS. Aí pescadores e marisqueiras, vindos 
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de dezenas de localidades, vendem diretamente seus pescados e mariscos, quando 

não, intermediários, com capacidade de congelar, armazenar e transportar até 

esses entrepostos comerciais a produção local das comunidades, beneficiam-se da 

crescente demanda urbana por pescados.

Pedrão (2010) dá alguns exemplos que demonstrariam uma relação de cau-

salidade entre a existência da pesca artesanal, como estratégia de famílias de baixa 

renda, em um sistema econômico excludente e sujeito a crises. Para o autor, a vila de 

Santiago do Iguape, distrito do município de Cachoeira, é um exemplo característico 

do Recôncavo baiano. A vila se localiza na baixada do Iguape, sede de uma produção 

significativa de açúcar no período colonial. No século XIX, aí funcionou um engenho 

mecanizado, que desse modo passou de engenho a usina. Na década de 1950, a 

baixada foi convertida em área de cultivo de dendê, sendo o óleo produzido por 

uma empresa do ramo instalada no local. 

“Em 1990, com a política nacional que favoreceu as usinas de açúcar, a área foi 

reconvertida ao plantio de cana de açúcar, resultando na expulsão dos pequenos 

produtores de dendê e terminando com a produção familiar de alimentos. A po-

pulação da baixada foi quase totalmente desempregada, refluindo a estratégias de 

sobrevivência completamente dependentes da extração vegetal e animal. (ARAGÃO, 

1998 apud PEDRÃO, 2010, p. 15) Nesse caso, trata-se principalmente de extração 

marinha e dos manguezais, já que o acesso a terra é escasso ou nulo para esses 

grupos de baixa renda. Nesse caso, o extrativismo resulta, em grande parte, da 

decomposição da anterior economia subordinada da produção açucareira.” (ARAGÃO, 

1998 apud PEDRÃO, 2010, p. 16)

Outro exemplo dado pelo autor é a extração realizada em áreas urbanas de 

Salvador, principalmente nos bairros de grupos de baixa renda, localizados em 

frente à Baía de Todos os Santos. No subúrbio ferroviário, que corresponde à orla 

dessa Baía, onde está a maior concentração de população de baixa renda da região 

metropolitana, pesquisas encontraram cerca de 4.000 famílias, classificadas como 

trabalhadores informais urbanos,  que complementam sua alimentação com a 

catação de mariscos dos manguezais dessa parte da cidade. (PANGEA, 1998 apud 

PEDRÃO, 2010)

Nesses exemplos e em muitas outras situações semelhantes, a extração per-

petua-se, estimulada pelo crescente desemprego e pela falta de opções de 

trabalho para pessoas com pouca qualificação ou com pouca experiência de 

trabalho. Há fortes razões para supor que se trata do recrudescimento de um 

aspecto fundamental da situação do trabalho herdada da sociedade escravista. 

(PANGEA, 1998 apud PEDRÃO, 2010, p. 16)
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Concordo com os argumentos apresentados por Pedrão (2010), de que a 

existência de centenas de catadores de marisco seja o resultado da produção de 

pobreza e de excluídos, em uma economia fundada na reprodução do capital, e 

desse recrudescimento das relações de trabalho do período escravista. No entanto, 

é frágil a ideia de classificar essas comunidades no contexto da economia regional, 

subordinadas às crises e auges do capital nacional e, sobretudo internacional. 

Isto significa que elas estão ligadas – através de comunicação, mercados, es-

truturas de poder, e assim por diante – à sociedade mais ampla: a complexos 

regionais e nacionais, dos quais elas se diferenciam por variáveis econômicas, 

políticas e culturais. (STAVENHAGEM, 1979, p. 28) 

Embora possa ser verdadeiro, para os contingentes populacionais que mi-

graram para a periferia de Salvador, nos anos 60 e 70 (SOARES, 2006), e que não se 

inseriram no mercado formal de trabalho ou se desempregaram com o fechamento 

de indústrias e fábricas nos anos 90, tal argumento não pode, a meu ver, ser estendido 

amplamente às comunidades históricas, de pescadores artesanais, de algumas 

regiões do Recôncavo, sobretudo aquelas descendentes dos mocambos rebeldes 

dos séculos XVIII e XIX.

Essa operação classificatória é limitada e economicamente enviesada, pois ela 

não considera todo o conteúdo político e identitário que caracteriza os processos 

recentes de resistência cultural, reconhecimento de direitos étnicos e territoriais, 

por exemplo, que têm marcado muitas comunidades do vale do Iguape e em outras 

regiões do Brasil (CARDOSO, 2001). Tal operação também desconhece a ideologia 

da pesca dessas comunidades, os valores, atitudes e comportamentos e a terri-

torialidade associados a essa atividade (CARDOSO, 2003), que os diferenciam de 

outras comunidades não dependentes dos recursos marítimos, e que inspiraram, 

justamente no Iguape, a criação de uma Reserva Extrativista Marinha.

A pesca artesanal realizada na BTS não é necessariamente uma atividade resi-

dual, que deve desaparecer com “a expansão da produção organizada”, como pode 

ser provável para o universo do extrativismo, segundo Pedrão (2010). Para Pedrão 

(2010, p. 9), 

[...] a combinação de desorganização da produção tradicional com ampliação 

do desemprego, durante toda a década de 1990 têm propiciado um recrudesci-

mento do extrativismo, tanto como atividade principal, quanto como atividade 

complementar. 

Em regiões como o subúrbio ferroviário, esse processo pode ter ocorrido nos 

anos 90, como parte da dinâmica excludente do sistema econômico, mas não é a 
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regra para muitas comunidades pesqueiras no Recôncavo, que resistem e se adaptam 

aos novos processos de mudança regional. 

Essa herança quilombola de dezenas de comunidades pesqueiras existentes 

na BTS, com sua trajetória de luta e resistência, evidencia-se nos últimos dez anos 

desse século, permeada pela constituição e reconhecimento de direitos, mas, so-

bretudo, pelo acirramento de conflitos socioambientais, em particular, territoriais, 

dessas populações com o grande capital e o Estado. Conflitos esses originados à 

luz da confrontação de diferentes modos de representação social e apropriação da 

natureza: um modelo baseado na propriedade privada e estatal dos recursos, visando 

o desenvolvimento do capital à custa do esgotamento dos recursos, e outro baseado 

na propriedade comunitária, e na subsistência, a partir do manejo da diversidade 

bioecológica dos ecossistemas estuarinos e oceânicos (Figura 14).

Figura 14 - Pescadores em 
momento de diversão em área de 
exploração de petróleo em  
Madre de Deus.
Foto: Dary Rigueira.
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