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RESUMO

Mudanças climáticas vem afetando o litoral, e como consequência trazendo uma série de

impactos para as comunidades pesqueiras. Sendo assim, o estudo pretende fazer uma análise

sobre como as mudanças climáticas impactam a pesca artesanal por meio da percepção dos

pescadores, e apresentar um estudo de caso da região do Perequê - Guarujá, no estado de São

Paulo. Dessa forma, foi feita uma revisão da literatura, e adicionalmente foram aplicadas

entrevistas semi-estruturadas em representantes da pesca artesanal para compreender como os

mesmos percebem os impactos das mudanças climáticas na atividade pesqueira e em seus

modos de vida. Os resultados apresentados mostram que os pescadores artesanais da região já

reconhecem os efeitos das mudanças climáticas e como isso afeta o pescado, e com isso, os

dados obtidos poderão contribuir para a adoção de políticas públicas mais efetivas, tendo

como prioridade os municípios costeiros e comunidades vulneráveis.

Palavras-chave:

Mudanças Climáticas; Região Costeira; Baixada Santista; Litoral Centro; São Paulo; Perequê;

Guarujá;

ABSTRACT

Climate change has been affecting the coast, and as a consequence bringing a series of

impacts to fishing communities. Therefore, the study intends to analyze how climate change

impacts artisanal fishing through the perception of fishermen, and to present a case study of

the region of Perequê - Guarujá, in the state of São Paulo. In this way, a literature review was

carried out, and additionally, semi-structured interviews were applied to representatives of

artisanal fishing to understand how they perceive the impacts of climate change on fishing

activity and on their ways of life. The results presented show that artisanal fishermen in the

region already recognize the effects of climate change and how it affects the fish, and with

that, the data obtained will be able to contribute to the adoption of more effective public

policies, prioritizing coastal municipalities and communities vulnerable.

Key words:

Climate change; Coastal Region; Baixada Santista; Center Coast; São Paulo; Perequê;

Guarujá;
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I. INTRODUÇÃO

No campo das ciências da Mar, estudam-se os diferentes ecossistemas, sejam eles aquáticos

ou terrestres, bem como as suas dinâmicas e como estão intrinsecamente relacionados. Esses

meios fazem parte de um sistema costeiro e marinho, composto por ecossistemas menores que

influenciam uns aos outros, de forma direta e indireta (BOMBANA, et al., 2021).

Eventos climáticos de caráter extremo têm afetado o planeta, acarretando em perdas

econômicas e humanas, bem como o comprometimento da biodiversidade em geral. Ondas de

calor e frio, secas e enchentes, furacões e chuvas são cada vez mais frequentes, acarretando

não só impactos na saúde, mas também na agricultura e geração de energia hidrelétrica

(NAÇÕES UNIDAS, 2022).

Alterações como: (1) aumento da frequência e da intensidade de eventos extremos de chuva

acarretando maior risco de deslizamentos de terra, enchentes e enxurradas; (2) aumento na

temperatura oceânica; (3) elevação no nível médio do mar (NMR) elevando a exposição a

risco de moradias e infraestrutura, estabelecimento, hospitais, portos e rodovias e assim como

inundações e erosão em zonas costeiras (PBMC, 2016). Neste contexto, as cidades costeiras

brasileiras demandam maiores investimentos e medidas adaptativas frente às mudanças

climáticas, focadas na redução de riscos e minimização dos impactos ocasionados pelos

eventos extremos climáticos e oceanográficos observados atualmente e projetados para o

futuro (PBMC, 2016).

Os impactos das mudanças do clima também estão afetando as pessoas no seu dia-a-dia.

Segundo o PNUD (2022), quase dois terços dos mais de 1,2 milhões de pessoas que foram

pesquisadas mundialmente dizem que as mudanças climáticas são uma emergência global, e

demandam uma ação maior para enfrentar a crise. Como consequência dessa percepção, as

pessoas apoiam que existam políticas climáticas mais abrangentes a fim de solucionar os

impactos e problemas. Mais da metade da população mundial de 50 países participaram do

estudo. Apesar da demanda da sociedade e dos alertas dos cientistas que apontam para

consequências, muitas vezes as ações encontram-se em impasses políticos que impedem que

soluções sejam tomadas (BOMBANA, et al 2021).

O litoral, e em especial, as comunidades costeiras estão entre os principais impactados pelas

mudanças do clima. As regiões costeiras encontram-se em uma posição mais vulnerável em



3

relação aos ecossistemas terrestres, pois sentem com maior magnitude os processos oceânicos,

continentais e atmosféricos. Assim faz-se necessário um planejamento estratégico e uma

gestão costeira integrada para uma economia integrada e sustentável, na qual sejam gerados

benefícios socioeconômicos para as gerações futuras, porém, com foco na proteção,

manutenção e restauração da diversidade local (PBMC, 2017).

Assim, sabendo que os recursos naturais marinhos, apesar de limitados, são de extrema

importância para a manutenção do bem-estar humano e da qualidade de vida, e que as

comunidades costeiras possuem um elevado grau de dependência destes recursos

(BOMBANA et al.,2021). por estarem mais mais expostas e vulneráveis estão sujeitas a

processos de desenvolvimento equivocados associados com a degradação ambiental, o

processo de urbanização de áreas de risco, as falhas de governança e a escassez de opções de

sustento para a população carente (NEVES; MUEHE, 2010).

Nesse sentido, essa pesquisa concentrou esforços em explorar como a atividade da pesca

artesanal percebe e é impactada pelas mudanças do clima. A pesca artesanal é responsável

por mais da metade de todo pescado capturado no globo, tendo um papel importante na

economia, pois é responsável por empregar mais de 90% dos 35 milhões de pescadores (FAO,

2022).

A história da produção do pescado brasileiro não difere muito da observada no resto do

mundo e tende a acompanhar esta mesma tendência (EMBRAPA, 2014). Uma parcela

considerável dos pescados comercializados no país se origina da atividade da pesca artesanal,

e é considerado uma boa fonte de renda, gerando empregos para muitas famílias e

comunidades tradicionais por todo território nacional, sendo também uma atividade de grande

importância cultural atrelada a estes povos (CAMPOS, 2019).

Entretanto, ao longo dos anos, tal profissão vem sendo negligenciada por parte das políticas

governamentais, sendo relativamente comum não encontrar dados oficiais sobre as produções

pesqueiras, bem como a quantidade de pescadores que estão exercendo a profissão e

qualidade da função que é exercida por estes homens e mulheres. Além disso, a comunidade

de pescadores locais denotam um vasto conhecimento em relação ao ramo da pesca artesanal,

e sobre o funcionamento da dinâmica local, sendo uma atividade transmitida de geração a

geração  (CAMPOS, 2019).
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Segundo O’Brien & Leichenko (2002), a “dupla exposição” de mudanças climáticas e

globalização econômica às quais as comunidades costeiras estão sujeitas, refere-se ao fato de

que certas regiões, setores, ecossistemas e determinados grupos sociais serão confrontados

tanto pelos impactos das mudanças climáticas quanto pelas consequências da globalização.

Dito isso, esta pesquisa busca acessar e refletir sobre o impacto das mudanças climáticas para

as comunidades costeiras da região do Perequê no Guarujá a fim de gerar conhecimento

científico, caracterizando a vulnerabilidade das comunidades e ecossistemas costeiros frente

às mudanças climáticas, e discutir como essas mudanças podem afetar seu modo de vida, sua

fonte de sustento e as possíveis consequências para o seu futuro.

Com intuito de discutir caminhos viáveis para o problema, e viabilizando uma transformação

para a sustentabilidade, bem como trazer maior visibilidade para as pessoas afetadas por essas

mudanças, divulgando informações sobre as fontes de risco ambiental do país a fim de

fomentar ações mais efetivas por parte do poder público, com cooperação científica, na

Região do Perequê, Município do Guarujá.
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II. OBJETIVO

Descrever a percepção da comunidade da pesca artesanal do município do Guarujá, na região

do Perequê, do estado de São Paulo, com relação aos impactos das mudanças do clima.

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Fazer um levantamento bibliográfico referente aos impactos da pesca artesanal;

● Acessar a percepção dos pescadores artesanais sobre o impacto das mudanças

climáticas;

● Compreender como os impactos das mudanças climáticas afetam o modo de vida dos

pescadores artesanais;

● Indicar possíveis caminhos para promover uma maior qualidade de vida para essas

comunidades.

III. METODOLOGIA

A. Levantamento Bibliográfico

A revisão da literatura tem como objetivo dar suporte aos resultados encontrados

empiricamente nas entrevistas e traçar uma compreensão sobre o impacto das mudanças

climáticas para as comunidades costeiras, com especial destaque aos impactos

socioambientais. Para selecionar os artigos de interesse foram inseridas na plataforma de

busca Google Acadêmico e de busca as seguintes palavras-chave: (i) mudanças climáticas, (ii)

pescadores, e (iii) Brasil, com operador booleano "AND". Buscando enfoque em artigos

centrados unicamente no Brasil e que apresentam dados sobre a percepção ambiental de

pescadores artesanais, porém não descartando artigos que abordem gestão costeira integrada,

desde que contemplem os critérios de seleção deste trabalho.

Para a seleção de artigos foi utilizado o critério temporal de artigos publicados nos últimos 20

anos e somente artigos publicados em português, visando a obtenção de dados sobre os efeitos

das mudanças climáticas na zona costeira.
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B. Entrevistas

Os participantes alvo visados para este trabalho serão os pescadores artesanais da praia do

Perequê no Guarujá - SP. A partir de uma análise da percepção dos pescadores artesanais em

relação às mudanças ambientais locais causadas pelas ação antropogênica, expressas nos

recursos pesqueiros de maneira geral.

A pesquisa abrange a região metropolitana da Baixada Santista no Estado de São Paulo, que

se encontra na porção Sul litorânea. A área do estudo possui uma extensão de 2.423 km²

(Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 2014), com uma população estimada em

2.048.654 hab. ((17º) Estimativa Populacional IBGE/2018), onde grande parte dos municípios

apresentam o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com indicador muito alto

(PNUD/2000).

Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas em 5 participantes, com amostragem escolhida

de forma aleatória entre os pescadores que se dispuseram a conversar com os pesquisadores,

em uma única saída de campo, no mês de outubro de 2022, adotando a concepção de

vulnerabilidade a partir de características como: exposição, sensibilidade e capacidade

adaptativa, onde o sistema socioecológico contribui para tornar as pessoas e territórios mais

ou menos vulneráveis (CAMPOS, 2019) (figura X). As perguntas descritas abaixo tiveram

como objetivo identificar a percepção dos atores sobre os efeitos das mudanças climáticas,

para então discutir possíveis soluções. As entrevistas semi-estruturadas foram gravadas,

seguindo o protocolo estabelecido pelo Comitê de Ética da UNIFESP.

1. Qual o seu nome? Deixar claro que é apenas para controle, e que em nenhum

momento será divulgado.

2. Qual a sua idade?

3. Você tem notado alguma alteração no meio ambiente recentemente?

4. Se sim, que tipo de alteração?

5. Por que você acha que existem essas alterações? Qual a causa?

6. Como essas alterações no ambiente afetam a sua vida como pescador?

7. E a vida da sua família? Eles também são afetados por essas mudanças?

8. O que o poder público poderia fazer em sua opinião para reduzir o impacto dessas

mudanças ambientais na atividade do pescador?

9. E você? Como você tem lidado com essas mudanças?

10. Tem algo que você possa fazer para reverter essa situação?
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Figura 1:  Registro das entrevistas realizadas com pescadores artesanais. Fonte: Projeto Nós da Ação, Perequê -

Guarujá / SP, 2022.

C. Análise de dados

Os trabalhos incluídos na revisão da literatura fizeram parte de uma base de dados, e dos

mesmos foram extraídos os impactos das mudanças climáticas para a pesca ou comunidades

costeiras.

Para a elaboração do banco de dados, as informações obtidas durante esta revisão serão

classificadas por alguns parâmetros como: (i) caracterização dos efeitos das mudanças

climáticas, (ii) caracterização da percepção ambiental dos pescadores artesanais, (iii)

respostas (tipos de respostas, efeitos na zona costeira, efeitos no estilo de vida dos pescadores

artesanais). As entrevistas serão analisadas qualitativamente, e por meio do estabelecimento

de algumas tipologias provenientes da revisão da literatura. Dado o baixo número de

entrevistados não serão apresentados dados quantitativos, porém, serão traçados perfis

qualitativos do impacto das mudanças climáticas.
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D. Área de Estudo

O atual projeto incide no município do Guarujá, localizado na região Metropolitana da

Baixada Santista, no Estado de São Paulo, sendo centrado a partir de uma análise aprofundada

sobre a percepção dos pescadores tradicionais da praia do Perequê, no município do Guarujá,

no que diz respeito às mudanças ambientais em escala global e os possíveis impactos que

podem vir a afetar a atividade pesqueira regional.

Abrangendo a região metropolitana da Baixada Santista no Estado de São Paulo, que se

encontra na porção Sul litorânea. A área do estudo possui uma extensão de 2.423 km²

(Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 2014), com uma população estimada em

2.048.654 hab. ((17º) Estimativa Populacional IBGE/2018), onde grande parte dos municípios

apresentam o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com indicador muito alto

(PNUD/2000).

Conhecida como a "Pérola do Atlântico", o município do Guarujá está localizado no estado de

São Paulo, na Região Metropolitana da Baixada Santista. Com uma população de pouco mais

de 300 mil habitantes, segundo a estimativa para 1º de julho de 2015, é considerada a terceira

cidade mais populosa do litoral paulista, atrás apenas dos municípios de São Vicente e Santos.

Com uma área de 142,9 km², a densidade demográfica é de 2.034 hab/km² (IBGE, 2013). O

município do Guarujá está situado na Ilha de Santo Amaro, a terceira maior ilha do litoral

paulista, formado pela sede e pelo distrito de Vicente de Carvalho (IGC, 2011). A seguir

encontram-se duas imagens via satélite do município do Guarujá (Figura 1), e da Praia do

Perequê (Figura 2).
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Figura 2: Município do Guarujá- SP. Fonte: Google Maps.

Figura 3: Praia do Perequê, Guarujá- SP. Fonte: Google Maps.

Dessa maneira, como as regiões costeiras são consideradas regiões mais vulneráveis aos

processos oceânicos, continentais e atmosféricos, pois cidades brasileiras situadas nas zonas

costeiras são mais vulneráveis frente aos efeitos das mudanças climáticas, tal como o aumento
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do nível do mar e ventos, chuvas fortes e secas persistentes, deslizamentos, inundações e

erosão costeira, que impactam negativamente a infraestrutura desses municípios, colocando os

habitantes da região em risco.
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Revisão Bibliográfica

A revisão de artigos da literatura foi realizada durante o primeiro semestre do ano de 2022,

sendo possível traçar uma compreensão sobre os impactos das mudanças climáticas para as

comunidades costeiras. Notamos que há uma quantidade limitada de artigos que abordam o

tema, em especial para a região dessa pesquisa, o que a torna ainda mais relevante.

Os mares e o oceano possuem um papel essencial nos processos atmosféricos e climáticos,

devido à capacidade de funcionar como regulador térmico, estes causam grande influência na

variação de temperatura do planeta, além de auxiliarem no combate aos efeitos do

aquecimento global, já que o oceano é capaz de absorver aproximadamente um quarto do

dióxido de carbono global produzido pela ação antropogênica (MIT Technology Review,

2022).

As mudanças climáticas e ambientais já são objeto de estudo de diferentes tipos de

organizações governamentais e políticas ao redor do globo, como o Painel Intergovernamental

sobre Mudanças Climáticas, que apesar de ter sido criado em 1988, só recentemente publicou

um relatório específico sobre oceano e as mudanças climáticas (IPCC, 2022). Em seu sexto

relatório, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (2022) diz que as

mudanças climáticas causadas por ações antrópicas vem causando desordens negativas de

forma generalizada no ambiente natural e está afetando a vida de bilhões de pessoas no

planeta, apesar das medidas remediativas que buscam reduzir os riscos. Ecossistemas e

populações em situação de vulnerabilidade estão sendo os mais impactados, segundo o

relatório Mudança Climática 2022: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade cientistas afirmam

no postado ainda no ano de 2022 -  IPCC (2022).

Apesar dessas mudanças ambientais e climáticas afetarem a zona costeira, viabilizando riscos

de inundações, deslizamentos e erosões, aliados ao fato de haver uma ausência de dados e

observações contínuas de longa duração sobre a zona costeira brasileira representam os

maiores obstáculos para o desenvolvimento de possíveis cenários de risco locais e assim,

dificultando a elaboração e a aplicação de medidas de minimização dos impactos (MUEHE;

2009).

Essa realidade torna-se ainda mais adversa ao se perceber que não havia um estudo sobre

vulnerabilidade na costa brasileira com foco nos impactos ocasionados pelas mudanças

climáticas em escala nacional até meados de 2010, e, ainda assim, os dados disponíveis não
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eram suficientes para a elaboração de possíveis cenários de impactos nas zonas costeiras

originados pelas mudanças climáticas, o que dimensiona ainda mais a crise pela falta de

informação (NICOLODI e PETERMANN, 2010:175).

Embora o ambiente costeiro seja uma das regiões de maior vulnerabilidade frente aos

impactos das mudanças climáticas, é também onde ocorre a atividade de pescaria artesanal e

ou de pequena escala no país, que é um setor conhecido por sua uma grande importância

ecológica como uma alternativa mais sustentável, já que a mesma utiliza-se de diversas artes

de pesca diferentes e menos destrutivas do que a pesca industrial, sem contar seu papel

imprescindível no movimento da economia local e geração de empregos que não exigem

mão-de-obra muito especializada (ALVES, 2019).

Mas, com a maior frequência de eventos climáticos extremos, a atividade acaba por ficar em

uma posição de vulnerabilidade econômica e social, e por vezes, colocando em risco a única

ou principal fonte de renda e subsistência, além de prejudicar o aspecto cultural, visto que a

prática da pesca artesanal é costumeiramente passada de geração em geração (SEIXAS et al,

2014).

A exponencial intensificação de processos antrópicos atuais, desencadeia diversos efeitos

negativos que abrangem uma escala global, tais como as mudanças climáticas geradas pelo

agravamento do efeito estufa (IPCC, 2022). Estes aspectos identificados globalmente,

causam impactos locais.

Uma das formas de compreender os impactos das mudanças do clima em escala local é por

meio da percepção de atores sociais. Assim, os pescadores artesanais têm um papel relevante,

uma vez que possuem um saber tradicional sobre o ambiente em que vivem e um

conhecimento empírico que é repassado de geração a geração (DIEGUES, 2000).

Existem ainda poucos trabalhos que relatam os impactos das mudanças climáticas para os

pescadores (REF), ainda em menor número são os trabalhos que se baseiam na percepção

desses atores para compreender os impactos.

No estado do Paraná, por exemplo, MINARI e CARMO (2014) fizeram entrevistas com

pescadores e identificaram fenômenos como erosão e progradação costeira, que consiste em

um processo natural de ampliação das praias, provocados pelo movimento do mar, como os

principais impactos causados pelas mudanças climáticas. Esse estudo contou com resultados

de entrevistas e questionários aplicados a 28 pescadores da região. Nesse estudo, foi possível

aferir que os pescadores já notam mudanças ambientais na região ocasionadas pelas mudanças

climáticas e que a atividade antrópica tem contribuído para isso.
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Já no Litoral Norte paulista, os pescadores e maricultores identificaram impactos como:

transformações na paisagem costeira; variação da temperatura da água do mar,

imprevisibilidade das condições climáticas e a mudança na diversidade de espécies

encontradas, com a diminuição de espécies nobres e que possuem um valor de mercado mais

atrativo para venda. A análise também foi feita a partir de questionários de percepção

ambiental, (SEIXAS e DAL CAL, 2014).

Outro ponto importante percebido a partir da análise da literatura nacional, é que uma grande

parcela dos estudos sobre percepção ambiental de pescadores artesanais e populações

tradicionais se concentram na região Sul do país, tendo pouco conhecimento acerca do litoral

da região sudeste, o que pode causar certo estranhamento, visto que a região da Baixada

Santista possui o maior complexo portuário da América Latina (Pacto Mar, 2022).

A partir da análise da literatura, foi elaborada a tabela 1 abaixo, separando os artigos

utilizados nesta pesquisa, bem como os métodos utilizados, as consequências observadas e os

autores das obras; e, com isso, perceber que comunidades de pescadores artesanais já notam

mudanças ambientais causadas pelas alterações climáticas em diversas partes do país e não

somente no litoral Centro paulista, o que mostra que tal fenômenos não ocorre de maneira

isolada e localizada, e que essas comunidades têm apresentado maior grau de vulnerabilidade

social e econômica. Com isso, ações remediativas por parte do poder público podem atenuar

os efeitos dessas mudanças.

Tabela 1: Seleção de artigos de revisão da literatura. Elaboração: Autoral.
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A. Entrevistas

Para esta pesquisa, era essencial que os pescadores tradicionais fossem residentes na região da

praia do Perequê, no município do Guarujá - SP, e fossem maiores de idade. Dessa forma, a

partir das entrevistas foi possível concluir que, dos 5 entrevistados, 80% (4) deles eram

moradores da região desde que nasceram, com idades variando entre 24 e 65 anos.

Notamos nessa pesquisa que o ofício da atividade pesqueira tem grande importância

econômica e cultural para a região, e que têm sido uma atividade passada de geração a

geração, mas que tem despertado cada vez menos o interesse das gerações mais jovens, os

mesmos vêm sendo estimulados a buscar por profissões mais rentáveis que tenham como foco

principal o estudo e uma formação acadêmica. Em parte por já notarem os impactos

ambientais, como a diminuição do pescado, e em partes pelo desamparo institucional.

A maioria deles já reconhece as mudanças ambientais (Figura 4) e aponta o lixo no mar,

eventos extremos e poluição como as principais alterações (Figura 5). Todavia, não há dados

na literatura discutindo a questão do lixo sendo relacionado às mudanças climáticas no

planeta.

Figura 4: Contagem da percepção dos pescadores sobre as alterações recentes no meio ambiente.

Elaboração: Autoral.
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Figura 5: Alterações recentes percebidas no meio ambiente.  Elaboração: Autoral.

Levando em consideração que a presença de lixo no mar, e durante o arrasto do camarão, é o

impacto mais perceptível pelos pescadores, esta se mostrou ser a queixa mais constante,

principalmente quando ocorrem eventos anômalos das ondas do mar, tal como a ressaca no

mar (Figura 6). Os pescadores e maricultores da porção Norte do litoral paulista também já

percebem mudanças do clima, na variação na temperatura e no nível do mar, na paisagem

local e uma maior imprevisibilidade das condições climáticas (SEIXAS et al., 2014). Já os

pescadores da região de Guaraqueçaba no estado do Paraná também perceberam um aumento

significativo da temperatura do mar e mudanças na diversidade local, ocasionando uma

diminuição significativa de espécies nobres com valor de mercado mais atrativo para venda, e

que sentiram diretamente prejudicados, assim, compondo um grupo de alta vulnerabilidade

(FARACO, 2016). E no extremo Sul do país, o cenário de mudanças ambientais se repete:

com alterações na biodiversidade e no setor agrícola local (FERREIRA,  2020).
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Figura 6: Amostra de lixo coletado em alto-mar durante a pesca de arrasto pelo Projeto Nós da Ação, Perequê -

Guarujá, 2022. Foto de: Larissa Raizer.

.

Além disso, foi possível observar que toda a região sofre uma significativa carência de

saneamento básico, coleta e separação do lixo, principalmente na região do Rio Perequê,que

desemboca no mar. Este mesmo problema foi observado na região da Grande Fortaleza, onde

os números sobre carência de coleta de lixo mostram caminhos para a solução do problema,

enquanto o esgotamento sanitário se mostra em uma situação mais alarmante em praticamente

todos os municípios e distritos da cidade (NICOLODI, 2010). Outro lugar que apresenta estas

recorrências é em Maceió, Aracaju e os arredores, mas com menos intensidade (ASTOLPHO

e GUSMÃO, 2008).

Eventos de caráter extremos na região costeira, alterações no clima e a poluição, também

foram queixas registradas durante as entrevistas realizadas. As causas destes eventos variaram

de acordo com os entrevistados, pois 60% deles acreditam que a possível causa destes eventos

são consequência de ações de origem antrópica, entretanto, um dos entrevistados acredita que

tais eventos podem ter origem divina, assim como o seguinte trecho abaixo (Figura 7):

“Olha, essa pergunta vou falar sinceramente, eu não sei responder para você. Não sei

mesmo, isso é uma coisa feita pelo Homem lá de cima. Sem ele a gente não tava aqui, não

tava vivendo.”
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Figura 7: Causas das alterações percebidas pelos entrevistados.  Elaboração: Autoral.

Quando questionados sobre os impactos dessas mudanças ambientais e climáticas que

assolam a região, a maioria dos pescadores entrevistados manifestou opiniões semelhantes de

como a qualidade de vida destes é sim afetada de forma negativa, bem como uma diminuição

considerável do recurso pesqueiro e o impacto econômico que já vem sendo sentido com

maior intensidade nos últimos anos (figura 8).

Figura 8:  As mudanças ambientais afetam a vida dos pescadores. Elaboração: autoral.

Ao serem questionados sobre como suas famílias poderiam ser afetadas pelas mudanças

climáticas, a maioria dos pescadores estava de acordo que suas famílias dependiam

financeiramente deles, e com os impactos na atividade pesqueira afetava de forma direta ou
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indireta, todos aqueles que dependiam de tal atividade econômica, como é possível observar

no gráfico abaixo:

Figura 9: Impactos das mudanças ambientais e como afetam a vida das famílias dos pescadores. Elaboração:

autoral.

Na região também se destaca um conflito local sobre iniciativas de conservação que se

dedicam a proibir ou restringir a arte de pesca de arrasto na região da baixada santista. Outros

conflitos envolvendo propostas de criação de uma unidade de conservação e a falta de

procedimentos para a realização de consultas prévias às comunidades locais também foram

identificados, visto que ainda é recorrente que as mesmas cheguem ao público já prontas e

estruturadas (PACTO MAR, 2022).

E questionados sobre de que forma o poder público ajudar para reduzir o impacto dessas

mudanças ambientais na atividade do pescador, as respostas variaram entre apoiar ongs, visto

que já existem ONG’s e projetos de pesquisa com trabalhos em andamento na região,

auxiliando essa população, tal como o projeto de pesquisa para o monitoramento do lixo do

mar junto com os pescadores artesanais de Bertioga e Guarujá “Nós da Ação”;

Sobre o papel do poder público, ao serem perguntados de maneiras este poderia ajudar para

trabalhar a situação, pedidos como conscientização da população, disponibilidades de estudos

e conhecimento e auxílio financeiro financiado pelo governo como forma de incentivo foram

as outras respostas registradas, como mostra a figura 10 a seguir:
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Figura 10. Como o poder público pode auxiliar na questão das mudanças climáticas. Elaboração: Autoral.

Os pescadores da praia do Perequê no Guarujá sentem que o poder público possui pouca

participação em tomadas de decisões efetivas que busquem ajudar a pesca artesanal e de

pequeno porte no local. O papel das instituições no processo é um outro aspecto muito

importante que deve ser discutido de maneira ampla pelos cidadãos, pois sob a ótica de

gestão, é certo que o Ministério do Meio Ambiente deve tomar a frente na liderança, já que a

legislação o define como coordenador do processo de Gerenciamento Costeiro no Brasil

(NICOLODI, 2010).

Outro ponto importante é que, sabendo que as mudanças ambientais possuem origem

antrópica, todos os pescadores entrevistados demonstram algum grau de descontentamento

com as ações do poder público local, pois estes não se sentem devidamente amparados frente

às dificuldades que enfrentam com a diminuição do pescado, impacto econômico sentido e

leis que restringem a pesca em pequena escala. Entretanto, 80% dos entrevistados

demonstram satisfação com a escolha da profissão de pescador, mostrando orgulho pela

realização do ofício, denotando a importância cultural da arte da pesca.

Mas quando os entrevistados foram questionados sobre como poderiam ajudar para reverter a

situação atual, as respostas foram majoritariamente de limpar e cuidar do oceano, e tais

respostas podem ter ocorrido de maneira semelhante devido os projetos e ONGs que

trabalham em parceria com a prefeitura para realizar a limpeza do lixo das praias e do mar.

Além disso, cerca de 40% dos entrevistados ressaltaram que consideram a dificuldade de
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sobreviver exclusivamente da renda da pesca e esperam que seus filhos procurem outras

atividades consideradas mais seguras e rentáveis.

Figura 11:  Como os pescadores podem ajudar a reverter a situação atual. Elaboração: autoral.

Com isso, propõe-se que haja uma maior participação social e envolvimento do setor público

com a questão do combate aos impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas e

como isso afeta pescado, buscando alternativas mais sustentáveis que amparem

financeiramente as eventuais perdas e incentivem a coleta do lixo encontrado em alto-mar nas

redes de arrasto. Bem como propor maior graus de instrução à população local e maior

fiscalização sobre a questão do lixo.

Além disso, projetos de serviço de coleta seletiva e manejo adequado de resíduos em parceria

com a prefeitura e Secretaria do Meio Ambiente, tal como a Ong Espaço Urbano, já estão em

desenvolvimento na região, com o objetivo de mobilizar, conscientizar e capacitar a

população local sobre medidas mais sustentáveis de coleta de lixo (Prefeitura do Guarujá,

2022).
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças climáticas vêm ocorrendo em escala global, e com cada vez mais intensidade, e

o território nacional brasileiro não é uma exceção à regra; e por consequência, os pescadores

artesanais e as comunidades costeiras estão em condição de vulnerabilidade.

A partir da análise da literatura disponível, foi possível perceber que os pescadores já fazem

uma conexão das mudanças ambientais e climáticas e as atribuem como consequência das

atividades antrópicas. A partir dessa pesquisa empírica, alguns pontos foram destacados: (1) a

comunidade de pescadores artesanais da região já notam mudanças ambientais ocasionadas

pelas mudanças climáticas; (2) ainda não existem muitas políticas públicas por parte da

governança local; (3) os pescadores concordam que as mudanças climáticas causam impacto

econômico; (4) os pescadores desejam maior participação do poder público.

A temática das mudanças climáticas não é um problema simples, visto que já é um fenômenos

que se apresenta em todo o globo, e que muitas vezes, vai além do poder local, todavia, há

ações remediativas do poder público que podem ajudar a diminuir tais efeitos sentidos, além

de uma gestão costeira mais integrada, que busque as possíveis causas ambientais e sociais, e

proporcionem meios de conscientização na população local, tal como: conhecimentos de

educação ambiental; maior participação de projetos científicos e ONG’s; uma implantação de

banco de dados que façam o monitoramento das variações nos padrões climáticos e o

dimensionamento de seus efeitos na paisagem, na fauna e sobre a população local; E

incentivar financeiramente a comunidade de pescadores a coletar lixo encontrado em alto mar

durante o arrasto e nas praias. Compreende-se a dificuldade de solucionar este problema, este

incide de forma macroscópica, dessa maneira, faz-se necessário uma gestão conjunta de

governanças, como a Secretaria de Meio Ambiente, a prefeitura do Guarujá, e entidades de

cunho social, que juntas, busquem trabalhar o problema analisando de todos as óticas

possíveis.

A pesquisa evidenciou que o problema requer uma abordagem transdisciplinar, pois o mesmo

afeta diferentes nichos biológicos e sociais, e a responsabilidade do mesmo requer ações

imediatas de formas conjunta e efetiva. Observando, registrando e envolvendo as impressões

dos pescadores artesanais da região, espera-se que a produção de conhecimento científico

seja capaz de auxiliar projetos futuros de apoio e promover ações preventivas que visem

diminuir os impactos nas áreas e populações vulneráveis, bem como diminuir os impactos na

atividade pesqueira regional.
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