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Às minhas filhas Luísa e Lígia, que me ensinam a 
olhar além para ver de verdade. 

A todos os moradores da Caieira da Barra do Sul 
que brigam cotidianamente para resguardar  

o bairro e seus modos de vida.





O valor e a capacidade de resistência de um povo 
não se mede pela sua dimensão demográfica:  

uma pequenina sociedade humana pode 
continuar resistindo, não importa a que preço, 

enquanto estiver viva a crença nos seus valores.

Roque de BaRRos LaRaia
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RESUMO

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa realizada entre 2016 e 2018 a respeito dos con-
flitos socioambientais decorrentes da prática da maricultura empresarial no bairro da Caieira 
da Barra do Sul, em Florianópolis, ali implementada a partir dos anos 1990. Introduzida em 
Santa Catarina no âmbito de uma política nacional de desenvolvimento, a maricultura foi 
apresentada como uma alternativa de trabalho e renda aos pescadores e pescadoras artesanais 
e um instrumento de fixação em seus locais de origem. Contudo, as áreas costeiras são espa-
ços disputados por diversos sujeitos, para diferentes usos, o que insere a temática no campo 
dos conflitos socioambientais. Para analisar esses conflitos no contexto de um pequeno bairro 
de tradição pesqueira e agrícola, foram tomados como ponto de partida os conceitos de ter-
ritório, entendido como a projeção espacial de uma relação de poder; de cultura, como con-
dicionadora da visão de mundo do homem; identidade cultural e conflitos ambientais terri-
toriais, aqueles marcados por uma sobreposição de reivindicações de diversos segmentos so-
ciais – com identidades e lógicas culturais diferenciadas – sobre um mesmo recorte espacial. 
A pesquisa, de caráter qualitativo, utilizou técnicas etnográficas: observação participante e 
entrevistas abertas. Os resultados obtidos indicaram que os conflitos gerados pela maricultura 
na localidade estão relacionados essencialmente ao conflito de interesses entre, de um lado, o 
poder público e os empresários dos empreendimentos aquícolas e, de outro, os pescadores e 
as pescadoras artesanais, que não se identificam com a prática subordinada às exigências do 
mercado. Enquanto o Estado e os empresários das fazendas marinhas veem o mar como um 
fator de produção, os pescadores e as pescadoras o percebem como uma extensão do próprio 
corpo e a afirmação de sua liberdade – ou seja, o cultivo de moluscos, na modalidade empre-
sarial imposta pelos órgãos públicos responsáveis por seu ordenamento e gestão, representa 
valores adversos às práticas identitárias na Caieira da Barra do Sul.

Palavras-chave: práticas territoriais; conflitos socioambientais; pescadores e pescadoras 
artesanais; maricultura; Caieira da Barra do Sul.





TERRITORIAL PRACTICES AND SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
CONFLICTS: A NARRATIVE ABOUT MARICULTURE IN  

CAIEIRA DA BARRA DO SUL – FLORIANÓPOLIS

ABSTRACT

This paper results of a survey which was conducted between 2016 and 2018, regarding the 
social and environmental conflicts arising from the practice of the entrepreneurial mariculture 
in the neighborhood of Caieira da Barra do Sul, in Florianópolis, which started to be imple-
mented there from the 1990’s. Introduced in Santa Catarina as part of a national development 
policy, the mariculture used to represent an employment and income generation alternative to 
fishermen and artisanal fisherwomen and an instrument to maintain these people in their plac-
es of origin. However, as the coastal areas are spaces being disputed by several people for dif-
ferent uses, it ends up integrating this topic in the field of social and environmental conflicts. 
To analyze these conflicts in the context of a small traditional neighborhood for its fishing and 
agriculture activities, were taken as a starting point the concepts of territory, understood as 
the space projection of a power relationship; of culture, as a conditioner of man’s world view; 
of cultural identity and of territorial environmental conflicts, which are marked by situations 
involving an overlap of claims of various social segments – with differentiated identities and 
cultural rationales – about the same spatial cropping. The research, in its qualitative nature, 
used ethnographic techniques – participant observation and open interviews. According to 
the results obtained, it was concluded that the conflicts generated by the mariculture in the 
place are related essentially to the conflict of interest between, on the one hand, the public au-
thorities and entrepreneurs of the aquaculture ventures and, on the other hand, the fishermen 
and artisanal fisherwomen. As long as the State and the mariculture entrepreneurs see the sea 
as a factor of production, the fishermen and the fisherwomen see it as an extension of their 
body and as the assertion of their own freedom – that is to say the mollusc farming according 
to the imposed way by public bodies in charge of its planning and management, which rep-
resents opposing values to the identity practices in Caieira da Barra do Sul. 

Keywords: territorial practices; social and environmental conflicts; fishermen and artisanal 
fisherwomen; mariculture; Caieira da Barra do Sul.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa realizada entre 2016 e 2018 a respeito 
dos conflitos socioambientais decorrentes da prática da maricultura empresarial no bairro da 
Caieira da Barra do Sul, em Florianópolis, ali implementada a partir dos anos 1990. A ma-
ricultura no Brasil está inserida no contexto mundial de desenvolvimento da aquicultura – o 
cultivo de organismos aquáticos em cativeiro (peixes, algas, moluscos, crustáceos e outros) 
–, que teve nas últimas décadas uma expressiva expansão em diversos países, em escala in-
dustrial, impulsionada especialmente pelo fomento da Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e a Alimentação (FAO) à produção de alimentos para os habitantes do planeta. 
Apenas no que diz respeito ao cultivo de moluscos, os chineses foram responsáveis em 2014 
por nada menos que 83% da produção mundial, e o líder da América Latina, o Chile, por 2%. 
No Brasil, que produziu 0,14% do total mundial, Santa Catarina destacou-se com 98% de 
toda a produção nacional (ANDRADE, 2016). 

Mediada pelo Estado, a maricultura catarinense foi introduzida em fins dos anos 1980 
nas localidades litorâneas que vinham de uma longa tradição pesqueira, com a justificativa 
de que a atividade representaria uma alternativa de renda para os pescadores e as pescadoras 
artesanais. O argumento utilizado era que, empobrecidos/as ante a superexploração das espé-
cies por parte da pesca extrativista industrial, com a adesão aos cultivos esses/as pescadores/
as teriam como melhorar de vida e não precisariam se deslocar de seus locais de origem em 
busca de outros trabalhos. 

Esse discurso vem se perpetuando desde então, inclusive em alguns meios acadêmicos, 
mas o que se pode observar é que a maricultura atraiu muitas pessoas alheias ao universo da 
pesca, interessadas na lucratividade do cultivo em larga escala, diversas delas vindas de ou-
tras cidades ou outros estados do país. Muitos pescadores e pescadoras também se tornaram 
maricultores e maricultoras, mas a maioria, oriunda de um contexto de pequena produção 
artesanal, familiar, não tem se adaptado à lógica do modelo de produção para o mercado, 
competitivo e centrado no trabalho assalariado. Assim, sem conseguir competir em pé de 
igualdade com os maricultores empresariais, restam-lhes praticamente três possibilidades: o 
abandono da atividade, trabalhar como mão de obra barata nos cultivos de outros produtores 
ou, ainda, vender grande parte de sua produção, a preços aviltados, para maricultores mais 
“bem-sucedidos” ou para os “atravessadores”.

Esse é o cenário que motivou esta pesquisa. Com ele em mente, partiu-se para um le-
vantamento de trabalhos já realizados sobre a temática e o que se constatou foi que, no campo 
intelectual, existe uma situação de enfrentamento que denota as diferentes abordagens da 
pesquisa científica sobre os cultivos marinhos. Uma dessas abordagens assume um enfoque 
produtivista que, em linhas gerais, prioriza sua cadeia produtiva e se ocupa dos aspectos li-
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gados ao seu ordenamento, à sua gestão e à modernização tecnológica, aspectos entendidos 
como essenciais para impulsionar o crescimento e eliminar os “gargalos” do setor. Em outra 
perspectiva, na qual as pesquisas são mais escassas, a maricultura é observada do ponto de 
vista cultural e sociológico, com um caráter analítico voltado para as problemáticas e conse-
quências sociais de sua implementação. 

De fato, todos os ramos da maricultura implicam novas formas de ocupação das águas 
costeiras, nem sempre pacíficas, uma vez que podem surgir outros conflitos além do que há 
muito existe entre a pesca artesanal e a industrial. Essa observação foi feita em 2002 pela so-
cióloga Maria Ignez Paulilo em “Maricultura e território em Santa Catarina – Brasil”, artigo 
que definiu o ponto de partida desta pesquisa e orientou sua navegação. Na verdade, os cer-
cados brancos e azuis nas áreas próximas às praias têm modificado não apenas a ocupação do 
mar, como também das terras litorâneas, e entram em conflito com diversos usos e interesses 
de moradores, turistas, veranistas, esportistas aquáticos, empreendedores imobiliários, donos 
de restaurante, além dos pescadores e das pescadoras.

Outro artigo que serviu de leme para as investigações foi de outro sociólogo, Cristiano 
Wellington Noberto Ramalho, publicado em 2015: “Aquicultura e ideologia”. Nele, o autor, 
que tem desenvolvido suas pesquisas entre os pescadores artesanais de Pernambuco, aponta 
que a expansão no Brasil do cultivo de moluscos, peixes, crustáceos e algas em cativeiro 
decorre da transformação da aquicultura em um negócio rentável, numa articulação de inicia-
tivas que produziram o que ficou conhecido como “a revolução azul”. Tais iniciativas têm se 
concretizado na forma de grandes investimentos privados, financiamentos governamentais, 
liberações facilitadas de licenciamentos ambientais por agências estaduais de meio ambien-
te, nova divisão social do trabalho, nacional e internacionalmente, alianças com setores das 
universidades públicas e órgãos de pesquisa, além de mudanças técnico-tecnológicas na pro-
dução (RAMALHO, 2015a, p. 522). 

Para Ramalho, contudo, a aquicultura empresarial não teria se desenvolvido tanto nas 
últimas três décadas se não tivesse ocorrido a constituição de uma ideologia particular. Essa 
ideologia, segundo o autor “uma descendente pródiga do ideário neoliberal”, disseminou os 
supostos bons atributos da atividade e fez ressurgir preconceitos de classe a fim de justificar 
sua ampliação territorial e desqualificar as práticas societárias de pescadores e pescadoras 
artesanais. Dito de outra forma, ao divulgar a aquicultura como a alternativa mais viável para 
enfrentar os impactos ambientais negativos do extrativismo pesqueiro, aumentar a produção 
do pescado nacional e os lucros gerados por meio da exportação, além de gerar emprego e 
renda e produzir alimento de alto valor proteico, fomentou sua expansão desenfreada e situou 
os pescadores e pescadoras tradicionais como entraves ao chamado desenvolvimento e como 
“meros reprodutores da própria subsistência” (RAMALHO, 2015a, p. 530). 

Portanto, a presente pesquisa se insere na segunda abordagem mencionada, ou seja, a 
maricultura de caráter empresarial é observada como um campo de produção de conflitos, 
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uma vez que essa modalidade de ocupação de mar e terra tem provocado muitas disputas e 
os mais diversos tipos de desentendimento no interior das localidades em que foi inserida. 

Partindo-se da compreensão da existência, sempre, de uma articulação entre o parti-
cular e o geral, o que se pretendeu foi investigar a realidade de uma pequena localidade de 
tradição pesqueira após a introdução da malacocultura (o cultivo de moluscos como ostras, 
mexilhões e vieiras), no confronto com as práticas territoriais exercidas pelos sujeitos.

O local de escolha para a investigação foi a Caieira da Barra do Sul, um pequeno bairro 
situado no extremo sul da Ilha de Santa Catarina. Distante 34 quilômetros do centro da capital 
catarinense e pertencente ao distrito do Ribeirão da Ilha, a Caieira, juntamente com a praia de 
Naufragados e a praia da Tapera, integra o que se conhece por Barra do Sul (Figura 1). 

Figura 1 – Localização da Caieira da Barra do Sul

Até meados do século XX, a Caieira abrigava famílias que praticavam a pesca e a agri-
cultura para o seu sustento e viveram num certo isolamento até a década de 1970. Para se ter 
uma ideia desse isolamento, a comunicação com as partes centrais da cidade era até então 
feita por mar. A rodovia Baldicero Filomeno, que hoje percorre todo o Ribeirão da Ilha, che-
gou até a Caieira apenas em 1968 e ficou sem pavimentação até a primeira metade da década 
de 2000. Até fins dos anos 1970 não havia energia elétrica e o abastecimento de água pela 
Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan) só foi concluído nos anos 2000.

Ainda hoje o bairro guarda modos de vida marcados por relações de parentesco, de 
solidariedade e compadrio, associadas à preservação de tradições e práticas sociais. Esse 
aspecto definiu a escolha do bairro para a pesquisa, pois ali as mudanças têm ocorrido mais 
lentamente do que em outros lugares da Ilha, o que permite observar melhor a mescla entre 
passado e presente, o contraste com os elementos da modernidade.

Santa Catarina

Paraná

Rio Grande 
do Sul

Região Sul 
do Brasil

LOCALIZAÇÃO DA CAIEIRA DA BARRA DO SUL

Florianópolis

Caieira da Barra do Sul e entorno

Fonte: Ilustração de Flávia Torrezan, elaborada a partir de mapas do Google Maps, 2018.

Ponta do 
Maçiambu

Caieira da Barra do Sul
Ponta do Sinal

Ponta do Caetano

Tapera

Naufragados. ..
..
.

Caiacanga.
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Cabe neste momento destacar as considerações que Antonio Candido fez a respeito 
do conceito de bairro em Os parceiros do Rio Bonito, livro que relata sua pesquisa sobre o 
caipira paulista e as transformações de seus meios de vida. Para o autor, os elementos mais 
marcantes que integram o bairro são a base territorial, essencial à sua configuração, e o sen-
timento de localidade existente em seus moradores – cuja formação depende não apenas da 
posição geográfica, mas também do intercâmbio entre as famílias e as pessoas, “vestindo por 
assim dizer o esqueleto topográfico” (CANDIDO, 1977, p. 64-65).

Essas considerações apoiam a opção pelo uso da palavra “bairro”. A noção de perten-
cimento à Caieira é muito forte entre seus moradores, em especial os mais antigos, o que os 
leva a dicotomizar as pessoas entre as “daqui” e as “de fora”. Mesmo moradores de muitos 
anos são referidos pelos mais antigos como os “de fora”. Desse modo, bairro aqui não tem o 
sentido de região dentro de um município, mas o apontado por Candido, que envolve a noção 
de pertencimento e a sociabilidade entre seus moradores.

O meu interesse pela temática se esboçou na segunda metade dos anos 2000, quando 
iniciei minha participação no processo de construção do plano diretor de Florianópolis. Na-
quele ano passei a frequentar as reuniões do Núcleo Distrital do Campeche, instância em que 
os moradores discutiam sobre zoneamento urbano, saneamento básico, sistema viário, áreas 
de preservação e outros assuntos. Também me engajei nas atividades do Instituto Socioam-
biental Campeche e, como na época iniciavam-se os debates em torno do projeto de esgota-
mento sanitário proposto pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) para a 
região sul da Ilha de Santa Catarina, envolvi-me na questão do saneamento da Planície Entre 
Mares (Planície do Campeche)1, mais especificamente do Rio Tavares, Morro das Pedras e 
Ribeirão da Ilha, além do Campeche. Juntamo-nos depois ao distrito do Pântano do Sul na 
proposta de um saneamento descentralizado e formamos o coletivo Mosal – Movimento Sa-
neamento Alternativo, reunindo lideranças dessas localidades. 

Foi então que conheci alguns pescadores da Caieira da Barra do Sul que estavam se 
“aventurando na maricultura” – como diziam – e compareciam às reuniões do Mosal (além 
das promovidas pela prefeitura no processo do plano diretor) na tentativa de resolver algumas 
demandas. A preocupação desses pescadores dizia respeito à qualidade da água da Baía Sul, 
que poderia ficar ainda mais comprometida ante a perspectiva de emissão de efluentes no Rio 
Tavares, conforme previa o projeto da Casan2. Externavam ainda a insatisfação com as difi-
culdades enfrentadas para a regularização e o licenciamento de seus cultivos. 

Infelizmente, o que pude constatar a partir da experiência de discussões sobre os proble-

1 A Planície do Campeche abrange as seguintes localidades: Aeroporto, Base Aérea, Tapera, Ribeirão da Ilha, Ca-
rianos, Porto da Lagoa, Rio Tavares, Fazenda do Rio Tavares, Sertão da Costeira, Campeche e Morro das Pedras. 
2 Às voltas com problemas de licenciamento ambiental, a construção da Estação de Tratamento de Esgotos do Rio 
Tavares, a primeira do sul da Ilha de Santa Catarina, foi afinal iniciada em março de 2017. No entanto, está parada 
atualmente por falta de recursos e a previsão mais recente é que seja finalizada em 2021.
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mas da cidade é o que foi apontado por Leite Lopes (2006, p. 52): nem sempre os instrumen-
tos participativos oferecidos pelas políticas públicas reverberam nas práticas da população 
ou na pequena política local. Assim como “nem sempre as propostas políticas democráticas 
sabem lidar com as demandas da população”. As conquistas, em qualquer nível que se pense, 
estão sempre vinculadas à história de mobilização da população, desde formas comunitárias 
originárias de igrejas, de associações de bairro, de participação sindical, associações e coo-
perativas profissionais. 

As observações do autor mencionado no parágrafo anterior foram confirmadas por mim 
ao final desta pesquisa. Pude concluir que os conflitos gerados pela maricultura na Caieira da 
Barra do Sul, e na Ilha de Santa Catarina como um todo, estão relacionados essencialmente 
ao conflito de interesses entre, de um lado, o poder público e os empresários dos empreendi-
mentos aquícolas e, de outro, os pescadores e as pescadoras artesanais, que não se identificam 
com a prática subordinada às exigências do mercado. Enquanto os empresários da maricultu-
ra veem o mar como um fator de produção, os pescadores e as pescadoras o percebem como 
uma extensão de seu corpo e a afirmação de sua liberdade – ou seja, o cultivo de moluscos, 
na modalidade imposta pelos órgãos públicos responsáveis por seu ordenamento e gestão, 
representa valores adversos às práticas identitárias na Caieira da Barra do Sul.

Em uma busca de trabalhos que tratassem sobre o cultivo de moluscos em Santa Cata-
rina, foram encontradas diversas pesquisas acadêmicas e institucionais nas áreas das enge-
nharias, das ciências sociais aplicadas, das ciências agrárias e da saúde. Acabei selecionando 
algumas, que julguei mais importantes para os propósitos da investigação pretendida e es-
tão mencionadas nesta dissertação: Machado (2002); Vinatea Arana; Vieira (2005); Boscatto 
(2008); Novaes et al. (2010); Vicente et al. (2010); Silva (2012); Silveira (2012); Vianna; 
Bonetti; Polette (2012); Hoffmann (2016). Poucos trabalhos encontrei no âmbito das chama-
das humanidades e, também, selecionei alguns, da área da Sociologia: Paulilo (2002); Rosso 
(2010a; 2010b). Sobre a Caieira da Barra do Sul, a etnografia de Wiggers (2006; 2007).

Como objetivo geral, me propus investigar os conflitos socioambientais na Caieira da 
Barra do Sul após a implementação da maricultura empresarial no bairro a partir dos anos 
1990. Os objetivos específicos foram: conhecer a gênese da formação socioespacial da Caiei-
ra, a fim de compreender em que contexto a malacocultura foi implantada; identificar os ma-
ricultores e os trabalhadores das fazendas marinhas em atividade no bairro e as modalidades 
de cultivo praticadas; verificar quais são os conflitos socioambientais decorrentes da maricul-
tura na localidade; e, por fim, buscar compreender as correlações entre práticas territoriais e 
a construção de identidades dos sujeitos pesquisados.

Para analisar os conflitos socioambientais no contexto do bairro, foram tomados como 
ponto de partida os conceitos de território (SOUZA, 2000; BECKER, 2005; ZHOURI; LAS-
CHEFSKI, 2010; SANTOS, 2010; ALMEIDA, 2008), entendido como a projeção espacial 
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de uma relação de poder, de cultura (LARAIA, 2001; GIMÉNEZ, 1996; 2003; SAHLINS, 
1997), identidade cultural (ALMEIDA, 2008; HALL, 2000; BARTH, 1998; CARDOSO 
DE OLIVEIRA (2003, 2006) e conflitos ambientais territoriais (ZHOURI; LASCHEFSKI, 
2010), marcados por situações em que existe uma sobreposição de reivindicações de diversos 
segmentos sociais – com identidades e lógicas culturais diferenciadas – sobre um mesmo re-
corte espacial. Acselrad (2004) complementou o entendimento sobre os conflitos sociais e a 
noção de Formação Socioespacial de Milton Santos (2008) foi acionada para que se pudesse 
analisar a especificidade da Caieira da Barra do Sul, histórica e geograficamente.

As questões que envolvem os conflitos ambientais remetem às discussões sobre justi-
ça ambiental e a ambientalização dos conflitos e lutas sociais (ACSELRAD, 2004; 2010a; 
2010b; ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010; ACSELRAD; BEZERRA, 2010; LEITE LOPES, 
2004; 2006), assim como sobre justiça social (FRASER, 2002, 2007) e participação social 
(PEREIRA, 2017; FRASER, 2002; LEITE LOPES, 2004; 2006). No entanto, essas questões, 
embora pensadas inicialmente para compor esta dissertação, praticamente não foram tratadas 
por não serem o meu foco principal neste momento. Como disse certa vez o mineiro Cássio 
Hissa, geógrafo da Universidade Federal de Minas Gerais, “o cientista precisa da lentidão 
criativa para interpretar o mundo”.

Sobre as escolhas metodológicas, cabem algumas considerações iniciais. Entende-se 
que é o próprio objeto que aponta os caminhos a percorrer, assim como, antes disso, dá pistas 
a respeito do próprio pesquisador: evidencia quais são suas preocupações, seu entendimento 
de mundo, até mesmo seus sentimentos em relação ao mundo. No entanto, mesmo conside-
rando que a investigação científica nunca seja neutra, o arcabouço do método (sem que se 
torne uma prisão) é fundamental para a análise de um recorte da realidade que produza signi-
ficados e possa orientar a análise de outros recortes e de outra realidade maior. 

A metodologia envolve tanto o trajeto do pensamento como a prática do pesquisador 
na abordagem da realidade (MINAYO, 2001). Para Demo (1995), essa realidade só pode ser 
parcial e imperfeitamente conhecida e a metodologia, embora não deva ser supervalorizada, 
tem papel fundamental para a formação do cientista: deve colocar em cheque as suas crenças, 
relativizar seus autores preferidos, invalidar as evidências. 

Ao abordar os critérios de cientificidade, Demo alerta: é muito mais fácil definir a ciên-
cia pelo que ela não é. Não é senso comum, não é ideologia. O critério de distinção do senso 
comum seria o conhecimento acrítico, imediatista, superficial de um fenômeno; e o critério 
de ideologia, o caráter justificador de tal tipo de conhecimento. No entanto, não há ciência 
que não esteja contaminada pelo senso comum e pela ideologia. A ideologia é intrínseca ao 
sujeito e ao objeto em ciências sociais. A própria realidade social é ideológica, uma vez que 
é produto histórico de sujeitos que não são neutros. Em concordância com Demo, acredita-se 
que essas “contaminações” não impedem nem comprometem o fazer científico. Desde que 
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esse fazer esteja comprometido com um senso de ética e honestidade. Ao pesquisador, cabe 
refletir sobre os princípios filosóficos e epistemológicos que o norteiam. É essa reflexão que 
orienta suas escolhas metodológicas. 

Antonio Candido, ao relatar sua pesquisa sobre o caipira paulista, apontou que “os fatos 
se tornam problemas conforme a perspectiva do pesquisador” (CANDIDO, 1977, p. 20). Para 
Minayo (2001, p. 17), “nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em 
primeiro lugar, um problema na vida prática”. Nesta investigação, como no caso dos parcei-
ros do rio Bonito, trata-se de um caso sociológico e de um problema social – salientando-se, 
claro, a franca ausência de pretensão desta pesquisadora em obter resultado tão marcante para 
a ciência social brasileira como foi o trabalho de Candido. 

Partiu-se aqui da concepção de que a vida social é dinâmica e deve ser compreendida 
em sua totalidade. Conforme aponta Minayo (2001, p. 24), a abordagem dialética “pensa a 
relação de quantidade como uma das qualidades dos fatos e fenômenos”, propõe-se a “abar-
car o sistema de relações que constrói, o modo de conhecimento exterior ao sujeito, mas 
também as representações sociais que traduzem o mundo dos significados”. Na parte, busca 
a compreensão e a relação com o todo, e considera a interioridade e a exterioridade como 
constitutivas dos fenômenos. 

A dialética considera que o processo social precisa ser entendido em suas determina-
ções e transformações dadas pelos sujeitos e que há “uma relação intrínseca de oposição e 
complementaridade entre o mundo natural e o social, entre o pensamento e a base material”. 
Defende também que é necessário “trabalhar com a complexidade, com a especificidade e as 
diferenciações que os problemas e/ou ‘objetos sociais’ apresentam” (MINAYO, 2001, p. 24). 

A partir dessas compreensões, optei por empreender uma pesquisa qualitativa. Meu 
olhar voltou-se para casos individuais e aspectos que tivessem significado para a análise. A 
pesquisa qualitativa dá conta de aspectos bem particulares, em um nível de realidade que não 
pode ser quantificado: um universo de crenças, valores, aspirações, atitudes e motivos que 
dizem respeito a um espaço “mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p. 21-22). 

O levantamento empírico foi feito por meio de técnicas etnográficas. A prática etnográ-
fica está apoiada essencialmente na observação, na descrição e na interpretação. Para Clifford 
Geertz (1989, p. 15), “praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, 
transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e assim por dian-
te”. Mas o que define mesmo o empreendimento é o “tipo de esforço intelectual que ele 
representa: um risco elaborado para uma ‘descrição densa’, tomando emprestada uma noção 
de Gilbert Ryle” – ou seja, uma descrição inteligível de um contexto que envolve aconteci-
mentos sociais, comportamentos, instituições, processos. 

O trabalho de campo foi realizado por meio de observação participante, técnica que 
permitiu o meu contato direto com o fenômeno observado, para que eu obtivesse informações 
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sobre a realidade dos sujeitos em seus próprios contextos. Nesse processo, ao mesmo tempo 
que pode modificar o contexto, o observador pode ser modificado por ele (CRUZ NETO, 
2001, p. 65). A importância da técnica está no fato de que se podem captar muitas situações 
ou fenômenos que não se obtêm por intermédio de perguntas. Escolhi o papel do pesquisador 
como “participante-como-observador”: semelhante ao observador total (em que a identidade 
e o objetivo do pesquisador não são conhecidos pelas pessoas que ele observa), nesse caso o 
observador deixa claro aos informantes que a relação entre eles é meramente de campo. Esse 
papel é utilizado com mais frequência nos estudos de comunidades, nos quais o observador 
constrói relações com os informantes lentamente e pode despender mais tempo na partici-
pação do que na observação (GOLD, 1958, p. 221 apud CICOUREL, 1990, p. 92). Embora 
esta pesquisa não se enquadre em um estudo de comunidade, a participação mais intensa me 
colocou mais frequentemente na rotina e nas atividades incomuns dos sujeitos estudados, 
possibilitando maior riqueza de dados, mesmo eu correndo o risco de “virar nativa” e não 
enxergar questões importantes cientificamente. 

As reflexões de Velho (2013) a respeito de se observar aquilo que está próximo, o “fa-
miliar”, merecem uma menção. Para ele, não se deve pressupor conhecimento quando obser-
vamos aquilo que nos é próximo, nem um desconhecimento em relação ao que está distante. 
A “realidade”, familiar ou exótica, sempre será filtrada por um ponto de vista do observador. 
Isso, porém, não exclui o rigor científico no estudo da sociedade, mas indica que se deve per-
cebê-lo como objetividade relativa – com maior ou menor grau ideológico e sempre interpre-
tativa. Essa atitude nos torna mais modestos a respeito da construção do nosso conhecimento 
em geral e, ao mesmo tempo, permite que observemos o familiar sem paranoias quanto à 
impossibilidade de resultados neutros (VELHO, 2013, p. 75). Penso que essa modéstia não 
elimina o esforço intelectual – ao contrário, pode até torná-lo mais complexo. 

O trabalho de campo, na verdade, é um processo relacional e prático. Por isso, esfor-
cei-me para manter a atenção aguçada ao longo não apenas das observações, em que usei 
de máquina fotográfica e um diário de campo, mas para observar outros aspectos enquanto 
entrevistava meus informantes. Além da sensibilidade necessária para a observação de coi-
sas que podem estar escondidas, do cuidado com a interpretação de situações presenciadas e 
das falas dos investigados, é necessário manter-se em constante “vigilância epistemológica”, 
como sugeriram Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2002). No processo de pesquisa, técni-
cas, conceitos e atitudes têm de ser pensados e repensados a todo momento, o que me exigiu 
bastante intelectualmente. 

As entrevistas foram abertas, respeitando os temas pertinentes à temática da pesquisa: a 
história de vida e as práticas sociais e territoriais dos sujeitos. A escolha dos entrevistados se 
deu pela técnica de amostragem “bola de neve”, um tipo de amostra não probabilística que se 
utiliza de cadeias de referência (VINUTO, 2014). A partir de informantes-chave, chamados 
de “sementes”, são localizadas outras pessoas com o perfil necessário para a pesquisa. No 
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meu caso, a vivência nas atividades relacionadas ao plano diretor de Florianópolis possibi-
litou o meu contato com um morador da Caieira, que fez a ponte para que eu acessasse os 
outros informantes. 

Antes de iniciar o trabalho de campo propriamente, eu já havia conversado com dois 
maricultores que têm seus cultivos perto da Freguesia do Ribeirão, um em 2015 e outro em 
2016. Essas conversas foram importantes porque me familiarizaram um pouco com os pro-
cessos de cultivo de moluscos e me orientaram para redigir o projeto de pesquisa, além de 
ajudar a iniciar minhas conversas com os entrevistados. Ainda, me permitiram algumas com-
parações com os dados que eu obtive na Caieira. 

Aproveitando a necessidade de mudar de residência, em dezembro de 2017 fui morar 
em Caiacangaçu, localidade que fica a 7 quilômetros da Caieira. A proximidade com o campo 
facilitou minha movimentação e me proporcionou mais chances de comparação porque fiz 
muitas observações perto de casa. No entanto, a mudança atrasou em dois meses o início do 
campo. Não consegui me organizar antes de meados de fevereiro de 2018, quando fiz a pri-
meira entrevista gravada. 

À parte as inúmeras e frutíferas conversas pelo bairro, ao todo foram 6 entrevistados:

• 20/09/2017 – maricultor (Caiacangaçu – 57’38’’)
• 17/02/2018 – morador (Caieira – 75’10’’)
• 27/02/2018 – funcionário de fazenda marinha (Caieira – 60’15’’)
• 11/04/2018 – parente de maricultor (Barro Vermelho – 46’49’’)
• 16/04/2018 – maricultor (Caieira – 60’06’’)
• 21/04/2018 – pescador/barqueiro/maricultor (Caieira – 50’ não gravados, 
                           com nova conversa em 09/05/2018 – 90’ não gravados)

A entrevista com o morador da Caieira da Barra do Sul, além de possibilitar que eu con-
tatasse os maricultores da localidade, contribuíram para que eu compreendesse um pouco da 
história do lugar e como vivem seus moradores. A partir dessa entrevista, escolhi os outros in-
formantes da Caieira – dois maricultores e um empregado de um deles –, que representam as 
duas modalidades típicas de cultivo no bairro, modalidades que são também representativas 
de contextos mais amplos como a Baía Sul e outras localidades costeiras de Santa Catarina: 
a forma artesanal e a forma de caráter mais empresarial. 

As entrevistas realizadas fora da Caieira, com o parente de maricultor do Barro Verme-
lho e o maricultor de Caiacangaçu, são mencionadas em alguns momentos desta dissertação 
e me ajudaram a fazer algumas conexões.

Foi aplicado também um questionário com 26 perguntas abertas a 7 funcionários de 
uma das fazendas marinhas, a de modalidade empresarial, o que me permitiu traçar um perfil 
desses trabalhadores – de onde vêm, como se relacionam com o trabalho e interesses pessoais.
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Além desta introdução, a dissertação está estruturada em três capítulos: 1. “A implanta-
ção da maricultura empresarial entre pescadores e pescadoras artesanais: uma abordagem so-
ciocultural”, em que discuto a política pesqueira do Estado brasileiro desde meados do século 
XIX, apresento o processo de implantação do cultivo de moluscos em Santa Catarina, em 
seguida os conflitos decorrentes da maricultura nas localidades litorâneas em que foi inserida 
e, por fim, o aporte teórico de escolha para a realização da pesquisa; 2. “O espaço, os sujeitos 
e as práticas territoriais no mar da Caieira da Barra do Sul”, que traz um relato do caminho 
percorrido ao longo das investigações sobre e no campo de pesquisa; 3. “A maricultura como 
um campo de ausências: da liberdade às relações de identidades”, no qual busco analisar os 
dados obtidos no campo em diálogo com os conteúdos temáticos e teóricos apresentados no 
primeiro capítulo. 

Finalizo esta introdução com meus sinceros agradecimentos. Em primeiro lugar, ao 
meu orientador mais querido, Prof. Douglas Ladik Antunes, que me acolheu tão carinhosa-
mente no PPGPlan, teve uma experiência de campo comigo inesquecível e, mais que tudo, 
contribuiu com observações precisas e imprescindíveis para o conteúdo deste trabalho. Ao 
Prof. Pedro Martins, que me ensinou muito da Antropologia e sobre Metodologia – e ainda 
me ofereceu o melhor: sua amizade. À Profa. Isa de Oliveira Rocha, mulher guerreira, que 
me presenteou com seus conhecimentos, me fez admirar ainda mais o saudoso Milton Santos 
e, em especial, porque só engrandece esse programa. À Profa. Edna Luiz, pela solidariedade 
em horas difíceis. Ao Christian Souza, que está 24 horas por dia a postos na logística. Ao 
Danilo Ledra, por ter ajudado a apagar o incêndio. Ao PPGPlan, pela bolsa Promop. Ao Prof. 
Cristiano W. Ramalho e à Profa. Maria Ignez Paulilo, que são o leme deste barco. À minha 
terceira filha Flávia Torrezan, pelo incentivo e pela ilustração de localização da Caieira da 
Barra do Sul. Ao meu querido amigo Rafael Lewer, por nossas densas reflexões intelectuais. 
À querida amiga Fabiana Oliani, que salvou a minha pele em momentos de campo. À amiga 
Ivón Cuervo, pelo apoio, sempre. Ao Luccas Coelho, meu insubstituível suplente brigadista. 
Ao João Daniel Martins, pelo empenho em me ajudar com os mapas. Ao André Pescador, 
cozinheiro e de tantas outras identidades, pelas tainhas e por ter viabilizado minha ida para 
Caiacangaçu, onde pude me concentrar e escrever na paz do silêncio. Ao Mazinho, que me 
abriu todos os caminhos. A todos os meus entrevistados, pela franca e valiosa colaboração. 
Às minhas queridas amigas paulistas Eliana, Reiko e Gabi pela torcida. E, principalmente, às 
minhas lindas filhas Luísa e Lígia, sempre generosas e amigas, que me incentivam em todas 
as minhas escolhas.



1  A IMPLANTAÇÃO DA MARICULTURA EMPRESARIAL ENTRE PESCADORES  

    E PESCADORAS ARTESANAIS: UMA ABORDAGEM SOCIOCULTURAL

Com o objetivo de apresentar os resultados obtidos no processo de revisão temática e 
teórica que fundamentou a pesquisa empreendida no bairro da Caieira da Barra do Sul, em 
Florianópolis, o primeiro capítulo desta dissertação foi dividido em quatro partes. Num pri-
meiro momento, discute-se a política do Estado brasileiro em relação à pesca e aos pescado-
res e pescadoras do país desde meados do século XIX, a fim de contextualizar o advento da 
aquicultura empresarial no Brasil. Em seguida são relatados os dados levantados por meio da 
literatura a respeito do processo de implantação do cultivo de moluscos no estado de Santa 
Catarina. Os conflitos decorrentes da maricultura nas comunidades em que foi inserida são o 
assunto da terceira parte. Por fim, é explicitado o aporte teórico escolhido para a análise e a 
compreensão da realidade existente na localidade pesquisada. 

1.1  A POLÍTICA PESQUEIRA NO BRASIL

A ação do Estado brasileiro em relação à pesca no país não tem, historicamente, bene-
ficiado as comunidades litorâneas, tradicionalmente ocupadas por comunidades pesqueiras. 
Ao contrário, ao privilegiar as práticas relacionadas à pesca industrial, as políticas estatais há 
muito vêm contribuindo para a sua paulatina desintegração, além de favorecer o avanço de 
atividades que concorrem por seus espaços e seus recursos.

A intervenção do Estado brasileiro na vida litorânea, disciplinando e ordenando o tra-
balho de pescadores e pescadoras, começa com a criação da Marinha de Guerra após a inde-
pendência frente à coroa portuguesa e o estabelecimento da Capitania dos Portos em 1846. 
Foram submetidos à Marinha todos os pescadores e marinheiros, as embarcações de pesca 
e de transporte, por meio das matrículas nas delegacias da Capitania. Em caso de guerra, a 
Capitania guardava para si o direito de recrutar marinheiros e pescadores para compor seus 
quadros (CARDOSO, 1996, 2009, 2012). Portanto, pode-se dizer que já nasce aí uma longa 
história de conflitos.

Ao discutir a relação entre Estado, pescadores e desenvolvimento nacional, do início do 
século XX aos primeiros treze anos do século XXI, Ramalho (2014) aponta dois mecanismos 
utilizados pelo Estado a fim de colocar os pescadores artesanais a serviço de projetos socio-
políticos e econômicos vinculados a teses nacionalistas e à ideia de modernidade: primeiro, 
houve um tutelamento político e a transformação da força de trabalho dos pescadores em 
reserva naval para a Marinha brasileira; depois, a transformação dessa força de trabalho em 
mão de obra para a pesca industrial e, mais recentemente, para a aquicultura. Esses mecanis-
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mos podem ser associados temporalmente com dois momentos: o primeiro, que se inicia com 
a criação das colônias de pescadores, marcado por um espírito nacionalista, de busca da mo-
dernidade, que vai de 1919 a 1961; o segundo, ao que o autor denominou como a “busca pela 
subordinação produtiva dos pescadores”, corresponde ao da atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), entre 1962 e 1989, até a criação da Secretaria Especial 
de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (Seap/PR), em 2003, transformada em 
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em 2009. Os dois momentos são abordados a seguir.

1.1.1 A fase pré-Sudepe

Na época da instauração da República, a imagem da Marinha brasileira se encontrava 
bastante desgastada perante os republicanos. Além de não ter aderido aos ideais da Repúbli-
ca, a Marinha ainda foi acusada de “sebastianista”, partidária da volta à monarquia. Nesse 
contexto, concebeu alguns planos, entre eles um projeto de nacionalização da pesca, com o 
controle de toda a região costeira do país, a fim de angariar destaque entre o poder federal 
(RAMALHO, 2014). Assim, a nacionalização da pesca justificou-se por questões econômi-
cas, uma vez que os estrangeiros detinham tecnologias pesqueiras mais modernas e tinham 
influência no comércio de pescados, mas também pela necessidade de defesa da costa, em es-
pecial após a I Guerra (1914-1918), cujos conflitos navais tiveram uma importância decisiva. 

A finalidade militar teve grande peso para que o pescador se transformasse em persona-
gem estratégico. Como reserva militar, foi submetido ao controle da Marinha, que na época 
carecia de braços e quadros para recrutamento. A isso se somou a busca pelo controle também 
do principal meio de produção da pesca (o mar, os rios, os estuários etc.). O espaço pesqueiro 
consolidou-se em espaço de afirmação do poder militar do Estado “e de seus interesses so-
cietários de modernidade, traduzidos na necessidade de se ter uma considerável reserva naval 
(RAMALHO, 2014, p. 34).

Coube ao comandante da Marinha Frederico Villar, o idealizador da política de nacio-
nalização da pesca, percorrer a costa brasileira de 1919 a 1924 a bordo do cruzador “José 
Bonifácio”, reunindo e organizando pescadores a fim de formar as colônias de pesca. Ao fim 
da missão de “recrutamento”, fundaram-se oitocentas colônias pelo Brasil afora e se cadas-
traram mais de 100 mil pescadores, de acordo com dados de Callou (1994), citado por Ra-
malho (2014). Nesse período, emergiu a figura do capataz, uma função que datava do Brasil 
imperial a partir do Decreto no 446, de 19 de maio de 1846. 

Vinculado à Capitania dos Portos (também criada pelo mesmo decreto), o capataz era 
responsável por cada área em que houvesse uma colônia e, além de cobrar dos pescadores as 
taxas relativas às suas embarcações, tinha também o papel de exigir que cumprissem a obriga-
toriedade de associação (sob pena de serem proibidos de pescar). Consideradas a partir desse 
momento as “entidades dos pescadores”, as colônias de pesca, no entanto, nascidas de uma 
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iniciativa do Estado e não como necessidade de uma categoria (assim como as federações 
estaduais e a confederação nacional), foram marcadas desde o início como um instrumento 
do poder público que condenou por décadas o processo de participação popular. A ligação 
com o Estado fez com que os pescadores não assumissem as colônias como associações que 
os representassem (até mesmo seus dirigentes eram pessoas da Marinha ou ligadas a ela) e 
determinou em grande parte uma trajetória de conflitos que persiste até os dias atuais. 

Ramalho (2014) destaca ainda que, no projeto de nacionalização da pesca, o desenvol-
vimento industrial não foi negligenciado e agregou-se a fiscalização ambiental. Para ilustrar 
esse aspecto, cita uma passagem de Frederico Villar em seu A missão do Cruzador “José 
Bonifácio” – os pescadores na defesa nacional – a nacionalização da pesca e a organização 
dos seus serviços (1919-1923):

Cada Colônia, formada pelos agrupamentos de pescadores no litoral, ilhas, rios e la-
goas, seria um ponto de apoio para a ação social, administrativa e militar do Gover-
no e da República. Seria um centro de orientação técnica e profissional. Um núcleo 
de vigilância da costa e de defesa nacional, facilmente mobilizável; de instrução e 
de educação cívica. Um posto de fiscalização da Pesca – defesa da fauna e da flora 
aquática e dos processos de trabalho em nossas águas (VILLAR, 1945, p. 24).

Era preciso, portanto, preservar um patrimônio natural de grande importância do ponto 
de vista da utilidade econômica.

A partir da década de 1930, com o Estado Novo, caracterizado pela forte intervenção 
do Estado na economia, no trabalho, na cultura e na vida social e política brasileira, a Mari-
nha dividiu o mando sobre os pescadores com o Ministério da Agricultura, por intermédio da 
Divisão de Caça e Pesca (DCP). A Confederação Geral dos Pescadores Brasileiros, implan-
tada em 1920, subordinou-se à DCP e, consequentemente, as colônias também. A Marinha 
brasileira continuou encarregada do cadastramento dos pescadores e suas embarcações, e ao 
Ministério da Agricultura coube as ações de fomento ao setor. Em 1934, com a elaboração 
do Código de Caça e Pesca, entre outros itens de regulamentação as diretorias das colônias 
tinham de entregar balancetes e relatórios mensais à DCP, permitindo-lhe intervir na entida-
de quando julgasse necessário. Além do caráter autoritário e controlador, o código manteve 
a preocupação com a conservação dos recursos pesqueiros com foco nas ainda incipientes 
indústrias de pesca e às futuras – o artigo 112 determinava que se observassem quais espécies 
mereciam ser industrializadas e que se realizassem estudos referentes aos processos mais 
aconselháveis para sua conservação e aproveitamento industrial.

Logo depois, a DCP elaborou a segunda lei referente ao setor pesqueiro, o Código da 
Pesca (Decreto-lei nº 794, de 19 de outubro de 1938). Com características assistencialistas, 
prevendo até mesmo a instalação de serviços médicos e odontológicos nas colônias de pesca-
dores, manteve a ideia de preservação da natureza, conforme seu artigo primeiro:

Art. 1º De serviços de pesca em todo o Brasil, inclusive a administração, direção, 
fiscalização técnica do pessoal e material respectivos, a instrução especializada dos 
pescadores e sua organização profissional, e tudo mais que com a mesma se rela-



30

cione no interesse da defesa da fauna e flora agrícolas e desenvolvimento de suas 
indústrias, ficam inteiramente subordinados ao Ministério da Agricultura pelo seu 
órgão competente – o Serviço de Caça e Pesca do Departamento Nacional da Pro-
dução Animal – e sujeitos às determinações deste Código.

Sobretudo, manteve-se o caráter policialesco sobre a vida política e de trabalho dos 
pescadores, conforme consta no capítulo dedicado à fiscalização:

Art. 76. Os funcionários incumbidos da fiscalização da pesca, no exercício de suas 
funções, são equiparados aos agentes de segurança pública e oficiais de justiça, sen-
do-lhes facultado o porte de arma de defesa e cabendo-lhes, em relação à polícia de 
pesca, as mesmas atribuições e deveres consignados nas leis vigentes para aqueles 
funcionários. 

Em 1941 foi elaborado um estatuto para as colônias de pescadores que mantinha as 
colônias subordinadas à Federação Estadual dos Pescadores, à Confederação Geral dos Pes-
cadores Brasileiros e à DCP, facultando à confederação intervir em suas diretorias. Ramalho 
(2014) observa que essa profusão de leis e códigos revela o teor manipulador e de controle 
sociopolítico imposto pelo poder público aos trabalhadores da pesca artesanal e, com a eclo-
são da Segunda Guerra (1939-1945), as colônias mantiveram seu caráter de ponto de apoio 
do Estado e os pescadores a função de reserva naval militar. 

Assim, do decênio de 1930 até o início dos anos 1960, a política pesqueira ficou marca-
da por idas e vindas da Marinha para o Ministério da Agricultura, até ficar nas mãos da Agri-
cultura, ao menos formalmente, com a criação da Superintendência de Desenvolvimento da 
Pesca (Sudepe) em 1962. Antes de tratar do momento seguinte de atuação do Estado sobre a 
pesca e seus trabalhadores, cabe destacar que, mesmo com a implantação da Sudepe, a Mari-
nha não perdeu o poder de mando. Uma análise sobre o “pátrio poder” da instituição pode ser 
encontrada em Timm (1978, p. 191-192). Para o autor, a colônia não é fruto de uma coalizão 
de pescadores, ao contrário, é uma entidade que foi imposta pelo poder público como “as-
sociação compulsória” e nisso se equipara, no aparato institucional que domina o pescador, 
aos outros órgãos representativos do governo. Esse poder se manifesta em diversos âmbitos, 
entre os quais nos quadros de dirigentes da confederação, das federações, das colônias e de 
suas capatazias, tradicionalmente comandados por elementos da reserva naval. Outra mani-
festação se objetiva no emblema das colônias, que preserva sobre um campo preto o símbolo 
do Cruzeiro do Sul, encimado pelo dístico “Pátria e Dever” (Figura 2).

Figura 2 – Emblema da Colônia de Pescadores Z-11, de Florianópolis (SC)

                                    Fonte: Página do Facebook da Colônia Z-11.
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1.1.2 A fase pós-Sudepe

Na segunda metade da década de 1950, a política brasileira foi marcada pelo Plano Na-
cional de Desenvolvimento de Juscelino Kubitschek, também chamado de Plano de Metas, 
que tinha o famoso lema “Cinquenta anos em cinco”. Era preciso tirar o país do atraso. O pla-
no tinha 31 metas nas áreas de energia, transportes, alimentação, indústria de base, educação 
e a meta principal, a construção de Brasília. O crescimento da economia brasileira se daria 
pela expansão industrial e a integração de todas as regiões do Brasil.

Com a criação da Sudepe, momento em que se reconhecia a pesca como indústria de 
base inspirada no ideário desenvolvimentista, pretendeu-se um novo impulso à industrializa-
ção do setor, cuja produção era sustentada pela pesca artesanal (RAMALHO, 2014). Não se 
mediram esforços para se formar uma classe empresarial da pesca. De 1963 a 1986, a Sudepe 
implementou cinco Planos Nacionais de Desenvolvimento da Pesca (PNDPs), que estabele-
ceram linhas oficiais de crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE) e fixaram incentivos fiscais às empresas pesqueiras. De acordo com Diegues (1983, 
p. 132), as empresas recém-criadas iniciaram a construção e importação desenfreada de bar-
cos, equipamentos e infraestrutura de terra, “dimensionando-os para uma pesca costeira que 
geralmente não podia ir além da plataforma continental”1. 

Segundo Oliveira e Silva (2012), no auge dos governos militares o setor da pesca foi 
regulamentado apoiado na ideologia hegemônica do período: desenvolvimento, formação da 
indústria nacional, substituição de importações e estímulo à concentração de capitais. Nesse 
contexto é que surge o Código de Pesca de 1967 (Decreto-lei no 221, de 28 de fevereiro de 
1967), que previa mecanismos como a isenção de imposto de renda (IR) sobre os resultados 
financeiros de pessoas jurídicas, dos impostos de importação (II) e dos sobre produtos indus-
trializados (IPI). Vale conferir o texto da lei:

Art. 73 – É concedida, até o exercício de 1972, isenção do Imposto de Importação, 
do Imposto de Produtos Industrializados, bem como de taxas aduaneiras e quaisquer 
outras federais para a importação de embarcações de pesca, equipamentos, máqui-
nas, aparelhos, instrumentos e respectivos sobressalentes, ferramentas, dispositivos 
e petrechos para a pesca, quando importados por pessoas jurídicas de acordo com 
projetos que forem aprovados pela SUDEPE na forma das disposições regulamen-
tares (grifos meus).

Art. 80 – Na forma da legislação fiscal aplicável, as pessoas jurídicas que exerçam 
atividades pesqueiras gozarão, até o exercício financeiro de 1972, de isenção do 
Imposto de Renda e quaisquer adicionais a que estiverem sujeitas, com relação 
aos resultados financeiros obtidos de empreendimentos econômicos, cujos planos 
tenham sido aprovados pela SUDEPE (grifos meus).

1 Chama-se plataforma continental à porção dos fundos marinhos que começa na linha de costa e desce com um 
declive suave até o talude continental (onde o declive é muito mais pronunciado). Em média, a plataforma conti-
nental desce até uma profundidade de 200 m, atingindo as bacias oceânicas, e é relativamente larga (70 km a 80 
km em média). Conforme Diegues (1983, p. 132), no porto de Santos o número da barcos acima de 20 toneladas 
brutas passou de 18, em 1950, para 324 em 1976. No Rio de Janeiro, os barcos acima de 20 toneladas passaram de 
40 unidades, em 1950, para 202 em 1976.
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Art. 81 – Todas as pessoas jurídicas registradas no país poderão deduzir no Imposto 
de Renda e seus adicionais, até o exercício financeiro de 1972, o máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do imposto devido para inversão em projetos de 
atividades pesqueiras que a SUDEPE declare, para fins expressos neste artigo, de 
interesse para o desenvolvimento da pesca no país (grifos meus).

Cabe destacar, além do fato de que os benefícios seriam concedidos apenas às pessoas 
jurídicas vinculadas à Sudepe, que o benefício previsto no artigo 80 foi prorrogado por diver-
sas leis posteriores até 1989. Ou seja, foram 22 anos de isenção de IR para a indústria da pes-
ca! Assim, até a extinção da Sudepe, em 1989, a produção da pesca artesanal perdeu espaço 
para a industrial e o setor empresarial aumentou enormemente a sua participação. 

Conforme as figuras 3 e 4, que apresentam a produção da pesca extrativista por setor 
no Brasil de 1960 a 20052, no ano de 1960 a pesca artesanal foi responsável por um mon-
tante de 246.000 toneladas (83,6% do total pescado), contra 36.000 toneladas (16,4%) da 
pesca industrial. Em 1970, após três anos de vigência do Código de Pesca, o setor artesanal 
pescou 280.000 toneladas (53,4%) e a pesca industrial 198.000 toneladas (46,6%). Em 2005, 
quando a Sudepe já tinha sido extinta, a pesca artesanal aumentou sua participação: 518.864 
toneladas (69%), contra 232.430 toneladas (31%) da pesca industrial. 

Figura 3 – Produção pesqueira extrativista no Brasil por setor – 1960-2005 (t.)

           Fonte: IBGE/Sudepe/Ibama.

2 Após 2005, os levantamentos estatísticos da pesca passaram a ser realizados pela Secretaria Especial de Aquicul-
tura e Pesca (Seap), mas sem a separação por setor (artesanal e industrial). A Seap foi transformada no Ministério 
da Pesca e Aquicultura (MPA) em 2009, extinto em 2015. O último boletim estatístico, publicado pelo MPA, é de 
2011. Desde então não há dados oficiais consolidados sobre a atividade pesqueira no país. Em 2017, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou sua ida a campo para conhecer as características e a pro-
dução de todos os estabelecimentos agropecuários do território brasileiro e a publicação do Censo Agropecuário, 
Florestal e Aquícola 2017.
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Figura 4 – Produção pesqueira extrativista no Brasil por setor – 1960-2005 (%)

          Fonte: IBGE/Sudepe/Ibama.

Enquanto sobreviveu, a Sudepe tinha sob sua competência todos os principais instru-
mentos para administrar a atividade pesqueira e gerir o uso da biodiversidade aquática. O 
Código de Pesca modificou o nome da Confederação Geral dos Pescadores para Confede-
ração Nacional dos Pescadores, que foi um braço político estratégico da Sudepe e tinha seu 
presidente indicado pelo gabinete do Ministério da Agricultura. Os interesses dos pescadores 
eram controlados, e o dos empresários bem-vindos. Em 1973, com a Portaria 471 do Minis-
tério da Agricultura, as colônias foram estabelecidas como associações civis, o que manteve 
a hierarquização e a falta de autonomia dessas entidades em relação às federações estaduais e 
à confederação nacional, que estavam subordinadas à Sudepe e ao Ministério da Agricultura. 
A figura do capataz continuou intacta pois a inserção da Marinha na vida dos pescadores se 
manteve, agora dividida com a Sudepe (RAMALHO, 2014). 

O resultado da política da Sudepe foram sérios danos socioambientais: a superexplora-
ção de diversas espécies de pescados, conflitos pelo uso dos territórios de pesca dos barcos 
industriais com pescadores tradicionais; aumento da pobreza de pescadores e pescadoras, 
com sua crescente subordinação às empresas de pescados; e malversação de recursos públi-
cos por parte dos empresários. Esse cenário foi o que levou à extinção da superintendência. 
Mas o modelo de pesca industrial já estava consolidado.

Ainda de acordo com Ramalho (2014), a extinção da Sudepe criou um vácuo de catorze 
anos – até 2003 – nas políticas produtivas para o setor pesqueiro, uma vez que o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) absorveu parte de 
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suas atribuições, mas não o fomento do setor. O Ibama tornou-se mais tarde o principal braço 
executor do Ministério de Meio Ambiente (MMA), criado em 1992, e a alocação da política 
pesqueira no órgão ambiental federal, somada à adoção de medidas neoliberais que inibiram 
certos investimentos públicos, conduziu o foco para políticas conservacionistas. No entanto, 
a despeito do enfoque conservacionista, a atuação do Ibama foi socialmente mais equilibrada 
que a política da Sudepe: embora não tenha buscado formas de desenvolver a pesca artesa-
nal, também não subsidiou a pesca industrial. Assim, foi cortado todo incentivo para o de-
senvolvimento da atividade pesqueira de maneira geral, considerando-se depredadora toda e 
qualquer pesca, e se criaram instrumentos de gestão para limitar o esforço de pesca e proteger 
certas espécies (AZEVEDO; PIERRI, 2013, 2014).

A criação do Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA), no interior do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), marcou um novo momento na política 
pesqueira nacional, caracterizada por uma disputa institucional entre o ministério e o Ibama, 
em que a tentativa de retomar o desenvolvimento setorial ficou travada pelas disposições 
ambientais. Cabia ao DPA a gestão dos recursos considerados subexplorados e, ao Ibama, 
a gestão dos sobre-explorados. Houve também uma incipiente retomada dos investimentos 
no setor, mas que além de se dirigir à pesca industrial, privilegiou a aquicultura empresarial, 
sobretudo a carcinicultura (cultivo de camarões) por conta de sua demanda por parte do mer-
cado externo. Desde os anos 1990 o cultivo de camarão em cativeiro tem sido desenvolvido 
intensa e extensivamente em áreas de manguezais.

Por mais de duas décadas a gestão dos recursos pesqueiros ficou a cargo do Ibama, que 
não conseguiu reverter a situação, pouco avançando na gestão das espécies sobre-exploradas. 
A pesca artesanal, por sua vez, não foi alvo de quase nenhuma ação por parte dos governos, e 
os pescadores e pescadoras artesanais foram as principais vítimas da crise dos recursos pes-
queiros, sem tê-la provocado.

A política pesqueira entre 2003 e 2011 foi objeto de pesquisa de Azevedo (2012) e 
Azevedo e Pierri (2013, 2014), e aqui são destacados alguns aspectos que se acreditou signi-
ficativos para esta dissertação. Conforme observam as autoras, quando Luiz Inácio Lula da 
Silva iniciou o seu primeiro governo, em 2003, era de se esperar que atuasse em favor priori-
tariamente da pesca artesanal. No mesmo ano em que assumiu a presidência, num cenário já 
configurado de expansão da aquicultura, criou a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca 
(Seap), ligada diretamente à Presidência da República. Em 2009, a Seap foi transformada em 
Ministério de Pesca e Aquicultura (MPA), o que supôs um incremento de recursos humanos 
e financeiros, ampliando e fortalecendo a capacidade institucional.

Em documento3 publicado no portal da Organização das Nações Unidas para a Agricul-
tura e a Alimentação (FAO), consta que a Seap foi lançada já na campanha eleitoral de Lula, 
em sua “Carta dirigida aos pescadores” divulgada em agosto de 2002, e que pela primeira vez 

3 Disponível em: <http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_brazil/es>. Acesso em: 2 jan. 2018.
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na história brasileira se estabelecia uma política nacional para o setor da aquicultura em nível 
ministerial. Administrada com pessoal reduzido, a função da Seap era formular, coordenar 
e implementar as diretrizes para o desenvolvimento e o fomento da produção sustentável da 
pesca e da aquicultura brasileiras, por meio do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca 
(Conape) – um colegiado composto paritariamente por representantes do governo e de enti-
dades da sociedade civil. Ficou também responsável por manter o Registro Geral de Pesca 
(RGP), outorgar as licenças e autorizações para a pesca e a aquicultura e, ainda, transferir ao 
Ibama 50% da receita obtida com impostos, patentes e licenças.

Com a criação do MPA, aprovou-se o novo marco legal para a pesca no país, a Política 
Nacional para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (Lei no 11.959). 
Uma das principais mudanças oriundas desse reordenamento jurídico foi a primazia outor-
gada ao MPA nas funções de administração da pesca e do ordenamento aquícola. Até então 
essas competências dividiam-se entre a Seap, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o 
Ibama, mas quem tinha maior peso eram os órgãos ambientais. Estes foram assim mantidos 
apenas como colaboradores no então criado Sistema de Gestão Compartilhada dos Recursos 
Pesqueiros, que também previa a participação de cientistas e usuários dos recursos.

Os objetivos da política pesqueira foram reconduzidos de forma que o crescimento 
da produção foi consolidado como principal meta, o que se consagrou em 2008 no primeiro 
plano sistemático para o setor pesqueiro, o Mais Pesca e Aquicultura. Ainda se objetivava 
a modernização do setor, tanto da captura como do beneficiamento e da comercialização, e, 
secundariamente, a ampliação dos direitos sociais e da renda do pescador artesanal.

O que ocorreu foi que, sem colocar esforços para reverter o problema da sobre-explo-
ração dos estoques pesqueiros das águas costeiras, fundamental para a reprodução da pesca 
artesanal, o governo incentivou a produção da pesca industrial oceânica calculando que nas 
águas profundas ainda haveria margem para incrementar a produção. Assim, dentro da pesca 
extrativa, os escolhidos para protagonizar o pretendido crescimento foram os empreendedo-
res da pesca industrial, e não aos pescadores artesanais. 

Entre os vários programas para o crescimento da produção está o Programa Profrota, 
uma política de crédito para fabricar barcos visando constituir uma frota nacional para atuar 
na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira4, com expectativas de incrementar a pesca de 
espécies como os grandes atuns e similares. Essa frota nacional substituiria as embarcações 
estrangeiras que estavam sendo arrendadas e traria para o país recursos que também estavam 
sendo apropriados por frotas estrangeiras. Contudo, não se obteve o sucesso desejado, pois 
apenas oito embarcações das 130 planejadas foram financiadas.

4 Zona Econômica Exclusiva (ZEE), estabelecida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM), é uma faixa situada para além das águas territoriais, sobre a qual cada país costeiro tem prioridade para 
a utilização dos recursos naturais do mar, tanto vivos como não vivos, e responsabilidade na sua gestão ambiental. 
A ZEE brasileira tem uma área oceânica aproximada de 3,6 milhões de km². Trata-se de uma área com tamanho 
equivalente a cerca de 40% do território brasileiro. Devido à sua importância estratégica e riquezas naturais, a 
Marinha do Brasil, responsável por sua defesa, chama-a de “Amazônia Azul”.
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A pesca industrial também foi beneficiada com outros programas, como o de subvenção 
ao óleo diesel (que o governo pretendia estender aos pescadores artesanais e não conseguiu), 
e alargaram-se os limites para a pesca industrial e para a aquicultura. Por outro lado, am-
pliou-se a inclusão de pescadores artesanais no Programa Nacional da Agricultura Familiar 
(Pronaf), um sistema de crédito específico para esses produtores.

Quanto à aquicultura, o governo Lula deu-lhe cada vez mais importância. Quando o 
MPA venceu os entraves dos órgãos ambientais e assumiu o ordenamento aquícola, passou a 
demarcar parques aquícolas e fomentou o desenvolvimento de Planos Locais de Desenvol-
vimento da Maricultura. A partir de então, a aquicultura tornou-se o subsetor principal para 
o crescimento produtivo. O MPA fez cessões não onerosas e onerosas de áreas aquícolas, ou 
seja, vendeu espaços aquáticos públicos para cultivos de particulares. 

Apesar da porção de espaços aquícolas cedida de forma não onerosa, cujo público 
principal seriam pequenos produtores e pescadores artesanais, essa política desencadeou um 
processo de privatização das águas continentais e marinhas que conflita com os pescado-
res artesanais, entre outros sujeitos. Como registrado em Azevedo e Pierri (2013), desde a 
época de Lula os governos não admitem esse conflito, escondendo-o com o discurso de que 
os pescadores artesanais, graças a sua ajuda, virariam aquicultores, enfrentariam a crise de 
recursos e melhorariam em definitivo sua renda e suas condições de vida. A aquicultura é o 
projeto principal de desenvolvimento pesqueiro dos últimos governos, e o futuro programa-
do para o pescador artesanal seria, segundo a autora citada, que deixe de ser pescador e se 
torne aquicultor.

A política do governo Lula foi continuada nos governos Dilma Rousseff e Michel Te-
mer. E com bastante confusão no âmbito institucional: o MPA foi desmantelado na reforma 
ministerial de 2015, no governo Dilma, e a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap) 
ficou temporariamente vinculada ao Mapa. Depois, em 2017 a Seap passou a integrar a es-
trutura do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e no fim, pela Lei 
nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, acabou retornando à Presidência da República. Ao 
Ibama, continua formalmente reservado o papel de “polícia” ambiental, mas submetido à 
Seap, e esta tem de repassar “50% das receitas das taxas arrecadadas, destinadas ao custeio 
das atividades de fiscalização da pesca e da aquicultura”. Ou seja, as contendas não terão fim.

Pela significativa repercussão na vida de todos os sujeitos envolvidos com a aquicultu-
ra, em especial por sua importância econômica nas décadas mais recentes, muitos pesquisa-
dores e extensionistas têm se dedicado ao tema. A aquicultura empresarial, como resultado 
de uma política de Estado que continua priorizando a pesca industrial, sem se preocupar com 
as comunidades pesqueiras tradicionais, precisa ser analisada no contexto dessa política. Por-
tanto, para abordar a introdução dos cultivos marinhos em Santa Catarina, tema abordado na 
próxima seção, foram selecionadas algumas produções que poderiam ajudar a responder às 
perguntas de partida desta pesquisa. 
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1.2  O CULTIVO DE MOLUSCOS EM SANTA CATARINA

O litoral catarinense vem sendo ocupado por empreendimentos aquícolas desde 1988, 
quando a malacocultura (cultivo de moluscos) foi introduzida no estado. Como já menciona-
do na introdução desta dissertação, a maricultura foi implantada como uma política governa-
mental de desenvolvimento que visava melhorar a renda dos pescadores artesanais. Ocorre 
que a pesca e a extração de moluscos já era prática dos indígenas que aqui habitavam, antes 
mesmo da chegada dos colonizadores açorianos e madeirenses em meados do século XVIII, 
e isso significa que a maricultura se instalou em um espaço onde prevaleciam costumes mui-
to arraigados de vivência coletiva e ajuda mútua, pois os pescadores veem o mar como um 
espaço imenso que pertence a todos (PAULILO, 2002).

Foi no embalo do Programa de Ação Econômica do Governo (Paeg) realizado no go-
verno do general do Exército Castelo Branco, entre 1964 e 1967, que se iniciaram em 1969, 
por meio da Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina (Acarpesc)5, as 
primeiras pesquisas para o cultivo de camarão em cativeiro. A área de escolha para as primei-
ras experiências foi o município de Palhoça, na Grande Florianópolis, e ali foram abertos dez 
tanques com uma área de 1.000 m2 cada um. No entanto, a pesquisa não logrou os resulta-
dos esperados porque, segundo análise dos técnicos da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri)6, a área situava-se num manguezal e os trabalhos 
enfrentaram uma série de problemas devido às dificuldades de se trabalhar em tanques es-
cavados no lodo (MACHADO, 2002). Em 1970, no município de Governador Celso Ramos 
conseguiu-se a primeira reprodução e larvicultura de camarões da América Latina. Em 1971, 
iniciou-se no rio Ratones, na Ilha de Santa Catarina, um projeto experimental para o cultivo 
da ostra nativa (ostra-do-mangue). Segundo a autora, essa atividade foi interrompida no mes-
mo ano especialmente pela ausência de apoio financeiro.

Embora tenham sido implantados projetos experimentais nos diversos ramos da aqui-
cultura na época do “milagre brasileiro” (do final da década de 1960 até 1973), a inexistên-
cia de um mercado que atendesse à demanda por insumos necessários à escala produtiva os 
inviabilizaram. Ademais, a partir da década de 1980 a economia dá seus primeiros sinais 
de esgotamento ante as crises internacionais do petróleo. As políticas desenvolvimentistas 

5 A extensão Rural em Santa Catarina teve início em 1956, quando o Escritório Técnico Agrícola (ETA) foi insta-
lado no estado. Como os projetos instalados em outros estados, o ETA tinha um prazo de duração de quatro anos, 
depois seria encerrado. Então foi criada uma estrutura permanente para atendimento às atividades agropecuárias 
que se expandiam no estado e surgiu, então, a Associação de Crédito e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina 
(Acaresc). Em 1991, a Acaresc fundiu-se com a Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria (Empasc), a Acar-
pesc, o Centro de Socieconomia e Planejamento Agrícola (Cepa) e o Instituto de Apicultura (Iasc), dando origem 
à Epagri. A extensão e a pesquisa, portanto, ficaram unidas numa única entidade governamental.
6 A Epagri é responsável pelo Programa Aquicultura e Pesca, que contempla as atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento e ações de extensão rural e pesqueira, nas áreas de maricultura, piscicultura de águas continentais e pesca. 
Tem abrangência estadual. Segundo o portal da empresa na internet, as diretrizes do Programa são o fortalecimento 
e a consolidação das cadeias produtivas da piscicultura e do cultivo de moluscos, o fomento da capacidade de ges-
tão e organização dos pescadores e a agregação de valor ao pescado, além do desenvolvimento de tecnologias para 
o cultivo de novas espécies como alternativa de renda para os aquicultores e pescadores.
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para o Brasil tomam então novo rumo e os incentivos vão escasseando – e muitas atividades 
experimentais foram sendo abandonadas. Nesse momento é a Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC) que dará continuidade às pesquisas e, com recursos do Banco Mundial 
(Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, instituição financeira liga-
da à Organização das Nações Unidas – ONU), constrói na Barra da Lagoa, em Florianópolis, 
um laboratório para a produção de larvas de camarão. 

Ainda segundo Machado (2002), em 1983 a UFSC iniciou o Projeto Ostra, com estudos 
sobre a viabilidade do cultivo da ostra nativa (Crassostrea rhizophorae) na Baía Norte da 
Ilha de Santa Catarina. Os resultados, no entanto, apontaram para a introdução da ostra-do-
-pacífico (Crassostrea gigas), pois a espécie se adaptou bem às condições ambientais locais e 
tem um tempo de desenvolvimento bem menor que outras espécies, além de ser maior. Essa 
escolha tornou o cultivo dependente das sementes vindas de outros estados ou importadas 
de outros países, como o Chile. A UFSC novamente se lança para suprir essa deficiência e 
constrói um laboratório para a produção de sementes, em parceria com pescadores de San-
to Antônio de Lisboa, dando origem ao Condomínio de Pesca e Maricultura Baía Norte. O 
Laboratório de Moluscos Marinhos (LMM) da UFSC é hoje o único no Brasil que produz 
regularmente sementes de ostra-do-pacífico e abastece todos os produtores do país.

Em meados de 1988 inicia-se o Projeto Gaivota I, para o cultivo de mexilhões Perna 
perna7, com a instalação de 12 unidades de observação de mexilhões nos municípios de Ga-
ropaba e Itapoá. Em 1989, a Acarpesc instala cinco unidades de observação para cultivo de 
ostras em Penha, Governador Celso Ramos, Palhoça e Bombinhas. O aumento da demanda 
para a produção causou a falta de sementes e construiu-se outro laboratório, na Barra da La-
goa, com o auxílio financeiro da Delegacia do Ministério da Agricultura de Florianópolis, da 
prefeitura de Florianópolis, Ibama e Universidade de Victoria, do Canadá.

Depois que a Epagri assumiu as funções da Acarpesc, estabeleceu cinco unidades de 
observação com sementes de ostras-do-pacífico monitoradas no estado pelas associações de 
maricultores. Em 1995, em convênio com o Ibama, a Epagri fez a primeira demarcação de 
áreas para a maricultura no litoral de Santa Catarina, resultando nas primeiras 100 áreas ma-
peadas que atenderiam às necessidades da época (SILVEIRA, 2012). 

Para a regularização da atividade é preciso obter a cessão de uso das águas de domínio 
da União para fins de aquicultura e as licenças ambientais. Esse processo envolve diversas 
instituições, como a Seap, o Ibama e os órgãos ambientais estaduais e municipais, a Marinha, 
a Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
(SPU/MP), a ANA, portanto foram publicadas instruções normativas interinstitucionais. 

Em 2003, o Ibama publicou a Portaria n. 069/03-N, permitindo o cultivo de moluscos 
no litoral sudeste e sul do país exclusivamente aos empreendimentos já em operação por 

7 Mexilhão é a designação comum dos moluscos bivalves da família Mytilidae. Daí o nome mitilicultura para se 
referir ao cultivo de mexilhões. A espécie comercial mais abundante no Brasil é a Perna perna, que é a que atinge 
o maior tamanho e apresenta os estoques naturais mais densos e extensos (FERREIRA; MAGALHÃES, s.d.). 
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meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), até a obtenção da licença ambiental 
de operação. A Epagri elaborou e protocolou no Ibama 723 processos, abrangendo cerca de 
90% dos maricultores do estado. Os TACs tinham validade por dois anos, sendo possível sua 
renovação por igual período, e até o final de sua vigência cada maricultor, individualmente, 
teria de providenciar a licença ambiental junto ao órgão competente. 

O rápido crescimento da atividade e a inexistência de uma legislação clara acarretaram 
conflitos entre maricultores e o poder público, entre pescadores e maricultores pela disputa 
de espaço e, ainda, conflitos entre os próprios maricultores, com roubo de equipamentos e até 
de parte da produção. De acordo com os órgãos responsáveis, era preciso ordenar legalmente 
os cultivos para solucionar esses conflitos.

Foi nesse momento que a Seap editou a Instrução Normativa nº 17, de 22 de setem-
bro de 2005, instituindo os Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDMs). 
Conforme a Instrução, os PLDMs são “instrumentos de planejamento participativo para a 
identificação de áreas propícias à delimitação dos parques aquícolas marinhos e estuarinos, 
bem como das faixas ou áreas de preferência para comunidades tradicionais”, cujo objetivo 
é “promover o desenvolvimento sustentável da maricultura em águas de domínio da União”. 
Seguindo as orientações da Instrução, a Seap disponibilizou recursos por meio de um con-
vênio com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa 
Catarina (Fundagro) para a elaboração dos PLDMs do estado, quando então participaram as 
instituições envolvidas com o desenvolvimento da atividade e do setor produtivo.

1.2.1 Os Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDMs) 

Em Santa Catarina foram elaborados PLDMs em 15 municípios do litoral onde já 
existiam cultivos implantados ou onde se pretendia implantá-los: Laguna, Jaguaruna, Pa-
lhoça, São José, Florianópolis, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Bombinhas, Porto Belo, 
Itapema, Balneário Camboriú, Penha, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul e Itapoá. 
De acordo com pesquisadores e extensionistas da Epagri, a elaboração desses planos permitiu 
o levantamento das informações necessárias para que se formulassem os pedidos de autori-
zação de uso das águas da União para implantação de projetos de aquicultura e os pedidos de 
licenciamento ambiental desses projetos (NOVAES et al., 2010).

As ações para a elaboração dos PLDM envolveram um trabalho de mobilização popu-
lar; reuniões técnicas; estudos em campo; levantamento de informações preexistentes; pro-
cessamento das informações obtidas; análise de potencial para a maricultura das áreas de 
abrangência dos planos; elaboração de propostas de parques aquícolas e áreas de preferência 
e validação das propostas elaboradas. Conforme o Decreto 4.895, de 25 de novembro de 
2003, que dispõe sobre a autorização de uso de espaços físicos de corpos d’água de domínio 
da União para fins de aquicultura, parque aquícola é um espaço físico contínuo em meio 
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aquático, delimitado, que abrange um conjunto de áreas aquícolas afins e em cujos espaços 
físicos intermediários podem ser realizadas outras atividades compatíveis com a aquicultura; 
área aquícola é entendida como o espaço físico contínuo em meio aquático, delimitado, des-
tinado a projetos de aquicultura, individuais ou coletivos (Figura 5). São consideradas áreas 
de preferência aquelas cujo uso se destina, prioritariamente, a comunidades tradicionais.

Figura 5 – Representação das unidades de mapeamento aquícola em Santa Catarina 

                    Fonte: Novaes; Souza; Suplicy (2014).

Além da elaboração dos planos, foram realizadas ações complementares para atender 
às necessidades que surgiram quando as propostas de parques aquícolas começaram a ser 
submetidas à análise técnica das instituições responsáveis por emitir pareceres relativos à 
ocupação de águas da União por projetos de aquicultura. A Figura 6, na página seguinte, 
mostra os passos da elaboração e aprovação dos PLDMs.

O primeiro passo se deu com a sensibilização das comunidades nas quais já existiam 
fazendas marinhas instaladas ou onde se pretendia instalar. A mobilização iniciou-se com 
a identificação e a convocação de lideranças locais, maricultores, pescadores, represen-
tantes de prefeituras municipais, universidades, associações de moradores, associações de 
preservação ambiental e outras instituições envolvidas com as práticas realizadas na zona 
costeira. Todos eram informados dos objetivos dos PLDMs e convidados a participar da 
concepção das propostas de áreas para a maricultura. Depois foram realizadas reuniões nas 
comunidades para informar os participantes sobre aspectos da legislação vigente no país 
relacionada à maricultura e discutir os problemas que envolviam os cultivos instalados, a 
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situação irregular dos maricultores e sua relação com os planos a ser desenvolvidos a fim 
de ordenar a atividade.

Com a delimitação das unidades de mapeamento aquícola, iniciou-se o processo de 
apreciação pública das propostas elaboradas por meio da realização de audiências públicas 
envolvendo os 15 municípios. Nessas audiências, os planos foram analisados e discutidos, 
com algumas contrapropostas. Foram feitas as correções acordadas e os planos elaborados 
foram então encaminhados para a análise do Comitê Estadual do PLDM e aprovados. Em 
seguida, foram encaminhados à Seap/PR, que os aprovou no mês de dezembro de 2007.

A partir de 2008, a Seap, no papel de proponente dos PLDMs de Santa Catarina, iniciou 
a tramitação dos processos dos parques aquícolas pelo Ibama e a Marinha do Brasil para obter 
os pareceres técnicos dessas instituições. Como indicado na Figura 6, as ações complemen-
tares compreenderam: a sinalização náutica provisória dos parques aquícolas delimitados nos 
PLDM; os ajustes do posicionamento dos parques aquícolas em escala adequada; as vistorias 
nos parques aquícolas juntamente com a Marinha do Brasil e a elaboração de projetos exe-
cutivos de balizamento e sinalização náutica dos parques aquícolas projetados. A sinalização 
provisória foi realizada por solicitação da Marinha, para que os agentes do Departamento de 
Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos de Santa Catarina pudessem exe-
cutar as vistorias técnicas nos parques aquícolas setorizados nos PLDMs. 

Figura 6 – Etapas das ações desenvolvidas em Santa Catarina para a legalização  
                 dos empreendimentos de maricultura

          Fonte: Novaes et al. (2010).
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O trabalho de Novaes et al. (2010) não cobre período mais recente, mas os autores re-
latam que o passo seguinte seria a aprovação do Ibama, da Marinha e do Ministério da Pesca 
e Aquicultura (a Seap se constituíra então em ministério) dos parques aquícolas planejados 
para que o MPA pudesse enviar os processos à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para 
análise. Quando favorável à implantação dos parques aquícolas planejados, a SPU lavraria 
um termo de entrega ao MPA, autorizando-lhe a ceder áreas aquícolas aos maricultores. A 
partir daí o MPA poderia pleitear o licenciamento ambiental dos parques aquícolas setori-
zados junto à Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (Fatma), para em 
seguida dar início ao processo de licitação das áreas aquícolas. 

Dados mais atualizados sobre os PLDMs em Santa Catarina foram encontrados em 
Hoffmann (2016), um trabalho de conclusão de curso (TCC) em Engenharia de Aquicultura 
que resultou do acompanhamento, de novembro de 2015 a março de 2016, do processo de 
demarcação e ocupação das áreas aquícolas no município de Palhoça – localizado exatamente 
em frente à Caieira da Barra do Sul, o bairro em que esta pesquisa se desenvolveu, no lado 
continental da Baía Sul. Como indicado pela autora, em 2011 a SPU emitiu seus pareceres e 
lavrou o termo de entrega ao MPA autorizando-o a ceder as áreas aquícolas aos maricultores 
através de processo licitatório. Em seguida foi iniciado o processo de licenciamento ambien-
tal dos parques aquícolas de Santa Catarina. O licenciamento foi solicitado pelo MPA à Fatma 
e a fundações municipais do Meio Ambiente nos municípios. Com a emissão das licenças 
ambientais no mesmo ano de 2011, as áreas aquícolas planejadas para o litoral catarinense 
passaram a ser licitadas pelo MPA, que é o “dono” legal dos espaços. Com as licitações, os 
maricultores ganharam oficialmente o direito de explorar os lotes marinhos existentes no 
estado. Conforme dados levantados em 2016, o estado possuía até então 842 áreas aquícolas 
projetadas e 615 cedidas, disponíveis para ser exploradas. As demais aguardavam a abertura 
de futuras licitações (HOFFMANN, 2016).

Cabe mencionar que o estado de Santa Catarina foi pioneiro no Brasil na implantação 
do Programa Nacional de Aquicultura e Pesca da Seap. Conforme registra Vianna, Bonetti e 
Polette (2012), a elaboração dos PLDMs demandou o desenvolvimento de uma metodologia 
que atendesse às diretrizes da legislação. Vianna et al. (2007) publicaram a metodologia de 
avaliação do potencial aquícola adotada em Santa Catarina e aplicada na etapa de análise 
de preparação dos mapas temáticos dos PLDMs. O trabalho utilizou técnicas de sistemas de 
informação geográfica para a participação pública (SIG-PP), cujos resultados foram apre-
sentados em cartas-imagem de alta resolução e mapas temáticos com informações sobre o 
potencial aquícola do litoral, áreas aquícolas já implementadas, batimetria, legislação am-
biental, unidades de conservação e uso da zona costeira e marinha. Disponibilizado também 
em formato compatível com o Google Earth, esse material foi utilizado primeiramente nas 
reuniões setoriais (só com técnicos, instituições e pessoas diretamente ligadas à maricultura) 
e depois nas audiências públicas, coordenadas pela Seap.
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Após a aprovação dos PLDMs dos municípios de Santa Catarina pelo comitê estadual 
e pela Seap, esta última publicou a Instrução Normativa 11/2008 com o “Termo de referência 
para elaboração do PLDM”. Desse modo, o processo de planejamento dos parques aquícolas 
do estado, desde as primeiras iniciativas em 1992 até a finalização dos PLDMs em 2008, le-
vou 16 anos e serviu de modelo para as normativas de execução dos planos no Brasil.

No próximo item, serão apresentadas as sínteses informativas anuais sobre a maricultu-
ra catarinense elaboradas pela Epagri. Os números e os diagnósticos divulgados pela empresa 
foram úteis para a entrada no campo de pesquisa, pois auxiliaram na compreensão da prática 
do cultivo de moluscos de maneira geral e na problematização da realidade encontrada.

1.2.2 A maricultura catarinense em números

A partir de 2012, o ano seguinte ao processo licitatório das áreas aquícolas em Santa 
Catarina, a Epagri passou a produzir sínteses informativas anuais sobre a cadeia produtiva 
de moluscos, com o número de produtores e de trabalhadores diretamente envolvidos nessa 
cadeia, a produção comercializada, a quantidade existente de associações, cooperativas e 
federações de produtores nos municípios, além dos problemas enfrentados para a expansão 
esperada no setor. Como se observa nas figuras 7 e 8, o número de produtores e o montante 
de moluscos comercializados têm oscilado ao longo dos anos.

Figura 7 – Quantidade de produtores de moluscos (ostras, mexilhões e vieiras)  
                  em Santa Catarina (2011-2017)

       Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da Epagri.
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Figura 8 – Quantidade de moluscos (ostras, mexilhões e vieiras) comercializados por  
                 Santa Catarina entre 2011 e 2017 (toneladas)

      Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da Epagri.

Em 2012, a produção total de moluscos comercializados por Santa Catarina foi de 
23.495 toneladas, representando um aumento de 28,71% em relação a 2011 (18.253 tonela-
das) (EPAGRI, 2013). Atuaram diretamente na produção 657 maricultores, assinalando uma 
redução de 5,5% em relação a 2011 (695 maricultores), reunidos em 20 associações muni-
cipais e 1 estadual, 1 cooperativa e 2 federações, distribuídos em 12 municípios do litoral, 
compreendidos entre Palhoça e São Francisco do Sul. Foi registrado no relatório da Epagri 
que, apesar de a produção de molusco ter sido crescente, passando de 12.259 toneladas em 
2001 para 23.495 toneladas em 2012, o número de maricultores naqueles últimos 12 anos 
diminuiu, passando de 844 para 657 nesse período. 

A produção total de moluscos comercializados em 2013 pelo estado foi de 19.082,4 
toneladas, representando uma diminuição de 18,8% em relação a 2012. Atuaram diretamente 
na produção um contingente de 589 maricultores, representando uma redução de 10,35% em 
relação a 2012 (657 maricultores) e de 15,25% em relação a 2011 (695 maricultores). Os 
produtores estavam organizados em 21 associações municipais e 1 estadual, 1 cooperativa e 
2 federações, distribuídos nos mesmos 12 municípios do litoral catarinense. A diminuição no 
número de maricultores foi atribuída aos 21 anos de insegurança jurídica dos empreendimen-
tos aquícolas, que segundo a Epagri vinha impedindo o acesso ao crédito, e também podia 
estar relacionada ao sistema de produção baseado no monocultivo. A empresa registrou nesse 
ano que o cultivo de mais de uma espécie era recomendável para as pequenas propriedades. 
A diversificação, ou seja, o bicultivo, o cultivo integrado ou o policultivo, permitiria aos pro-
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dutores maior flexibilidade comercial diante das adversidades mercadológicas e ambientais. 
Apenas 64 produtores realizavam bicultivo de ostras e mexilhões, e os demais eram ostrei-
cultores ou produtores de mexilhão (mitilicultores). Do ponto de vista financeiro, de acordo 
com a empresa a lei da oferta e da procura tornava refém aquele produtor que dependia de um 
único produto. Do ponto de vista ambiental, as flutuações na captação natural de sementes de 
mexilhões, que se mostrara baixa naqueles dois últimos anos, determinou uma queda signifi-
cativa da produção. Para que o cultivo de mexilhões pudesse se expandir, o produtor não po-
dia ficar dependente da disponibilidade natural e seria preciso absorver as novas tecnologias 
disponíveis, como o assentamento remoto de larvas produzidas em laboratório, para garantir 
a disponibilidade de sementes e, assim, o sucesso da safra subsequente (EPAGRI, 2014).

A produção de moluscos comercializados em 2014 foi de 21.553,6 toneladas, represen-
tando um aumento de 12,95% em relação a 2013 (19.082 toneladas), e atuou um contingente 
de 610 maricultores, significando um aumento de 3,56% em relação a 2013 (589 mariculto-
res). Os produtores organizaram-se em 21 associações municipais e 1 estadual, 1 cooperativa 
e 2 federações, distribuídos nos mesmos municípios. A safra do ano apresentou em fevereiro 
e março uma mortalidade de verão maior do que a média histórica, principalmente nos muni-
cípios de Porto Belo, Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José, Florianópolis e Palhoça. 
Segundo a Epagri, o fato foi motivo de diversas reportagens na mídia e as investigações da 
época indicaram que a melhor hipótese para explicar o fenômeno relacionava-se a fatores 
ambientais adversos. Análises microbiológicas de mexilhões e testes de biologia molecular 
em berbigões descartaram a ação de patologias e agentes infecciosos, mas constataram uma 
alta debilidade fisiológica em mexilhões. Embora não houvesse monitoramento da qualidade 
da água referente à salinidade e à turbidez, a convergência entre excesso de chuvas, altas 
temperaturas da água e alta concentração de sólidos suspensos na água (causado pelo arrasto 
do sedimento do fundo dos rios que chegam às baías e apontado por uma nota meteorológica 
da Epagri) explicariam a mortalidade dos moluscos por estresse fisiológico e obstrução das 
brânquias pelo excesso de sedimento. A hipótese de que o agente causador foi o ambiental se 
mostrou mais adequada pelo fato de as mortalidades terem atingido mais de uma espécie e 
não terem sido pontuais, mas distribuídas por diversos municípios (EPAGRI, 2015).

O relatório da Epagri relativo a 2014 assinalou ainda que Santa Catarina liderava o 
ranking da produção nacional de moluscos, mas apenas 30,24% da capacidade total dos par-
ques aquícolas já licitados estava sendo explorada – o potencial de produção estimado era de 
71.256,9 toneladas/ano e a área poderia ser ampliada com nova licitação, esperada para 2015. 

Em 2015, a produção de moluscos comercializados foi de 20.438 toneladas, com 
uma redução de 5,18% em relação a 2014 (21.553,6 toneladas), e foram contabilizados 572 
maricultores, representando uma redução de 6,23% em relação a 2014 (610 maricultores). 
Os produtores organizavam-se em 21 associações municipais e 1 estadual, 1 cooperativa 
e 2 federações. O encolhimento verificado na cadeia produtiva foi, segundo a Epagri, de 
origem financeira, comercial, de gestão da atividade (ordenamento e fiscalização) e legis-
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lativa, decorrente de alguns fatores: a retração da economia brasileira em 2014, que teria 
reduzido o consumo de moluscos em geral, mas principalmente de ostras e de vieiras, por 
serem produtos nobres, de maior valor agregado; a atuação mais efetiva do Serviço de 
Inspeção (municipal, estadual ou federal), que teria obrigado produtores a praticarem o 
comércio legal de moluscos, limitando a comercialização informal praticada pelos peque-
nos produtores e impactando nas vendas; o processo de legalização da atividade, com o 
ordenamento dos parques aquícolas municipais e a migração de produtores para as novas 
áreas de cultivo estabelecidas – processo que, como constatou a empresa, foi dificultado 
por conflitos com pescadores e moradores, pelo roubo de boias sinalizadoras, pela ausência 
de fiscalização dos parques aquícolas e, ainda, pela aplicação de legislação inadequada ao 
consumo de organismos vivos, que aumenta os custos de produção de ostras e enfraquece 
a comercialização (EPAGRI, 2016). 

Com respeito ao ano de 2016, a Epagri (2017a) informou que a produção de moluscos 
comercializados por Santa Catarina foi de 15.381,44 toneladas, uma redução de 24,74% em 
relação a 2015 (20.438 toneladas). Registraram-se 604 maricultores, representando um au-
mento de 5,1% em relação a 2015 (572). Os produtores se organizavam em 14 associações 
municipais e 1 estadual, 3 cooperativas e 2 federações. 

Na última síntese publicada pela Epagri, em junho de 2018, consta que em 2017 a pro-
dução de moluscos comercializados pelo estado foi de 13.567 toneladas, representando uma 
redução de 11,79% em relação a 2016 (15.381 toneladas). Atuaram diretamente na produção 
552 maricultores, numa redução de 8,6% em relação a 2016 (604 maricultores), organizados 
em 13 associações municipais e 1 estadual, 3 cooperativas e 2 federações, distribuídos em 10 
municípios do litoral. Na safra de 2017, os municípios de Itapema e Porto Belo não apresen-
taram produção (EPAGRI, 2018a). A Epagri (2018a) declarou que a redução da produção de 
moluscos comercializados no ano pode ser explicada, entre outros fatores, por longos perío-
dos de incidência de maré vermelha, que restringiu a comercialização e depreciou o produto; 
pela dificuldade na obtenção de sementes de ostras, relatada pelos produtores; por dificulda-
des na contratação de mão de obra; e, ainda, pelo excesso de chuva no ano, o que provocou 
uma queda da salinidade da água e, portanto, maior mortalidade dos organismos.

Quanto à maricultura especificamente em Florianópolis, o Plano Anual de Trabalho 
da Epagri de 2017 (EPAGRI, 2017b) e o portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis 
(PMF) acusaram 90 maricultores em atividade em 2016, organizados em 5 associações e 1 
cooperativa. Desativada desde 2012, a cooperativa possui no Ribeirão da Ilha uma estru-
tura industrial para beneficiamento da produção, cedida por convênio pela prefeitura, mas 
ainda está em processo de reorganização. Conforme a Figura 9, que mostra um comparativo 
entre as últimas nove safras de mexilhões, ostras e vieiras em Florianópolis, o município 
apresentou uma redução na produção de ostras e vieiras nas últimas duas safras em relação 
à de 2014/2015 e, quanto aos mexilhões, cuja produção vinha decrescendo, houve um au-
mento de mais de 1 tonelada na safra de 2016/2017 em comparação com a de 2015/2016. 
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Figura 9 – Comparativo de safras da maricultura em Florianópolis – (2008/2009 a 2016/2017)

            SAFRAS                                                                            TOTAIS
                                                         Ostras (dz)                      Mexilhões (kg)                       Vieiras (dz)         

2008/2009 1.177.150    490.200 –
2009/2010 1.301.500    558.500 –
2010/2011 1.476.964    648.700 –
2011/2012 1.742.780    792.380 –
2012/2013 1.886.788 1.303.150 11.660
2013/2014 2.033.099 1.133.500 21.200
2014/2015 2.707.460 1.006.000 20.200
2015/2016 2.187.760    720.100 11.206
2016/2017 1.707.594    827.000   5.380

Fonte: Epagri (2017b)/Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura/PMF.

Na capital catarinense foram licitados 121 lotes marinhos com concessões onerosas e 
não onerosas em quatro parques aquícolas: Florianópolis 05 – Sul da Ilha (Tapera, Ribeirão e 
Caieira da Barra do Sul); Florianópolis 04 – Norte da Ilha (Santo Antônio de Lisboa e Samba-
qui); Florianópolis 03 – Norte da Ilha (Praia do Forte) e Florianópolis 06 – Sul da Ilha (Praia 
do Matadeiro) – neste último, atualmente não há nenhum produtor. O sul da Ilha produz cerca 
de 75% do total das ostras, 90% do total de mexilhões e 100% de vieiras, estas cultivadas 
por apenas 3 maricultores da Baía Sul. Conforme o Plano Anual da Epagri, existem empresas 
produtoras de moluscos que também atuam no seu processamento e na comercialização. Um 
dos gargalos existentes nessa atividade produtiva, segundo a própria Epagri, é a obtenção de 
sementes de mexilhões, que não podem mais ser retiradas dos bancos naturais.

Na última década, o número de maricultores apresentou uma redução em 8 dos 12 mu-
nicípios catarinenses cujas áreas aquícolas estão produzindo. Em relação apenas ao cultivo 
de ostras em Florianópolis, houve uma redução de 29,27% de 2008 (82 ostreicultores) para 
2016 (58 ostreicultores). Para a Epagri (2018b), os fatores que explicariam esse decréscimo 
são a insegurança jurídica das fazendas marinhas, a ineficiência na gestão dos parques aquí-
colas causada pela rotatividade de organizações públicas responsáveis por seu ordenamento, 
a ausência de fiscalização das atividades comerciais que comprometem o comércio legal de 
moluscos e as dificuldades do mercado, por descompassos entre a oferta e a procura. Essa 
situação teria promovido a migração de produtores, ora para o monocultivo de mexilhões, 
ora para o monocultivo de ostras ou, ainda, para o bicultivo entre ostras, mexilhões e vieiras. 

A Epagri julga “equivocada” a política de ordenamento e de gestão da aquicultura e da 
pesca no Brasil, centralizada no governo federal e protagonizada pela Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca (Seap), criada em janeiro de 2003. Como já mencionado no item 1.1.2 
deste capítulo, a Seap foi elevada à categoria de Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) 
em 2009 e assessorava diretamente o presidente da República na formulação de políticas 
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e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento da produção pesqueira e aquícola. Mas o 
MPA foi extinto pela reforma ministerial de outubro de 2015, e a aquicultura e a pesca foram 
transferidas para o Mapa – o que durou até março de 2017. A partir de então migraram para 
o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio (MDIC), sob fortes críticas da 
cadeia produtiva. Entre idas e vindas, depois de mais uma medida provisória, uma lei e um 
decreto (Decreto nº 9.330, de 6 de abril de 2018), a Seap acabou retornando às suas origens e 
novamente passa a integrar a Secretaria-Geral da Presidência da República. 

O fato é que, como aponta ainda a Epagri (2017a, p. 2), de 2003 a 2015 sete ministros 
responderam pela aquicultura e pela pesca, “e junto com eles a nomeação de uma nova equipe 
de comissionados, a maioria sem formação técnica”. O relatório continua:

Este foi o cenário da “política” de ordenamento da aquicultura e pesca brasileira! 
Essa alta rotatividade de “gestores” públicos e das equipes que os acompanharam; a 
ausência de equipe técnica capacitada; a ausência de uma política pública de desen-
volvimento que norteasse as ações para o setor; a descontinuidade das rotinas de tra-
balho administrativo, de planejamento e de trabalho técnico das equipes e a falta de 
memória entre as várias gestões que se sucederam foram e ainda são responsáveis 
pela insegurança do ordenamento aquícola brasileiro, pela estagnação e retração da 
atividade de maricultura em Santa Catarina e Brasil (EPAGRI, 2017a, p. 2). 

Diante desse “imbróglio”, a Epagri informa que a Câmara Setorial da Maricultura, 
órgão consultivo vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAR), vem 
discutindo a possibilidade de a federação delegar aos estados a promoção do ordenamento e 
a gestão da atividade, por entender que o governo federal “não reuniu, e ainda não reúne, as 
condições para fazê-lo nos 24 estados federativos”.

De todo modo, pelo que foi apresentado até aqui neste capítulo, percebe-se a dimensão 
do projeto de governo para o desenvolvimento da maricultura em Santa Catarina, a disputa 
por sua gestão e a quantidade de gente e recurso financeiro estatal que a política pública tem 
movimentado. Contudo, a despeito de os PLDMs estarem sendo alvo de diversas críticas, 
por sua dessintonia com o Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina 
(VIANNA; BONETTI; POLETTE, 2012), ou por estarem sendo mal executados e malbara-
tando dinheiro público, conforme relatório emitido pela Controladoria Regional da União no 
Estado de Santa Catarina em 20178, as áreas aquícolas têm ocupado extensivamente as águas 
da União e ainda existem demandas por novas licitações.

A Figura 10 a seguir mostra as áreas aquícolas projetadas pelos PLDMs nas baías Norte 

8 Para verificar se o fluxo de aprovação do uso dos corpos d’água para fins de aquicultura estava sendo atendido, se 
o processo de seleção dos cessionários transcorria conforme a legislação vigente e se os parâmetros de produção 
pesqueira e geração de empregos da proposta vencedora estavam sendo implementados, a Controladoria avaliou 
seis áreas aquícolas cedidas em Florianópolis (Concorrências 01 e 02/SEPOA/MPA/2011). Além da falta de dados 
sobre os cultivos (produção e emprego), da “intempestividade” dos licenciamentos e da ausência de empenho de 
maricultores para a instalação dos cultivos, constatou-se uma situação de prejuízo financeiro com o extravio das 
boias de sinalização dos parques e áreas aquícolas. Só na compra de materiais para a demarcação e o serviço de 
instalação, foram gastos R$ 1.397.482,13, sem considerar os custos indiretos do procedimento licitatório e o acom-
panhamento do contrato de demarcação. O relatório completo pode ser acessado no portal da Controladoria-Geral 
da União: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/9952.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.
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e Sul da Grande Florianópolis, licenciadas pela Fatma antes mesmo da abertura do processo 
licitatório. Ocorre que muitos cessionários, sobretudo aqueles de preferência para explorá-
-las (os pescadores e pescadoras artesanais), têm tido dificuldade em assumi-las. Conforme 
reportagem do jornal Diário Catarinense de 8 de maio de 20179, muitos maricultores alega-
vam não estar ocupando as áreas demarcadas na Grande Florianópolis porque enfrentavam 
problemas na obtenção de suas licenças e para acessar as políticas de crédito. 

Figura 10 – Áreas aquícolas propostas pelos PLDMs na Grande Florianópolis

      Fonte: Epagri/Ciram – 2018.

De fato, o número de produtores vem diminuindo, mas a cadeia produtiva da maricul-
tura continua em expansão. Muitos empresários vêm lucrando não apenas com a produção 

9 A reportagem pode ser lida no link <https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/maricultores-nao-assumem-a-
reas-de-criacao-demarcadas-pelo-governo-na-grande-florianopolis>. Acesso em: 20 maio 2017.

Palhoça

São José

Biguaçu

Governador Celso Ramos

Ilha de Santa Catarina
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de moluscos, mas também com seu beneficiamento, sua comercialização e a produção de in-
sumos. A atividade se especializa cada dia mais e muito tem sido investido em mecanização, 
com a pareceria do Estado e instituições de pesquisa. Ademais, não só essas empresas lucram. 
Florianópolis passou a ser divulgada como a “Capital da Ostra”, celebrada anualmente com 
a Festa Nacional da Ostra e Cultura Açoriana (Fenaostra), o Caminho das Ostras no Ribeirão 
da Ilha tornou-se destino turístico e a maricultura, por meio da lei estadual 16.874/2016, é 
hoje reconhecida como atividade de interesse social e econômico no estado. 

A seguir são relatados aspectos conflitivos da maricultura citados na literatura consulta-
da e outros observados numa primeira aproximação com o campo pesquisado.

1.3  OS CONFLITOS REPORTADOS

Na revisão temática desta pesquisa, a maioria das produções científicas encontradas 
sobre a maricultura tinha por finalidade subsidiar com conhecimentos a implantação e o de-
senvolvimento do setor aquícola, com um enfoque produtivista. Outras, levando em conta a 
sua função social (a melhoria de vida das famílias de pescadores e pescadoras artesanais), 
apontavam os conflitos socioambientais que essa modalidade de cultivo tende a gerar. 

É na segunda perspectiva que se encontra o trabalho de Paulilo (2002), que há mais 
de 15 anos chamou atenção para o incentivo da Epagri ao desenvolvimento de uma menta-
lidade empresarial por parte dos maricultores ex-pescadores. A autora chegou a fazer uma 
comparação com a extensão rural brasileira:

Há, porém, riscos nesta atitude, no sentido de diminuir o papel social que está tendo 
a maricultura, possibilitando melhores alternativas de vida a populações de baixa 
renda. Não devemos nos esquecer do quanto a extensão rural foi seletiva no Brasil, 
tendo criado grandes contingentes de excluídos, parte dos quais se integraram ao 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Dependendo do modelo de 
desenvolvimento que for adotado para a produção marítima, poderemos ter os “sem 
mar” (PAULILO, 2002, p. 107).

Mais tarde, Rosso (2010a; 2010b) também enfatizou o aspecto de exclusão, afirman-
do que estaria havendo um processo de privatização do mar. Por meio da maricultura e sua 
necessidade de utilização de áreas fixas nas águas marinhas, o Estado estaria promovendo 
a privação de acesso da população local a essas áreas e também dos pequenos produtores – 
ao incentivar a produção industrializada, apenas as empresas têm mais facilidade, por seu 
poder econômico e de influência, em conseguir as licenças exigidas pela legislação. 

Com o intuito de verificar os modos de apropriação e gestão patrimonial dos recursos 
costeiros, Vinatea Arana e Vieira (2005) realizaram um estudo de caso sobre o cultivo de 
mexilhões Perna perna e de ostras Crassostrea gigas na Baía de Florianópolis, em duas 
localidades: Enseada de Brito (município de Palhoça) e Santo Antônio de Lisboa (noroeste 
da Ilha de Santa Catarina). Em ambas foi constatado o convívio simultâneo entre sujeitos 
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(moradores, turistas, pescadores, maricultores, navegantes), entidades (associações, colô-
nias de pescadores) e governo (prefeituras municipais, secretarias estaduais, universidades, 
ministérios), o que implicava a instauração de conflitos variados. 

Os principais usos por parte dos maricultores, dos pescadores e dos moradores eram, 
respectivamente, o cultivo de moluscos, a pesca e a ocupação do solo vinculada ao lazer. 
Do ponto de vista ambiental, esses usos apresentavam os seguintes riscos potenciais: so-
brecarga dos fundos litorâneos por sedimentos oriundos dos cultivos, impacto nos estoques 
pesqueiros pelo excessivo esforço de pesca e a prática de técnicas de captura predatórias, 
além da degradação da qualidade da água da baía pelo despejo de esgotos domésticos não 
tratados, expansão urbana desordenada e especulação imobiliária. Por meio de depoimen-
tos, observou-se então que os maricultores e os técnicos (da UFSC e da Epagri) eram a 
favor do cultivo de moluscos e, por outro lado, entre os pescadores e entre os moradores de 
beira de praia, havia posições tanto a favor como contra a maricultura. 

A Figura 11 apresenta uma síntese dos principais conflitos encontrados nas duas loca-
lidades pesquisadas.

Figura 11 – Resumo dos principais conflitos constatados em Santo Antônio de Lisboa  
                   e Enseada de Brito em 2005

Ator Principal queixa Tipo de conflito

Pesca artesanal vs 
pesca industrial

Pescadores artesanais queixam-se que a pesca 
industrial depreda e sobre-explora os recursos 
pesqueiros.

Contendas arma-
das, litígios.

Pescador artesanal vs 
maricultor

Pescadores queixam-se que a maricultura limita o 
acesso ao mar, faz perigar a navegação e depreda 
os costões.

Rivalidade,  
discussões.

Morador vs  
maricultor

Moradores queixam-se que a maricultura degrada 
a paisagem por meio do lixo e da poluição visual.

Discussões,  
litígios.

Maricultor vs  
técnico

Maricultores queixam-se da burocracia das insti-
tuições públicas envolvidas na gestão da ativida-
de. Técnicos queixam-se da teimosia dos maricul-
tores e, em geral, da sua índole.

Discussões.

Técnico vs  
técnico

Técnicos da UFSC queixam-se da existência de 
certa incoerência na demarcação das áreas feita 
pela Epagri. Técnicos da Epagri queixam-se da 
falta de retorno dos resultados das pesquisas reali-
zadas pela UFSC.

Discussões, riva-
lidade técnica.

Fonte: Vinatea Arana; Vieira (2005). 

Para os autores, a ocorrência de conflitos socioambientais devido à diversidade de per-
cepções, racionalidades e interesses acaba por reforçar o risco socioambiental, e tais conflitos 
demonstram que não existe consenso quanto aos diferentes modos de se usar o recurso natu-
ral e de se obterem dele benefícios. Como conclusão, eles apontam que os sistemas de gestão 
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da maricultura e da Baía de Florianópolis são deficitários no sentido social e no ambiental. 

Pesquisadores que examinaram o setor produtivo da malacocultura em Santa Catari-
na, assessorando a pesquisa e a extensão, também diagnosticaram uma série de problemas. 
É o caso do trabalho de Vicente et al. (2010), que levantaram as demandas apontadas por 
maricultores, extensionistas e pesquisadores. Na ocasião, os autores obtiveram os seguintes 
resultados: 21% dos maricultores entrevistados declararam que a não obtenção de sessões 
de uso de áreas marinhas para a prática da maricultura era o principal problema enfrentado; 
17% apontaram como o outro maior problema a dificuldade de comercialização do produto; 
16% relataram as dificuldades na obtenção de sementes; 13% das respostas relacionaram-se 
à falta de políticas públicas voltadas para a malacocultura; as demais respostas indicaram 
temas como a dificuldade de acesso a crédito (8%), dificuldades para obtenção de materiais 
específicos para o cultivo de moluscos (5%) e a falta de associativismo e/ou cooperativismo 
entre os produtores (2%). Outros problemas citados somaram 11% das respostas. Segundo 
Vicente e seus colaboradores, apesar de o principal problema levantado nos questionários (a 
sessão de áreas marinhas para fins de maricultura) depender de um oneroso processo sujeito a 
pareceres e ações interinstitucionais, grande parte dos demais problemas levantados poderia 
ser solucionada ou amenizada pela disseminação de experiências e resultados gerados pela 
academia e pelo setor produtivo de outros lugares do mundo. 

Boscatto (2008) buscou diagnosticar a malacocultura em relação à legislação. Conside-
rando que a atividade ocupa corpos d’água da União e que normas e leis devem ser seguidas, 
realizou um levantamento topográfico de vinte áreas aquícolas na Tapera e no Alto Ribeirão, 
ao sul da Ilha de Santa Catarina. Seu diagnóstico apontou que havia áreas aquícolas em lo-
cais com profundidade e distância da linha de baixa-mar inadequadas perante a legislação, e 
parte de uma área ficava em local a menos de 50 metros de um costão rochoso. A legislação 
para o cultivo de moluscos prevê uma distância de 50 metros dos costões, para dar espaço à 
passagem de embarcações, e de 200 metros das praias, para não comprometer o uso pelos ba-
nhistas. A profundidade mínima varia conforme o tamanho da estrutura de cultivo (proporção 
de 1:1 entre a parte submersa da estrutura e o vão livre abaixo dela).

O cercamento das áreas aquícolas teve início em Santa Catarina em 2015. O processo 
de licitação dessas áreas havia iniciado em 2004, mas a documentação só ficou pronta onze 
anos depois. Após a demarcação realizada pela Epagri, os produtores tinham um prazo de 
três anos para efetivar os ajustes necessários em suas fazendas marinhas e obter a licença. 
Mas para conseguir a cessão de uso da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), precisavam 
apresentar alguns documentos, entre eles a licença ambiental cedida pela Fundação do Meio 
Ambiente (Fatma). O processo de licenciamento foi bastante tumultuado, o que, segundo 
informações obtidas na SPU, exigiu a interferência da Ministério Público Federal a fim de 
impedir danos ambientais. No fim das contas, a SPU fez a cessão de uso das águas de domínio 
da União diretamente ao MPA, que trataria de promover a licitação de áreas não onerosas 
(para as comunidades tradicionais) e onerosas (para empreendimentos com fins lucrativos).
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A instalação das boias que delimitam as fazendas marinhas catarinenses também foi 
providenciada pela Epagri. Após a delimitação no Ribeirão da Ilha, concluída entre fins de 
2015 e início de 2016, notícias na mídia começaram a veicular insatisfações por parte dos 
maricultores em relação aos critérios adotados para a demarcação e à ausência de consulta 
prévia aos produtores e aos moradores locais, em especial na ponta da Caiacanga e na Caieira 
da Barra do Sul. A empresa chegou a admitir a possibilidade de uma revisão das áreas.10 Con-
tudo, no site da prefeitura de Florianópolis foi encontrada uma nota do dia 16 de setembro de 
2015 com o título “Produtores aprovam demarcação aquícola”11, publicada após a assinatura 
das demarcações, realizada em grande evento na 16a Fenaostra. 

Ao final de abril de 2016, numa conversa informal com um produtor do Ribeirão da 
Ilha, na época com 33 anos de idade, constatou-se que ele estava “satisfeito com a demarca-
ção”. Disse que ali não houve conflitos. Mas contou que o cabo das boias havia se rompido 
em meados do mês de abril (cinco meses após a instalação) e ele teria de recolocá-lo, pois 
a manutenção das instalações é de responsabilidade do maricultor. Depois ainda precisaria 
deslocar os longlines12 com as lanternas para o interior da marcação, uma vez que as linhas de 
sua fazenda estavam fora dos limites estipulados. Esse produtor participa de uma cooperativa, 
mas segundo ele a entidade estava desativada devido à “desmobilização dos maricultores e à 
falta de apoio do poder público”. Contou que teve suspenso seu selo do Serviço de Inspeção 
Federal (S.I.F.) e que, na época, apenas três produtores no Ribeirão da Ilha possuíam o S.I.F. 
Ao final da conversa, comentou que mesmo ante as dificuldades, era “a favor da maricultura” 
porque dela vivia e estava disposto a batalhar pela cooperativa.

Nessa conversa informal, o produtor mencionou a existência de problemas com a de-
marcação das áreas aquícolas na Caieira da Barra do Sul. Quando perguntado sobre a que tipo 
de problema se referia, sua resposta foi que “as boias foram instaladas em áreas de croa” e 
isso teria de ser revisto. Croa é o mesmo que baixio, banco de areia, um local com maré quase 
sempre baixa. E isso dificulta o trabalho do maricultor, pois não há espaço suficiente para a 
instalação das ostras e dos mexilhões para o cultivo, além de ser uma localização com muito 
sedimento, que contamina os moluscos.

No município de Palhoça, segundo o relato feito em Hoffmann (2016, p. 34), mesmo 
com toda a divulgação e informação, os maricultores ainda possuem dúvidas e se sentem 
inseguros por não compreenderem claramente como se enquadrar “nas novas normas do pro-
cesso de regularização”. A pesquisadora participou do processo de demarcação e ocupação 
de áreas aquícolas no município, atuando diretamente com agentes técnicos de pesquisa e 
extensão da Epagri, e constatou que houve alguns imprevistos em relação a várias ações dos 

10 Ver reportagem do Notícias do Dia de Florianópolis, de 25/10/2015, com o título “Epagri admite revisão de 
áreas demarcadas para maricultura”. Disponível em: <http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/maricultores-
-questionam-criterios-e-epagri-admite-revisao-de-areas-demarcadas-para-maricultura>. Acesso em: 5 mar. 2016. 
11 Em: <http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/index.php?pagina=notpagina&noti=15272>. Acesso: 5 mar. 2016.
12 Espinhel ou longline é o nome que recebe uma estrutura de cultivo flutuante. Um cabo de 16 mm é ancorado 
com pesos de pedra, chumbo ou ferro (poitas) nas extremidades e um conjunto de boias o mantém suspenso na 
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órgãos responsáveis pela gestão da maricultura, sobretudo atrasos nas licitações e liberação 
de recursos para a demarcação das áreas aquícolas. Ademais, serão necessários ajustes de 
posicionamento de algumas áreas, que precisam ser autorizados e realizados, o que causa 
impactos e desconforto para as comunidades de maneira geral. 

Segundo Hoffmann, a instalação das boias demarcatórias nos parques de Palhoça ocor-
reu sem problemas na maioria das comunidades, mas na comunidade da Barra do Aririu, 
por exemplo, pescadores se sentiram prejudicados. Após a instalação, os cessionários foram 
avisados que precisariam reforçar os cabos que sustentam as boias, para evitar a perda e 
possíveis prejuízos. Mas houve maricultores que deixaram claro que não fariam esse reforço, 
acreditando que, caso os sinais demarcatórios desaparecessem, ficariam desobrigados de rea-
locar e manter suas áreas sinalizadas.

Na comunidade da Ponta do Papagaio, há indícios de ressacas anuais no mês de junho, 
o que faz com que maricultores percam materiais e apetrechos, como poitas, cabos e lanternas 
pela ação da força das ondas. Os maricultores dessa região optaram por não reforçar as boias 
e acabaram perdendo quase todas as boias utilizadas na demarcação desse conjunto aquícola. 
Na comunidade da Barra do Aririu, por sua vez, houve conflito entre pescadores e maricul-
tores porque os primeiros alegaram que as áreas aquícolas foram instaladas na passagem de 
embarcações. Na Enseada de Brito, identificou-se o conflito entre os próprios maricultores 
relativo à migração de áreas e expansão de cultivos. Para a autora, a participação de um téc-
nico junto a esses produtores é necessária para que se tente “resolver pequenos problemas de 
forma rápida” (HOFFMANN, 2016, p. 29).

Conforme indica a pesquisadora, existem problemas comuns na maioria das comunida-
des, como é o caso da realocação das áreas aquícolas. A transferência das estruturas de cultivo 
preexistentes para as áreas licitadas se torna lenta, pois muitos produtores não estão seguros 
a respeito da localização exata de suas áreas e isso interfere na transferência das estruturas 
dos maricultores vizinhos. Esse problema foi encaminhando aos extensionistas da Epagri de 
Palhoça, para que acompanhem o maricultor in loco e apontem sua área aquícola. Consta-
tou-se o grau de dificuldade que os maricultores possuem de se localizar, mesmo com todo o 
material de apoio, apresentações e esclarecimentos prestados.

Quanto às áreas que se encontram em locais que atrapalham a navegação ou a pesca de 
caceio, ou aquelas posicionadas em desembocadura de rio, foi solicitado que as comunidades 
enviassem um ofício ao Mapa, quando a Seap era ligada a ele, solicitando possíveis mudan-
ças. Do mesmo modo devem proceder os interessados em expandir ou modificar o formato 
de suas áreas. Os maricultores que não foram contemplados com áreas aquícolas e estão no 
mar foram orientados a realizar parceria e, paralelamente, esperarem por novas licitações ou 
proporem novas áreas. Desse modo, afirma a autora, embora parte dos produtores planeje 
uma maricultura regularizada, e trabalhem duro para isso, outros preferem se manter na ilega-

superfície da água. Em cada boia é fixada uma “lanterna” (estrutura onde as ostras são deixadas para engorda).
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lidade, sem nenhum tipo de compromisso com os órgãos públicos. Ademais, outras questões 
graves foram detectadas: a participação de “laranjas” em licitações, o que possibilita que um 
produtor fique com várias áreas (em nome de pessoas da família, amigos e até mesmo funcio-
nários), e a compra e venda de áreas de cultivo, que são de domínio da União.

Essas situações de conflito não impediram que a autora considerasse na conclusão de 
seu trabalho: “As mudanças estão proporcionando contribuições para a maricultura não ape-
nas no incremento da economia, mas também em termos de ganho social e ambiental, promo-
vendo maior segurança para os trabalhadores do setor” (HOFFMANN, 2016, p. 34). E outros 
benefícios são esperados com a regularização e a ocupação ordenada das áreas aquícolas: “A 
possibilidade de aumento da produtividade das áreas, a melhoria de qualidade dos produtos 
da maricultura, preservação e conservação de ecossistemas e a diminuição da poluição visual 
nas comunidades” (HOFFMANN, 2016, p. 34). Os últimos parágrafos estão registrados aqui 
literalmente porque, do contrário, perderiam muito do significado – e do “tom” – que têm 
para a análise feita posteriormente, no terceiro capítulo desta dissertação:

É possível concluir que o processo se deu de forma positiva, mesmo com os empe-
cilhos aqui relatados. Santa Catarina é o primeiro estado da Federação a ter mari-
cultura reconhecida e legalizada.

Observou-se também que a maricultura no município de Palhoça não usa todo seu 
potencial, por falta de auxílio técnico e talvez por falta de incentivos públicos. Sem 
esses, maricultores não conseguem manter sua produção em ciclo contínuo, ficando 
sem matéria-prima por falta de insumos nas melhores épocas para venda de molusco 
no município, que seria no período do verão.

Com a legalização da maricultura, a atividade de responsáveis técnicos se fará ne-
cessária. Atualmente a Epagri disponibiliza serviços para os maricultores como ela-
boração de projetos, levantamentos estatísticos e fornece consultoria. Porém não 
prestará mais esse tipo de serviço, abrindo oportunidade para que Engenheiros de 
Aquicultura possam realizar esse trabalho de forma mais próxima de produtores, co-
nhecendo a real situação deles e contribuindo para o desenvolvimento da produção.

E por fim, acredita-se que para que todo o processo de regularização da maricultura 
seja totalmente válido, é necessária a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis 
a partir dos prazos estipulados e informados por lei (HOFFMANN, 2016, p. 34).

O que se infere de tudo isso é que a implantação da maricultura nas comunidades cos-
teiras de Santa Catarina não tem sido tarefa fácil. Também não tem solucionado a situação de 
vulnerabilidade das pessoas que têm na pesca artesanal um dos determinantes do seu modo 
de vida, para aquelas que dela tiram, se não todo, parte de seu sustento. Todo esse processo de 
implantação e gestão da maricultura não parece incluir a participação dos produtores, o que 
se constatou em outros trabalhos que trataram da temática.

No início, as instituições governamentais e parceiras vinculadas ao cultivo de molus-
cos, com o objetivo de conciliar desenvolvimento econômico e inclusão social, buscaram 
profissionalizar e organizar os produtores em associações e cooperativas. A cessão das áreas 
seria feita aos pescadores associados ou cooperados, o que era uma exigência da política 
federal. No entanto, em 2001, com a Instrução Normativa Interministerial n. 9, as regras do 
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jogo foram alteradas e o processo de cessão das áreas foi individualizado, ficando a cargo 
de cada produtor, por si, se ajustar a muitas exigências técnicas e enfrentar burocracias com-
plicadas para a regularização de sua produção junto Mapa. Essa instrução provocou reações 
devido à sua pouca ênfase nas questões sociais, preocupando-se mais com regulamentações 
técnicas e exigindo que as áreas de cultivo fossem individualizadas, o que significava uma 
fonte de conflitos (PAULILO, 2002). Rosso (2010a, p. 86) comenta: “[...] a permanência da 
pequena produção, e ainda mais visível no caso da maricultura familiar, depende atualmente 
da resistência diária desenvolvida por esses produtores às adversidades impostas pelo inte-
resse do Estado e do capital”.

Na Caieira da Barra do Sul, a participação em associações é reduzida, segundo in-
formação obtida com pescadores e maricultores do bairro – para quem a demarcação dos 
cultivos foi realizada sem a observância das particularidades geofísicas e sociais do bairro 
e sem a participação dos moradores. Se, como afirma Acselrad (2010b, p. 3), “o capitalis-
mo se constituiu desde sempre pela apropriação gratuita [dos] espaços de uso comum pelas 
formas privadas de produção de mercadorias”, com a demarcação das fazendas aquícolas 
na Caieira, assim como em todos os outros lugares do litoral brasileiro, estaria havendo 
não apenas uma apropriação do mar territorial, como bem público de uso comum, mas sua 
privatização, como numa estrutura fundiária. A intervenção do Estado, com enfoque desen-
volvimentista industrialista, não estimula o modo de produção comunitário e incentiva a 
divisão do trabalho entre patrões e empregados. Oliveira e Silva (2012, p. 355) salientaram 
que “a ruptura de modos de produção comunitários artesanais não é uma consequência re-
levante em termos institucionais, embora seja em níveis culturais e políticos”. 

Foi o que constatou Ramalho (2015a) ao abordar a aquicultura em Pernambuco. Para 
o autor, se não fosse a constituição de uma ideologia singular, a aquicultura (de base em-
presarial) não teria crescido tão vertiginosamente nas últimas décadas. A ideologia aquí-
cola, em suas palavras, “é um sólido projeto societário”, parte do movimento do capitalis-
mo global que transformou os organismos aquáticos em mercadorias comercializadas no 
planeta, conectando poderosos centros consumidores (Estados Unidos, União Europeia, 
Japão) às regiões produtoras de países em desenvolvimento (Brasil, Chile, Índia). Amplos 
setores da sociedade foram convencidos com argumentos de peso: a aquicultura favorece 
a segurança alimentar com a oferta de produtos de grande valor proteico; gera emprego e 
renda; minimiza e elimina a superexploração dos recursos pesqueiros por parte da pesca 
extrativista; aumenta a produção de pescado dos países produtores e gera consideráveis lu-
cros por meio da exportação (RAMALHO, 2015a, p. 524-525). No entanto, essa ideologia 
não sobreviveria caso não fosse internalizada até mesmo por aqueles que deseja dominar 
– alguns pescadores e pescadoras a assimilaram, seja como algo irreversível independen-
temente da vontade deles, seja por “se encantarem pela voz e os desejos das elites que 
prometem o progresso”. 
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Ramalho (2015a, p. 541) acredita que a aquicultura empresarial, mais que a indústria 
pesqueira, para se recriar plenamente precisa eliminar a pesca artesanal e suas práticas terri-
toriais. Cada pedaço de mar, de mangue ou de estuário “conquistado pela aquicultura em sua 
luta de classes significa, na mesma medida, a quebra e o fim da biodiversidade e da sociodi-
versidade pesqueira, e a constituição de uma vida monocultural concreta e simbolicamente”.

Em uma pesquisa realizada no Ribeirão da Ilha há 15 anos, Machado (2002) já tinha 
avaliado os impactos da crescente ocupação da terra e do mar onde os cultivos se localizavam 
e os resultados apontaram, na época, que a atividade favorecia a geração de renda direta e 
indireta, mas os empregos formais eram em número reduzido. A estrutura produtiva do distri-
to vinha apresentando mudanças que favoreciam a melhoria da qualidade de vida local, mas 
apontava para a prevalência da lógica competitiva do mercado, o que implicaria um modelo 
de desenvolvimento local excludente, apropriativo e degradador. Isso poderia, conforme a 
autora, mudar o estilo de vida e valores dominantes no distrito.

O ponto central da discussão de Machado (2002) é a questão da propriedade, pois o mar 
passa a ser fator de produção. Historicamente, os pescadores artesanais eram donos da terra 
na qual viviam, ou seus ocupantes por diversas gerações, por posse, herança ou outros meios. 
E tinham acesso livre ao mar, que garantia sua existência e, ainda, um excedente que era 
vendido e lhes dava uma renda extra. Quando passam a trabalhar nos cultivos, ficam privados 
da propriedade e poucos têm acesso independente aos meios de produção, o que facilita a 
transformação do valor da sua força de trabalho em valor de troca, que se efetivará através do 
assalariamento, oficializado ou não.

A pesquisadora realizou sua análise em um momento do desenvolvimento da maricul-
tura na localidade em que os pequenos produtores tinham esperança de bons ganhos futuros. 
Mas seu raciocínio se mostrou correto. Nesta pesquisa observou-se que aqueles que não 
possuem os meios para bancar financeiramente a produção se associam com outras pessoas 
para levar adiante uma pequena fazenda de cultivo, e aí a realidade piora. Não conseguem so-
breviver dividindo os rendimentos e até são levados a vender seus moluscos aos maricultores 
“maiores”. Como relatou um maricultor entrevistado em 2017, precisam se submeter ao “car-
tel” que se formou entre diversos produtores de maior porte, que são os que definem o baixo 
preço de venda. Disso resulta que, além de trabalhar na maricultura, essas pessoas trabalham 
também como pescadores e têm ainda empregos na área de serviços, muito comumente como 
seguranças, zeladores, caseiros das casas de veraneio ou nos restaurantes da região. Seria o 
caso de se refletir sobre a pluriatividade entre os pescadores e maricultores artesanais.

Machado (2002) apontou ainda que a ocupação de áreas públicas exigiam cuidado 
quanto à concessão das áreas de cultivo devido à possibilidade histórica de apropriação pri-
vada dos bens públicos. O modelo de ocupação por pequenos lotes, regrado pelo governo, 
favorecia os pescadores artesanais, mas à medida que o consumo e a produção crescessem, 
conforme ela argumentou, seriam necessárias maiores áreas para garantir a expansão do se-
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tor. Na realidade, isso está ocorrendo. E o que viria com essa expansão seria a produção 
de tecnologia, máquinas e equipamentos específicos, que criam capitais adicionais e geram 
lucro. Nessa fase surgem as empresas que fazem os grandes investimentos e dependem de 
determinação de espaços específicos para implantar suas fazendas marinhas, não mais obje-
tivando a valorização do ser humano, com geração de emprego e renda, mas simplesmente a 
valorização e expansão do capital.

As empresas presentes na cadeia produtiva do Ribeirão da Ilha demonstram isso. Todo 
um aparato tecnológico especializado vem se impondo e muito tem-se investido na divulga-
ção do produto como atrativo para geração do lucro e acumulação do capital, condição básica 
para garantia de mercados. Ao Estado, mantenedor dos órgãos ligados ao cultivo marinho, 
coube a primeira fase, com a pesquisa básica e os riscos. Como observou Machado (2002), a 
ciência opera a serviço da acumulação e não dos pescadores artesanais. Estes não conseguem 
competir com o empresário capitalista e tendem a ser expulsos do sistema ou, então, ser “in-
tegrados” como empregados das empresas que vão surgindo – aquelas que conduzirão o setor.

Com essas considerações, encerra-se a exposição da revisão temática para o desenvol-
vimento da pesquisa. Embora tenham sido encontrados outros trabalhos técnicos e acadêmi-
cos sobre a maricultura, foram selecionados para esta dissertação apenas os mencionados, em 
seus aspectos considerados mais relevantes. 

A quarta e última parte do capítulo é dedicada às escolhas teóricas feitas para atingir o 
objetivo de pesquisa, que foi analisar a dinâmica conflitiva no bairro da Caieira da Barra do 
Sul após a implementação da maricultura empresarial na localidade, a partir dos anos 1990. 

1.4  O CAMPO TEÓRICO

Em primeiro lugar, considerou-se que a análise dos conflitos decorrentes da introdução 
da maricultura na Caieira da Barra do Sul demandava um conhecimento sobre a gênese da 
formação socioespacial (FSE) do bairro e que configurou a realidade que ocorre ali no pre-
sente. A abordagem teórico-metodológica proposta por Milton Santos (2008) permite analisar 
a especificidade de cada lugar, histórica e geograficamente, sem desconsiderar as diferentes 
escalas (mundial, nacional, regional e local) e levando em conta a relação dialética entre ele-
mentos naturais e humanos. A FSE possibilita uma análise da perspectiva espacial e socioe-
conômica, considerando o modo de produção e a formação social em seu movimento histó-
rico – sendo ambos produto e fator, que determinam a sociedade e são determinados por ela. 
Santos considera o espaço como matéria trabalhada por excelência, a mais representativa das 
objetificações da sociedade, pois ao longo do tempo guarda as marcas da práxis acumulada 
(SANTOS, 2012, p. 33). Ou seja, o espaço é visto como resultado da história dos processos 
produtivos impostos pela sociedade (SANTOS, 1988).
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Conforme Santos (2008, p. 29), “os modos de produção escrevem a história no tempo, 
as formações sociais escrevem-na no espaço”. O espaço reproduz a totalidade social à medida 
que as transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e políticas. 
Assim, “o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior da totalidade, quando evolui em função 
do modo de produção e de seus momentos sucessivos” (SANTOS, 2008, p. 33). Trata-se de 
um movimento histórico, em que os elementos do espaço são variáveis, quantitativa e quali-
tativamente, cujo valor se dá de acordo com seu papel no interior de um conjunto. 

Santos utilizou as categorias forma, função, estrutura, processo e totalidade. Conforme 
Saquet (2008, s. p.), o conceito de espaço foi entendido como um conjunto de formas repre-
sentativas de relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por 
relações que estão ocorrendo e se manifestam por meio de processos e funções. Assim, o es-
paço seria um campo de forças cuja formação é desigual. Por isso a evolução espacial não se 
apresenta de igual forma em todos os lugares. Oferece a alguns e recusa a outros, numa práxis 
coletiva que reproduz as relações sociais. A Caieira da Barra do Sul, portanto, é observada 
como resultado dos processos sociais, num movimento dialético entre forma e conteúdo.

Em segundo lugar, é importante salientar que os conflitos são entendidos aqui como 
manifestações constitutivas das relações sociais e, portanto, a “compatibilização” da mari-
cultura com outras práticas territoriais não pode considerar a ausência de conflitos nem as 
relações de poder que permeiam as dinâmicas sociais. Como observado por Zhouri (2008), 
na busca de um consenso entre os interesses econômicos, ecológicos e sociais para um deno-
minado desenvolvimento sustentável, o Estado, como regulador, abstrai dessas dimensões as 
relações de poder que permeiam os processos sociais.

Quando esta pesquisa foi pensada, tinha-se que a maricultura envolve questões ambien-
tais e que, como toda prática social, se dá em um território. O território, portanto, deve ser 
entendido como o espaço da prática, é um produto da prática social. Ele implica a apropriação 
de uma parcela de espaço, o que envolve a noção de limite e manifesta uma intenção de poder 
(BECKER, 2005). Souza (2015) entende o território como a projeção espacial de uma relação 
de poder, ou seja, uma relação social espacializada. O território seria então, fundamentalmen-
te, um espaço definido e delimitado “por” e “a partir” de relações de poder, e o que interessa, 
para o autor, é saber quem domina ou influencia um determinado espaço, e “como” domina 
ou influencia esse espaço (SOUZA, 2000, p. 78-79).

Andréa Zhouri e Klemens Laschefski (2010) veem o território como patrimônio neces-
sário à produção e à reprodução da comunidade como um todo. Ao viverem em um modelo 
de sociedade urbano-industrial-capitalista, os grupos chamados tradicionais estariam experi-
mentando um distanciamento físico e uma alienação em relação a seus territórios, dos quais 
dependem para a reprodução de seus modos de vida. Para Zhouri e Laschefski, o planeja-
mento e a organização dos territórios são transferidos para as instâncias chamadas públicas, 
que controlam – numa relação dialética com o setor empresarial – os fluxos e fixos nos terri-
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tórios de sua responsabilidade (território aqui em seu sentido clássico, de Estado-nação). As 
empresas, por sua vez, criam as próprias territorialidades na busca de novos mercados ou de 
localização para suas unidades produtivas – que é o que vem ocorrendo na Caieira da Barra 
do Sul, onde empresários da maricultura têm se instalado. 

As formulações de Milton Santos sobre o território também auxiliam no contexto da 
pesquisa. Para ele, o território é resultado não apenas da superposição de sistemas naturais e 
sistemas de coisas criadas pelo homem, é o chão e também a população, ou seja, uma iden-
tidade – o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. “O território é a base do 
trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. 
Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território 
usado, utilizado por uma dada população” (SANTOS, 2010, p. 96-97). 

Almeida (2008, p. 133-134) entende que a territorialidade “funciona como fator de 
identificação, defesa e força. Laços solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de 
regras firmadas sobre uma base física considerada comum, essencial e inalienável, não obs-
tante disposições sucessórias porventura existentes”. Para o autor, que se dedica aos estudos 
das chamadas comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outras), o con-
ceito de territorialidade se expande para o que chamou de “territorialidades específicas”, as 
que resultam de processos sociais de territorialização distintos e demarcam dinamicamente 
terras de pertencimento coletivo que convergem para um território. A noção de territoriali-
dades específicas é distinta da ideia de terra e, também, de território. Os processos sociais de 
territorialização, que se configuram em territorialidades específicas, resultam de

[...] uma conjunção de fatores, que envolvem a capacidade mobilizatória, em tor-
no de uma política de identidade, e um certo jogo de forças em que os agentes 
sociais, através de suas expressões organizadas, travam lutas e reivindicam di-
reitos ao Estado. As relações comunitárias neste processo também se encontram 
em transformação, descrevendo a passagem de uma unidade afetiva para uma 
unidade política de mobilização ou de uma existência atomizada para uma exis-
tência coletiva. A chamada “comunidade tradicional” se constitui nesta passagem 
(ALMEIDA, 2008, p. 118).

O fator identitário leva as pessoas a se agruparem em uma mesma expressão coletiva, 
a declarar seu pertencimento a um povo ou a um grupo, afirmar uma territorialidade especí-
fica e encaminhar de maneira organizada demandas ao Estado, exigindo o reconhecimento 
de suas formas intrínsecas de acesso à terra (ALMEIDA, 2008).

Hall (2000) vê a identidade como central para a questão da agência (o elemento ativo da 
ação social individual) e da política. Para ele, a identidade é uma construção social, histórica 
e discursiva, formada e transformada continuamente em relação às maneiras como os sujeitos 
são representados e/ou interpelados nos sistemas culturais. Para além da identidade, Hall su-
gere o uso de identificação, ou processo identitário, uma vez que a identidade é algo sempre 
em processo e nunca pode ser determinada. Assim, embora inclua os recursos materiais e 
simbólicos para sustentá-la, a identificação é condicional, aloja-se na contingência.
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Considerando a relação entre identidade e cultura, em Laraia (2001) e Giménez (1996; 
2003) encontra-se uma abordagem esclarecedora. Laraia entende a cultura como condicio-
nadora da visão de mundo do homem e a vê como dinâmica. Para ele, existem dois tipos de 
mudança cultural: uma interna, que resulta da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma 
outra que resulta do contato de um sistema cultural com outro. Giménez, por sua vez, afirma:

A cultura é a organização social do sentido, interiorizado de maneira relativamente 
estável pelos sujeitos em forma de esquemas ou de representações compartilhadas e 
objetivado em “formas simbólicas” – tudo isso em contextos historicamente especí-
ficos e socialmente estruturados porque para nós, sociólogos e antropólogos, todos 
os fatos sociais se acham inscritos em um determinado contexto espaço-temporal 
(GIMÉNEZ, 2003, p. 5)13.

O autor acha útil distinguir três dimensões analíticas no conjunto dos fatos culturais: 

A cultura como comunicação (ou seja, como conjunto de sistemas de símbolos, 
signos, emblemas e sinais, entre os quais se incluem, além da língua, o habitat, 
a alimentação, o vestuário etc., considerados não sob seu aspecto funcional, mas 
como sistemas semióticos); a cultura como armazenamento de conhecimentos (não 
apenas a ciência, mas também outros modos de conhecimento prático do senso co-
mum etc.); e a cultura como visão de mundo (em que se incluem as religiões, as 
filosofias, as ideologias e, em geral, toda reflexão sobre “totalidades” que implicam 
um sistema de valores e, por isso mesmo, dão sentido à ação e permitem interpretar 
o mundo) (GIMÉNEZ, 1996, p. 13)14.

Por serem meramente analíticas, tais dimensões se encontram imbricadas entre si e não 
podem ser dissociadas. A cultura específica de uma comunidade implicaria, para o autor, uma 
síntese das três dimensões apontadas.

Barth (1998) e Cardoso de Oliveira (2003, 2006), também dão suporte à análise das 
questões de identidade que envolvem os sujeitos pesquisados na Caieira da Barra do Sul. 
Barth especialmente no que diz respeito às fronteiras entre os grupos. Em uma crítica ao 
conceito de grupos étnicos, ele propôs inverter a lógica dos antropólogos que afirmavam que 
a cultura é definidora dos grupos étnicos – ao contrário, a cultura é produto, o resultado da 
organização dos grupos étnicos. Em suas pesquisas sobre grupos nômades de países como o 
Irã, Paquistão e Curdistão, entre outros, Barth constatou que as fronteiras persistem apesar do 
fluxo de pessoas que as atravessam. Assim, as distinções de categorias étnicas não dependem 
de uma ausência de mobilidade, contato e informação, mas acarretam processos sociais de 
exclusão e de incorporação. A interação, segundo o autor, não leva ao desaparecimento das 
diferenças culturais por mudança ou aculturação; as diferenças podem permanecer, apesar do 

13 La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos 
en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en 
contextos históricamente específicos y socialmente estructurados, porque para nosotros, sociólogos y antropó-
logos, todos los hechos sociales se hallan inscritos en un determinado contexto espacio-temporal. (Tradução 
livre da autora.)
14 La cultura como comunicación (es decir, como conjunto de sistemas de símbolos, signos, emblemas y señales, 
entre los que se incluyen, además de la lengua, el hábitat, la alimentación, el vestido, etc., considerados no bajo 
su aspecto funcional, sino como sistemas semióticos); la cultura como almacenamiento de conocimientos (no sólo 
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contato interétnico e da interdependência dos grupos. As análises, portanto, teriam de recair 
na natureza das fronteiras entre os grupos, e não no conteúdo mesmo das culturas. Relações 
sociais estáveis, persistentes e muitas vezes de importância social vital são mantidas através 
dessas fronteiras e são frequentemente baseadas nos estatutos étnicos dicotomizados.

Cardoso de Oliveira (2003) afirma que o modelo de Barth responde a alguns aspectos, 
mas não ultrapassa o plano empírico por não conseguir questionar a estrutura da identifica-
ção étnica além de sua manifestação em uma determinada sociedade ou situação de conta-
to. Quando mais tarde tratou da identidade social, Cardoso de Oliveira (2006) trouxe o Self 
para suas análises dos processos de identificação, entendendo o Eu como a agência estra-
tégica de articulação de identidades sociais ante o mundo moral. Assim, resgata o conceito 
de pessoa de Kant, que diz respeito à essência do ser humano. O Eu tem sua integridade 
garantida, mesmo que a pessoa assuma diversas identidades, pois o Eu não se dissolve em 
qualquer coisa que o envolva, como a cultura, e tem liberdade para escolher a identidade 
que quiser assumir.

Desse modo, Cardoso de Oliveira defende que a manipulação da identidade não é feita 
pelo costume gerado no processo que ele chama de “fricção interétnica”, mas como uma ação 
provida de racionalidade. Portanto, a dupla identidade não leva o sujeito a cindir-se em dois. 
Ao contrário, como sujeito ético, que segue normas (que não tem a ver com tradição, que diz 
respeito à cultura), ele tem liberdade de escolha do tipo de Eu que deseja ser.

A discussão colocada pelo autor atende a um dos objetivos específicos desta pesquisa, 
que é investigar em que medida as práticas territoriais dos sujeitos contribuem para a cons-
tituição de identidades. Numa aproximação com o campo, em duas entrevistas realizadas 
na Caiacanga, outro bairro do Ribeirão da Ilha, ficou claro que ambos os entrevistados as-
sumiam suas identidades conforme os interlocutores. Um deles ora se afirmava maricultor, 
ora pescador. Outro, que dizia ser segurança (trabalha como segurança em uma instituição 
de ensino superior da capital catarinense), mudou sua fala afirmando-se também pescador no 
momento em que a esposa contou que ele vai sempre para o mar pescar quando não está tra-
balhando fora. Tanto em casa como na praia, o entrevistado, ainda, dedica muito tempo a seus 
petrechos de pesca. Ele teve de concordar com a mulher: sim, achava que era mais pescador 
que segurança. E às vezes pedreiro, quando arranja alguns “bicos” para fazer perto de casa.

Para Acselrad (2004), os objetos do ambiente, as práticas sociais desenvolvidas nos 
territórios e os usos e sentidos atribuídos ao meio interagem e se conectam material e social-
mente – pelas águas, pelo solo ou a atmosfera. Assim, o ambiente seria um terreno contestado 
material e simbolicamente, onde se definem as relações de poder nas sociedades. Em cada 
modelo de desenvolvimento encontram-se modalidades específicas de conflitos ambientais 

la ciencia, sino también otros modos de conocimiento como las creencias, la intuición, la contemplación, el cono-
cimiento práctico del sentido común, etc.); y la cultura como visión del mundo (donde se incluyen las religiones, 
las filosofías, las ideologías y, en general, toda reflexión sobre “totalidades” que implican un sistema de valores y, 
por lo mismo, dan sentido a la acción y permiten interpretar el mundo). (Tradução livre da autora.)
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predominantes. E em cada combinação de atividades, “o ‘ambiente’ será enunciado como 
meio de transmissão de impactos indesejáveis que fazem com que o desenvolvimento de 
certas práticas comprometa a possibilidade de outras práticas se manterem” (ACSELRAD, 
2004, p. 27). Em geral, conforme o autor, as vítimas dos impactos indesejados estão entre os 
setores populares, com menor renda e menor acesso aos processos decisórios.

Na definição de Acselrad, portanto, os conflitos ambientais são os que envolvem grupos 
sociais com apropriação, uso e significação do território diferenciados, podendo derivar da 
disputa pela apropriação de uma mesma base de recursos ou de bases distintas, mas interco-
nectadas por interações ecossistêmicas. A origem desse tipo de conflito é determinada quando 
ao menos um dos grupos vê a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que 
desenvolvem ameaçada pelo exercício de práticas de outros grupos. 

Com essa conceituação, Acselrad (2004) remete os conflitos ambientais a quatro di-
mensões constitutivas: apropriação simbólica, apropriação material, durabilidade (da base 
material necessária à continuidade de determinadas formas sociais de existência) e intera-
tividade (ação cruzada de uma prática espacial sobre outra) – essenciais para apreender a 
dinâmica conflitiva própria aos diferentes modelos de desenvolvimento.

Em concordância com o pensamento de Acselrad, Zhouri e Laschefski (2010) destacam 
que o campo dos conflitos ambientais caracteriza-se pela diversidade e heterogeneidade dos 
sujeitos e dos seus modos de pensar o mundo. Embora indiquem que toda classificação tem 
suas limitações, formulam uma tipologia dos conflitos ambientais para fins analíticos, o que 
possibilita visualizá-los quanto à forma e à profundidade do enfrentamento entre os grupos 
envolvidos. Desse modo, apontam três tipos: os conflitos ambientais distributivos, os confli-
tos ambientais espaciais e os conflitos ambientais territoriais. Os conflitos ambientais terri-
toriais, que se dão entre grupos com modos diferentes de apropriação do meio, constituem 
uma categoria que, acredita-se, possibilita uma análise abrangente do objeto desta pesquisa. 

Para Zhouri e Laschefski (2010), esse tipo de conflito marca, em geral, situações em 
que existe uma sobreposição de reivindicações de diversos segmentos sociais – com identi-
dades e lógicas culturais diferenciadas – sobre um mesmo recorte espacial. Os autores dão 
como exemplos a instalação de hidrelétricas ou a expansão dos agrocombustíveis, mas a 
implementação da maricultura em comunidades de tradição pesqueira pode ser enquadrada 
nessa mesma modalidade de conflito à medida que envolve grupos com racionalidades dis-
tintas: um grupo chamado tradicional, que não é inserido no modelo de sociedade urbano-
-industrial-capitalista (ou é parcialmente inserido), e outros grupos, hegemônicos, inseridos 
nesse modelo.

Nesse tipo de conflito os consensos são difíceis, segundo os mesmos autores, pois estão 
implicadas formas diferentes de apropriação, nesses recortes espaciais, do que se chama de 
natureza. Para os grupos tradicionais, a comunidade e o território representam uma unidade 
que garante a produção e a reprodução de seus modos de vida, o que resulta em uma forte 
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identidade com o espaço onde se vive. Por outro lado, a sociedade urbano-industrial-capi-
talista se caracteriza pela divisão do trabalho e a individualização dos sujeitos sociais, que 
se relacionam em grande parte pela mediação do mercado. Como decorrência do progresso 
tecnológico e da criação de redes para as trocas de produtos, com inúmeros intermediários, há 
um distanciamento físico e a alienação dos indivíduos em relação à base territorial necessária 
para a reprodução de seus modos de vida (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p. 23-24).

No contexto desses empreendimentos (hidrelétricas, agronegócio, aquicultura), tem 
importância o papel do Estado, que se alia aos segmentos do capital contra as territorialidades 
de outros grupos – em especial os povos tradicionais – e os seduz com a promessa de empre-
go e renda. Tal discurso, de cunho ideológico, tem agido em defesa do modelo de desenvol-
vimento hegemônico contemporâneo, por isso julga-se importante, em concordância com a 
posição de Zhouri e Laschefski, colocar a discussão dos conflitos ambientais territoriais no 
interior da produção de conhecimento acadêmico. 

Pelo que foi exposto até aqui, acredita-se importante uma reflexão sobre a ambienta-
lização dos conflitos e lutas sociais e sobre justiça ambiental (ACSELRAD, 2010a, 2010b; 
ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010; LEITE LOPES, 2004, 2006; ACSELRAD; BEZERRA, 
2010). Conforme Acselrad (2010a, p. 108), a noção de justiça ambiental envolve uma “res-
significação” da questão ambiental, inserindo a temática do meio ambiente nos debates sobre 
a construção da justiça social. As lutas por justiça ambiental no Brasil têm se caracterizado 
pela defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos, pela defesa dos direitos a uma 
proteção ambiental equânime contra a segregação socioterritorial e a desigualdade ambien-
tal promovidas pelo mercado, além da defesa dos direitos de acesso equânime aos recursos 
ambientais (ACSELRAD, 2010a, p. 114). Assim, à medida que certos empreendimentos são 
instalados em locais que apresentam condições político-institucionais favoráveis à acumu-
lação de riqueza – normas ambientais frouxas, direitos sociais revistos e leis urbanísticas 
flexibilizadas –, a questão ambiental tem sido vista cada vez mais como mesclada às questões 
sociais do emprego e da renda.

O cultivo de moluscos na Caieira da Barra do Sul se enquadra nessa discussão. Como 
um projeto de “desenvolvimento”, a prática da maricultura não respeita as leis ambientais 
nem considera estudos de impacto sobre o ambiente marinho e costeiro, ou sobre as po-
pulações. O discurso que a promove como uma atividade “ambientalmente sustentável” e 
“geradora de renda” busca neutralizar qualquer movimento de contestação contra o padrão 
dominante de desenvolvimento. Para Acselrad (2010a, p. 107), a noção de “modernização 
ecológica” refere-se a um “processo pelo qual as instituições políticas internalizam preocu-
pações ecológicas no propósito de conciliar o crescimento econômico com a resolução dos 
problemas ambientais, dando-se ênfase à adaptação tecnológica, à celebração da economia 
de mercado, à crença na colaboração e no consenso”. Ou seja, ao veicular a maricultura como 
uma prática que tem se desenvolvido de maneira predominantemente artesanal, propiciando 
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trabalho às famílias e lhes dando o sustento, o Estado a desloca da discussão ambiental e 
social e escamoteia a razão utilitária do mercado. Isso fica muito evidente quando se observa 
o investimento que tem sido feito em pesquisas para detectar os “gargalos do setor” e para 
desenvolver tecnologias mais modernas de cultivo e beneficiamento dos moluscos com a fi-
nalidade de melhorar suas ferramentas e processos e, assim, aumentar a produtividade.

Na perspectiva de Fraser (2002, 2007), para que exista justiça social não basta haver 
(re)distribuição e reconhecimento, é preciso ter participação. Num contexto em que se veem 
frente a frente sujeitos com um nível de poder tão desigual – como é o caso dos pescadores 
e pescadoras, maricultores e maricultoras artesanais ante os empresários da maricultura –, 
na luta por justiça social a participação nas esferas de decisão é essencial. Como pode se de-
preender em Pereira (2017, p. 249), a participação tem o mérito de evidenciar conflitos não 
percebidos nos processos tecnocráticos e “fortalece territorialidades construídas a partir de 
uma cultura ou da densidade participativa de certas comunidades, aumentando as horizonta-
lidades, nos termos de Milton Santos (2005, p. 256)”.

É, portanto, no âmbito das lutas sociais que esta pesquisa se insere.

O próximo capítulo apresenta o bairro pesquisado no contexto de sua formação socioes-
pacial e expõe os dados coletados em campo.





2  O ESPAÇO, OS SUJEITOS E AS PRÁTICAS TERRITORIAIS  

    NO MAR DA CAIEIRA DA BARRA DO SUL

Este capítulo, dividido em três partes, traz um relato em tom pessoal do caminho per-
corrido ao longo de minhas investigações sobre e no campo de pesquisa. Nesse processo 
busquei responder às minhas perguntas de partida, que me permitiriam analisar a dinâmica 
conflitiva na Caieira da Barra do Sul após a implementação da maricultura empresarial no 
bairro, ocorrida a partir dos anos 1990.

Primeiramente quis conhecer como a localidade se configurou espacial e socialmente 
ao longo do tempo, a fim de situar o contexto no qual essa modalidade de maricultura foi 
inserida – este é o assunto da primeira parte. Depois minha investigação concentrou-se em 
verificar como e por quem o cultivo de moluscos é praticado na Caieira, cujos resultados são 
apresentados na segunda parte. Nesses dois momentos, em que fiz entrevistas e observações 
do campo, além de aplicar um questionário e manter conversas informais com moradores 
e maricultores da localidade, obtive informações que evidenciaram uma série de conflitos 
socioambientais decorrentes da prática do cultivo de moluscos no bairro. Esses conflitos são 
tratados na última parte.

2.1  A FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DO BAIRRO 

Antes de entrar no campo empírico, busquei informações já publicadas a respeito da 
Caieira da Barra do Sul. De antemão, aviso o leitor sobre a quase inexistência de dados 
sistematizados sobre a Caieira em trabalhos acadêmicos, ou mesmo disponíveis em institui-
ções públicas como a prefeitura de Florianópolis e a Secretaria Municipal de Saúde, o posto 
de saúde e o núcleo de educação infantil locais. A única produção acadêmica encontrada que 
tratou dessa área do Ribeirão da Ilha foi a etnografia de Raquel Wiggers, cuja pesquisa para 
seu doutoramento foi feita em 2003 e publicada em 2006, sob o título “Sou daqui da Caieira 
da Barra do Sul”: parentesco, família, casa e pertença em uma localidade no sul do Brasil. 
A própria autora menciona sua dificuldade em obter informações sobre o bairro, exceto por 
poucas fotos aéreas e mapas parciais do Ribeirão da Ilha e plantas de quadra1 que consultou 
nos arquivos do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (Ipuf).

Em minhas incansáveis buscas na internet, encontrei basicamente indicações de como 
se chegar à Caieira, horários da única linha de ônibus que percorre o Ribeirão, anúncios imo-
biliários, reportagens sobre a maricultura local e, em portais de caráter turístico, referências 

1 As plantas de quadra são representações gráficas de quadras de bairros do município, que informam a localiza-
ção e limites de cada propriedade, a disposição das casas nos terrenos e seus limites. São elaboradas segundo os 
registros legais das propriedades. Na Caieira, a maioria das propriedades não está com os registros legais em dia 
e, portanto, as plantas de quadra não são fiéis à distribuição espacial posta em prática (WIGGERS, 2006, p. 34).
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à Caieira como o ponto onde se inicia a trilha para a praia de Naufragados – por vezes com 
descrições sobre suas praias, o mar calmo e morros cobertos de vegetação, enfim, um lugar 
onde se pode encontrar tranquilidade (mas, avisam, nenhuma estrutura turística). 

Em 2016, quando a prefeitura de Florianópolis ensaiou uma retomada das discussões 
sobre o plano diretor da cidade, participei da audiência pública distrital do Ribeirão. Na apre-
sentação realizada pelo Ipuf, foram exibidos mapas de áreas do distrito, mas não da Caieira.  

Desse modo, o que fui construindo sobre a formação socioespacial da Caieira é fruto 
do relato dos entrevistados, de minhas observações em campo, da leitura da etnografia men-
cionada e de uma garimpagem em publicações que abordaram a formação social e espacial 
da Ilha de Santa Catarina com um todo, mais especificamente do Ribeirão da Ilha. Os poucos 
dados sobre a população foram obtidos no site da Secretaria de Saúde de Florianópolis. 

Os resultados dessa investigação são expostos a seguir, iniciando-se pelo distrito do 
Ribeirão da Ilha, cuja história de ocupação europeia tem a mesma origem que outras regiões 
litorâneas da Ilha de Santa Catarina.

2.1.1 O Ribeirão da Ilha: aspectos naturais, povoamento, ruralidade e expansão urbana

Apontado por historiadores como a primeira região da Ilha de Santa Catarina ocupada 
por europeus, o Ribeirão da Ilha situa-se na parte sudoeste da Ilha, ao longo da Baía Sul. Tem 
uma área de 52,57 km2 (14,85 km2 de área urbanizada) e abriga uma população estimada, no 
ano de 2016, de 56.156 habitantes2. No sentido norte-sul, conforme mostra a Figura 12, es-
tendem-se as localidades de Carianos, Tapera da Base, Alto Ribeirão, Freguesia do Ribeirão, 
Costeira do Ribeirão, Caiacangaçu, Tapera da Barra do Sul, Caieira da Barra do Sul e Nau-
fragados da Barra do Sul. O Sertão do Peri também pode ser considerado parte do distrito3. 

O divisor de águas que marca a contribuição fluvial para a Baía Sul estende-se por todo 
o distrito, de norte a sul, ora se aproximando mais da linha de costa, ora se afastando dela. 
Conforme descrito em Cesa (2008), a zona costeira, apoiada estruturalmente nas elevações 
do Ribeirão, apresenta quatro reentrâncias, como grandes anfiteatros, além das praias e de 
pequenas baías de águas calmas que formam os subambientes da Baía Sul. Pela declividade 
e por correrem diretamente das encostas para a Baía Sul, há poucos rios importantes nessa 
área, mas muitos córregos intermitentes. Dos rios perenes, destacam-se o rio Tapera e o rio 
Naufragados. O aquífero Ilha (granito e diques de diabásio) predomina (PMF, 2009).

2 Dados apresentados pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (Ipuf) no Conselho Comunitário do 
Ribeirão da Ilha, na Audiência Pública Distrital para discussão do Plano Diretor da cidade em 26 de junho de 2016. 
3 Oficialmente, o Sertão do Peri integra o distrito do Pântano do Sul, mas os moradores do Ribeirão o veem como 
parte do distrito devido às relações de parentesco e vizinhança com seus habitantes. Por outro lado, os ribeironen-
ses mais antigos não consideram nem Carianos, nem a Tapera da Base como integrantes do Ribeirão porque dizem 
que as pessoas que moram nessa área vieram todas “de fora” (NÓR, 2010). Portanto, optei por incluir o Sertão do 
Peri, uma vez que os moradores da Caieira, meu campo de estudo, compartilham dessa visão. A área do Ribeirão, 
nesse caso, ultrapassaria os 52,57 km2. Nór (2010) aponta o Ribeirão como tendo uma área de 132 km2.
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Figura 12 – Localidades do Ribeirão da Ilha

Fonte: Adaptado sobre foto aérea do Ipuf (s.d.).

Um estudo batimétrico da Baía Sul apresentado em Boscatto (2008) revela que essa 
baía tem uma profundidade média de 3 metros em toda a sua área, o que é considerado um 
ambiente pouco profundo. Na parte central da baía, no sentido sul-norte, pode-se visualizar 
um canal de maior profundidade, tradicionalmente utilizado pelas embarcações. No extremo 
sul da baía, onde ocorre um estrangulamento entre a Ilha e o continente, na altura da ponta do 
Maciambu, a profundidade pode chegar a 30 metros – ali a circulação de água é maior, o que 
provoca o transporte de sedimento que poderia se depositar no local.

Boscatto (2008) assinala que na Baía Sul ocorre a planície de maré4, comum em mar 
calmo, desenvolvendo-se nas reentrâncias do litoral e na foz dos rios, onde o fundo marinho 
é raso. Nesses locais acumulam-se sedimentos finos (silte e argila), que formam um solo 
lamoso frequentemente encharcado devido à proximidade do lençol freático em relação à 
superfície e pela invasão das águas do mar em períodos de maré cheia. Esse é um fato que 
demonstra a pouca profundidade média da Baía Sul. 

A estreita faixa de mar que separa a Ilha do continente é abrigo natural de uma fauna 
marinha diversificada. Os rios que descem pelas serras vizinhas desembocam no mar manso 
da baía e dão origem a manguezais, criadores naturais de várias espécies de peixes, crustá-
ceos e moluscos. Em tempos remotos, essa riqueza atraiu grupos de caçadores-coletores que, 
quando puderam abandonar o nomadismo, se fixaram na terra à beira-mar e aprenderam a 
extrair o berbigão, a ostra e o marisco e a pescar com redes e anzóis (PINHO, 2016).

Foi esse ambiente natural que encontraram os primeiros europeus a aportar no Ribeirão. 
Há relatos de que desde 1506 navegadores de todas as bandeiras passavam pelo Ribeirão da 
Ilha para se abastecer de água, madeira e frutas, quando fizeram contato com os índios Ca-
rijó5. Em 1515, teriam se fixado na região 19 náufragos da expedição de Juan Dias Solis, os 
quais recepcionaram o genovês Sebastião Cabotto, navegador que em 1526 naufragou nos 
arredores da ilha e ficou no Ribeirão por mais de três meses (PINHO, 2016; NÓR, 2010).

4 Área lamosa ou arenosa situada acima da maré mais baixa, mas é inundada na maré alta (PRESS et al., 2006).
5 Os grupos Carijó (guaranis do litoral) ocuparam a ilha por volta do ano 1400. Os guaranis vieram do sudeste 
da Amazônia, de onde partiram pelo curso de rios navegáveis, em canoas feitas de um só tronco de árvore. Suas 
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A coroa portuguesa passou a colonizar realmente as terras brasileiras meridionais ape-
nas em meados do século XVIII, e a Ilha de Santa Catarina era o principal núcleo de povoa-
mento. Após a tentativa frustrada de fundação da póvoa de Nossa Senhora de Desterro pelo 
bandeirante paulista Dias Velho, morto em 1687, cerca de 6 mil6 pessoas originárias dos ar-
quipélagos da Madeira e dos Açores foram enviadas ao Brasil. O objetivo da coroa era povoar 
o sul da colônia e gerar um contingente que fornecesse soldados para as tropas em disputa 
com os espanhóis pela fronteira sul da América. Os colonos receberam pequenas glebas, que 
deveriam cultivar para se sustentar e abastecer as tropas (PINHO, 2016; WIGGERS, 2006).

O Ribeirão foi fundado por um alvará régio, em 1809, como um desmembramento da 
freguesia de Nossa Senhora do Desterro. Recebeu o nome de freguesia Nossa Senhora da 
Lapa do Ribeirão devido à presença de um pequeno rio que nasce em uma cachoeira no Alto 
Ribeirão e por ter sido erguida ali, em 1763, quando ainda era um pequeno povoado, uma 
capelinha que tinha por padroeira Nossa Senhora da Lapa (IPHAN, 2015). A freguesia es-
tendia-se para Caiacangaçu, Tapera (Tapera da Barra do Sul) até Naufragados, a ponta mais 
meridional da Ilha, e dali seguia para leste, abrangendo o Pântano do Sul, a Armação da La-
goinha e a praia do Campeche, “com as ilhas e ilhotas que rondam a costa nessa parte, indo 
entestar por nordeste com as terras da Lagoa” (VÁRZEA, 1984, p. 90). 

Foi a partir das freguesias que boa parte do litoral de Santa Catarina foi ocupada, cor-
respondendo à forma de organização política das pequenas vilas no arquipélago dos Açores 
(WIGGERS, 2006). Conforme apontado em Espíndola (2010), eram uma divisão administra-
tiva religiosa indicativa da presença de um núcleo de povoamento organizado, consolidando 
áreas de ocupação com certa representatividade econômica ou expressão política. 

As famílias açorianas se espalharam por quase toda a Ilha de Santa Catarina, formando 
14 núcleos populacionais. Suas casas foram construídas perto do mar, com uma arquitetura 
herdada dos portugueses, com óleo de baleia, barro e tijolo. Eram agricultores e pescadores 
em sua terra natal e, ao migrarem para cá, passaram a plantar e a pescar. Os produtos e as téc-
nicas de cultivo foram sendo mesclados às experiências dos indígenas que ainda eram vistos 
pela região. A história mais tradicional da ocupação litorânea de Santa Catarina por famílias 
açorianas considera que, ao chegarem, elas encontraram um território desocupado. Estudos 
mais recentes, no entanto, mostram que sempre houve uma população indígena residente 
nessas terras. Um dos locais de habitação de população indígena são as terras continentais em 
frente à Caieira da Barra do Sul – região do Maciambu –, ainda hoje habitadas por guaranis. 
A travessia de canoa em dias sem vento é rápida, o que facilita o contato entre as pessoas da 
Ilha e do continente (WIGGERS, 2007).

técnicas de navegação e pesca seriam adaptadas ao ambiente marinho da Ilha, onde também começaram a coletar 
moluscos, além de praticar suas atividades tradicionais de agricultura, caça e coleta silvestre (PINHO, 2016).
6 Os autores que tratam da migração açoriana e madeirense não são unânimes quanto ao número de migrantes que 
chegaram, mas, com base em diferentes estudos, seria possível afirmar que entre 1748 e 1756 cerca de 6 mil pes-
soas deixaram suas terras em direção ao sul do Brasil (IPHAN, 2015).
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Ao virem para Santa Catarina, os primeiros grupos organizaram um processo de pro-
dução de base agrícola, estruturado sobre a unidade de produção familiar, fundamentada na 
roça, na casa, no quintal, na criação e no engenho (BECK, 1991). Mais tarde, a pesca foi 
associada a esse processo produtivo de sustento das famílias. Os açorianos começaram a cul-
tivar a mandioca, em vez do trigo (de fácil cultura nos Açores), e aprenderam a fazer farinha 
de mandioca, que se tornou a base de sua alimentação. Também cultivavam frutas de todo 
tipo, principalmente laranjas, bananas e café. No Ribeirão da Ilha, cuja expansão obedeceu ao 
alinhamento de uma rua principal, nas encostas cultivava-se a mandioca, a cana, o milho, o 
feijão e a melancia. No início do século XX ainda havia na região muitos engenhos de farinha 
e fazendas de café. Na planície criava-se gado. 

Assim como as demais localidades das zonas costeiras, os açorianos que habitaram 
o Ribeirão da Ilha alternavam-se entre a agricultura e a pesca. Basicamente, do outono ao 
inverno os homens estavam no mar, e da primavera ao verão, em terra. A pesca da tainha, da 
anchova e do camarão marcam essa sazonalidade, da qual os homens participavam direta-
mente. As mulheres e os filhos encarregavam-se do preparo e da salga dos peixes. O trabalho 
agrícola era realizado por toda a família (LACERDA, 2003). 

O ciclo da baleia, a partir da segunda metade do século XVIII, foi significativo por ter 
impulsionado a economia local com a extração do óleo, utilizado para iluminação pública e 
doméstica, além de também ser empregado nos curtumes, na fabricação de sabão e na cons-
trução civil. Assim, estabeleceram-se estaleiros para a construção de baleeiras, embarcações 
nas quais era empregada a técnica da canoa indígena feita de garapuvu, madeira abundante 
na Ilha. A pesca da baleia era monopólio do governo português, que concedia a particulares o 
direito de exploração, em que teve destaque a presença do escravo negro (NÓR, 2010).

Cardoso (2000) observa que apenas a freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão 
apresentava, em certas estatísticas, uma taxa maior de escravos que Desterro. Os dados de 
1810, quando ainda havia pesca da baleia, acusavam uma diferença expressiva a favor do 
Ribeirão. Esse elevado número de escravos associa-se aos engenhos de açúcar e à armação 
baleeira na Lagoinha (IPHAN, 2015). Em estudo realizado sobre essa armação, Zimmermann 
(2013) aponta que, segundo o livro de matrícula do Ribeirão de 1843, havia ali 406 escravos 
homens e 227 escravas, que juntos representavam 27,2% da população da freguesia.

O Ribeirão da Ilha também tinha uma boa produção pesqueira, tanto da captura na Baía 
Sul como em mar aberto, no Pântano do Sul e na Armação, que depois era comercializada 
pelo Porto do Contrato. Existiram outros dois portos nessa área: o Porto da Freguesia, pelo 
qual ocorria o transporte de passageiros por meio de barcos e baleeiras, e o Porto da Tapera, 
destinado especialmente ao comércio. Esses portos mantinham contato comercial regular 
com o porto do centro da cidade e a maioria das trocas ocorriam em suas proximidades.

A existência desses portos no Ribeirão revela ter havido uma importante produção e 
comercialização no sul da Ilha. Campos (1989) chamou essa produção de “pequena produção 
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mercantil açoriana”, que possibilitou a formação do pequeno produtor independente, rela-
tivamente autossuficiente e dono de seus meios de produção, e também a produção de um 
considerável excedente exportável. A comercialização dos produtos agrícolas e do pescado 
provenientes das freguesias se dava no mercado público e no porto central de Florianópolis.

A atividade comercial portuária da capital catarinense foi expressiva durante todo o 
século XIX e início do XX, quando mudanças tecnológicas e socioeconômicas em escala 
nacional afetaram o desenvolvimento da cidade. Um dos fatos que contribuíram para o declí-
nio de seu porto foi o avanço da navegação a vapor, pois, devido à pouca profundidade, não 
comportava as embarcações de grande calado que passaram a ser utilizadas (IPUF, 2004).

Mas a importância comercial de Florianópolis também foi abalada por outros proces-
sos externos: o desenvolvimento industrial e comercial das cidades de colonização alemã 
e italiana dos vales catarinenses e a implantação da grande indústria no setor pesqueiro. O 
porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, começou a ser um polo de atração e muitos dos 
pescadores da capital catarinense passaram a transitar por vários portos do país. Como fator 
interno para a perda da produtividade agrícola, podem-se apontar as constantes queimadas, o 
uso contínuo do solo e a divisão sucessiva das terras por meio de herança (CAMPOS, 1989).

As comunidades que tradicionalmente abasteciam a cidade e exportavam ressentiram-
-se com o declínio das atividades portuárias. O comércio marítimo e suas relações de produ-
ção começaram a desaparecer, resultando no empobrecimento de localidades agrícolas como 
o Ribeirão (NÓR, 2010). Alguns engenhos de farinha permaneceram em atividade, mas de 
modo geral sua população passou a viver de uma agricultura de subsistência, além da pesca 
artesanal, num forte isolamento social. 

As transformações políticas e econômicas que ocorriam no país refletiram-se nas áreas 
urbanas, que passaram a receber fluxos de migração mais intensos. Foi o momento de uma 
nova organização viária intra e interurbana como parte da política de consolidação do trans-
porte rodoviário e da indústria automobilística. A BR-101, cujos primeiros trechos foram 
inaugurados na década de 1950 e que hoje liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, 
ao interligar Florianópolis a outras capitais foi fundamental para a expansão e consolidação 
do turismo que se desenvolvia (SUGAI, 2015). 

O fato é que a época de redução das atividades portuárias coincidiu com o crescimento 
urbano da área central da capital catarinense já a partir dos anos 1940, com o incremento das 
atividades administrativas da máquina estatal e de seu funcionalismo. Grandes mudanças 
viriam a partir das décadas de 1960 e 1970, com a criação da Universidade Federal de Santa 
Catarina (1960), da Universidade do Estado de Santa Catarina (1965), a construção do ae-
roporto Hercílio Luz (1975), a instalação da Eletrosul (1978). Assim, Florianópolis recebeu 
grandes obras de infraestrutura de transportes rodoviários, como o aterro da Baía Sul, a Ponte 
Colombo Sales, a avenida Beira-Mar Norte e ligações com os balneários. 

Oliveira (2015), em pesquisa sobre as rodovias estaduais que atravessam o município 
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de Florianópolis, observa que o governo catarinense se mostrou contrário à atividade por-
tuária nesse momento, apesar de toda a história de ocupação e desenvolvimento ligada à 
navegação e do potencial marítimo da Ilha. Conforme Sugai (2015), a estrutura de ocupação 
da Ilha, a formação de várias freguesias e a organização do município ocorreu em função ba-
sicamente do transporte marítimo. Os núcleos e povoados foram sendo sempre implantados 
perto da água, o que explicaria, no início do século XX, os precários caminhos por terra e o 
desenvolvimento isolado de certas freguesias.

De todo modo, o Ribeirão da Ilha tinha permanecido quase alheio à vida urbana que se 
expandia na capital, conservando a atividade agrícola e sem acompanhar esse crescimento. 
De acordo com dados dos censos demográficos do IBGE, entre 1940 e 1970 a população 
do Ribeirão manteve-se mais ou menos constante, com uma média populacional em torno 
de 4.600 habitantes. No mesmo período, a população do município teve um crescimento de 
195%, passando de 46.771 habitantes para 138.337 habitantes (NÓR, 2010). 

Cabe mencionar que entre os anos 1960 e 1970, quando se constata um declínio popu-
lacional no Ribeirão, muitos moradores haviam saído dali para estudar ou trabalhar no centro 
da capital. Mesmo a maioria dos que permaneceram passavam o dia fora trabalhando no cen-
tro. Portanto, com as melhorias nas vias de acesso às antigas freguesias açorianas, ocorreram 
dois fluxos inversos: um da população chamada nativa, que foi para o centro de Florianópolis 
em busca de estudo e emprego, e outro formado por pessoas do centro (ou de outros municí-
pios do estado e do país), que se dirigiam às praias à procura tranquilidade.

Nesse contexto, tornou-se comum a conversão das antigas moradias em casas de vera-
neio, e as “casas de família”, herdadas dos pais ou avós, foram mantidas para passar as férias 
ou finais de semana. Muitas casas e terrenos também começaram a ser vendidos por valores 
irrisórios7. Assim, o empobrecimento da população local contribuiu para a alienação dos imó-
veis, o que facilitou a inserção de pessoas externas à localidade.8 

A chegada de novos moradores ao Ribeirão começa a ser percebida principalmente a 
partir dos anos 1980, quando o censo demográfico acusa um crescimento populacional de 
122% na década seguinte. No mesmo período, a população de Florianópolis cresceu 36%. O 
Ribeirão foi inserido no Plano Diretor dos Balneários (Lei 2.193/85), considerados área espe-
cial de interesse turístico. Antes disso, o distrito era oficialmente classificado como área rural.

7 Nór (2010) chega a afirmar que essa prática ainda seria verificada nas áreas mais ao sul do Ribeirão, que por se-
rem mais distantes são mais desvalorizadas, mas a realidade, oito anos após sua pesquisa, já é bem diferente. Pes-
soas vindas de outros lugares continuam chegando a essa região, para morar ou apenas veranear, e as casas e terre-
nos ao sul tiveram uma enorme valorização na última década. Os chamados “nativos” conhecem bem o mercado.
8 Wiggers (2006) observa que a ampliação da cidade para os lugares mais distantes, basicamente rurais, levou para 
as freguesias da Ilha elementos da urbanidade e, nesse contato, ficaram evidenciadas as diferenças entre os “mo-
radores nativos” e os recém-chegados. A falta de familiaridade dos nativos com os saberes e valores das classes 
médias urbanas foi acentuada e essa diferença, que era de classe social, de valores e modos de vida, foi posta de 
forma hierarquizada, em que os nativos foram inferiorizados. Nesse processo, eles passaram a ser chamados de 
“manezinhos”, uma forma pejorativa de se referir às pessoas que não dominavam os códigos da cidade. No livro 
A cidade dividida, de Márcia Fantin (2000), há uma análise consistente sobre as transformações de Florianópolis 
a partir da década de 1980 e a construção da figura do manezinho.
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A atratividade turística de Florianópolis, que passa a integrar projetos de desenvolvi-
mento do governo estadual, foi acompanhada por outro grande projeto: a maricultura empre-
sarial. Hoje o Ribeirão está entre os maiores produtores de moluscos bivalves do país, e a 
região tem sido cada vez mais tomada por bares, restaurantes, lojas especializadas na venda 
de equipamentos destinados à atividade e pontos de venda de moluscos. Quase nada resta 
no Ribeirão da Ilha das antigas atividades agrícolas. De qualquer ponto de sua orla veem-se 
fileiras de boias brancas e azuis sustentando as lanternas de cultivo das fazendas marinhas es-
palhadas ao longo da Baía Sul. A maricultura, o turismo e, consequentemente, a especulação 
imobiliária apresentam-se como os principais responsáveis pelas transformações socioespa-
ciais que vêm ocorrendo no distrito desde o final dos anos 1980, fruto das mudanças ocorridas 
no âmbito das relações de produção9. A Figura 13 sintetiza as principais transformações ocorri-
das em Florianópolis e no Ribeirão de modo geral entre os anos 1960 e o início do século XXI. 

Figura 13 – Linha do tempo, com as principais transformações até o ano 2000 –  
                   Florianópolis (cor laranja) e Ribeirão da Ilha (cor amarela)

Fonte: Nór (2010).

O próximo item traz dados específicos sobre a Caieira da Barra do Sul, onde o processo 
de urbanização foi mais tardio. 

9 Sobre a implantação do cultivo de moluscos no Ribeirão da Ilha de modo geral, na perspectiva da relação entre 
trabalho e formação do espaço, conferir a dissertação de Silva (2012) intitulada O papel da maricultura na confi-
guração urbana do Ribeirão da Ilha. A pesquisa também traz mais detalhes sobre a ocupação europeia no Ribei-
rão, conforme relatos de viajantes e historiadores.
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2.1.2 A Caieira da Barra do Sul: uma parte no todo

Vi a Caieira da Barra do Sul pela primeira vez do mesmo modo que os turistas a co-
nhecem: como o lugar onde se pega a trilha para visitar Naufragados. Praticamente recém-
-chegada a Florianópolis, sendo uma nova moradora “de fora”, fui conhecer a praia mais ao 
sul da Ilha, famosa por sua oficina lítica e por ser um lugar de natureza bastante preservada. 

Pela estrada de terra (“de chão”, como dizem aqui) atravessei a Caieira sem prestar 
muita atenção, tendo à minha direita as costas de casas que encobriam a visão de um mar cal-
mo (“liso”), à esquerda algumas moradias ao pé de um morro coberto de vegetação. Assim, 
a imagem que guardei do meu primeiro contato com o bairro foi a que fotografei do alto do 
morro, na subida inicial da trilha – que os moradores chamam de caminho (Figura 14). 

Figura 14 – Vista da Caieira a partir do caminho para Naufragados 

Foto: Carmen Garcez (2004).

Passei pelo bairro muitas outras vezes para ir a Naufragados, ocasiões em que interagi 
apenas com as pessoas envolvidas nessa atividade turística, que são os proprietários e fun-
cionários dos estacionamentos no início da trilha e os barqueiros que levam os visitantes até 
lá. Até a entrada efetiva em campo, fiz algumas visitas exploratórias para entrar em contato 
com a temática de minha pesquisa – a maricultura –, mas em outras localidades do Ribeirão 
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da Ilha, como o Alto Ribeirão, a Freguesia do Ribeirão e a Costeira do Ribeirão. Estava me 
aproximando do campo, espacial, intelectual e emocionalmente.

Em dezembro de 2017 entrei efetivamente na área pesquisada, época em que aproveitei 
a necessidade de mudar de casa e fui morar na Caiacangaçu, a 7 km da Caieira. A partir de 
então comecei a visitar o bairro frequentemente para fazer minhas observações, contatar mo-
radores e encontrar meus informantes.

A estrada que leva à Caieira, de nome Baldicero Filomeno, é na realidade uma rodovia 
estadual, um prolongamento da SC-405. Tem uma extensão de 21 km e termina na Caieira 
da Barra do Sul, onde fica o último ponto do ônibus que percorre todo o Ribeirão da Ilha. A 
estrada chegou ao bairro em 1968 e sua pavimentação foi concluída somente em 2005, 37 
anos após ter sido aberta até lá10. 

De acordo com Wiggers (2006), além de ter facilitado o acesso à Caieira, a abertura da 
estrada tem ainda um outro significado para a configuração da localidade: ela dividiu os terre-
nos em duas partes, uma à beira da praia, outra no lado do morro. Os terrenos diante da praia 
não tinham grande valor para os moradores, pois não eram os mais férteis, ao contrário dos 
terrenos nos morros, onde se plantavam as roças. Com a vinda de pessoas que valorizavam 
os terrenos à beira-mar e estavam dispostas a pagar preços que, para os moradores “nativos”, 
eram considerados elevados, os proprietários os venderam. Assim, logo após a divisão dos 
terrenos pela estrada, os situados do lado da praia passaram a ser ocupados pelas casas de 
veraneio das pessoas “de fora”. Para os veranistas, a praia tem um caráter lúdico, diferente do 
significado que tem para os moradores mais antigos. Para estes, ela serve para pescar, limpar 
peixes, consertar redes, coisas que continuaram fazendo sem ser proprietários dos terrenos 
de frente para o mar, já que todas as praias continuam até hoje com acesso público – embora 
bastante dificultado pelas construções dos veranistas e/ou novos moradores.

Em um dos artigos que resultaram de sua tese, Wiggers (2007) afirma que a abertura 
da estrada provocou ainda uma abertura literal e simbólica em direção à cidade, a novas 
perspectivas de vida. Muitos filhos das famílias moradoras da Caieira saíram para residir e 
trabalhar no centro, tornando-se assalariados, e sem a mão de obra dos jovens muitas roças 
foram sendo abandonadas, diminuindo as áreas plantadas. 

Para essa diminuição também contribuiu a criação do Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro (PEST), em 1975, a maior unidade de conservação do estado de Santa Catarina. 
Como a ponta de Naufragados é parte da reserva ambiental, a Caieira foi considerada zona 
de amortecimento do PEST, conforme a Lei 1.260/75, que estabelece que nessas zonas “as 
atividades humanas estão submetidas a normas e restrições específicas a fim de minimizar a 
pressão e os impactos decorrentes da ação humana nas áreas vizinhas à área protegida”. 

10 De acordo com um morador, foram necessários quatro mandatos na prefeitura para finalizar a pavimentação da 
estrada na Caieira da Barra do Sul: Sérgio Grando (1993-1996), Ângela Amin (1997-2001 e 2001-2004) e Dário 
Berger (2005-2009).
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A recategorização do PEST de 2009, que criou um mosaico de unidades de conservação 
onde se permitem certas atividades humanas, provocou muita polêmica e ainda está em litígio 
porque os moradores de Naufragados temem que sejam feitos usos que contrariem seus ideais 
de proteção da área, como a construção de um resort. Mas o fato é que os morros da Caieira, 
em outros tempos cobertos pelas roças, hoje apresentam uma mata recuperada. Essa é uma 
questão controversa, pois conforme a consideração de Wiggers (2007), a criação do PEST 
veio apenas enfatizar o movimento de abandono das roças que já estava em andamento, com 
a abertura da Caieira para o mundo exterior e a chegada de veranistas e turistas, processo que 
se deu de forma semelhante em todo o Ribeirão da Ilha.

A Caieira faz fronteira ao norte com a Tapera da Barra do Sul, ao sul com Naufraga-
dos, a leste com a “cumeada do morro”, como os moradores chamam a linha separadora das 
águas pluviais. A parte oeste é banhada pela Baía Sul e de onde se pode avistar a Enseada 
de Brito, no município continental de Palhoça, separada da Caieira por apenas um braço 
de mar de 1 km. Esses limites, no entanto, não querem dizer muita coisa, pois as fronteiras 
espaciais são sempre fronteiras simbólicas. As pessoas que moram na Caieira têm muitos 
vínculos com as comunidades do entorno e outras além dessas, como Caiacangaçu, Ensea-
da de Brito, Saco dos Limões e o Sertão do Peri. 

Em Naufragados não há escola, mercado ou posto de saúde, portanto há um trânsito in-
tenso de seus moradores até a Caieira. Quando precisam desses serviços, vão à Caieira ou ao 
centro da cidade. Por outro lado, a Naufragados vai quem quer passear ou os que têm família 
lá, os que nasceram lá. No verão, muitos vão para a prática do surfe ou mesmo descansar, e no 
inverno tem a pesca da tainha, que se dá ali nos meses de maio e junho. Os morros de ambas as 
comunidades se mesclam: a Caieira é parte do caminho para Naufragados (WIGGERS, 2006).

As trilhas são caminhos por onde as pessoas transitam, a pé ou a cavalo, e o contato as-
síduo entre as duas comunidades é anterior à abertura da rodovia Baldicero Filomeno. Alguns 
desses caminhos se encontram mais fechados pelo mato do que outros, pois isso depende do 
fluxo e do trânsito de pessoas. Segundo Wiggers (2006, p. 61),

Klass Woortmann (2002) nos lembra que as relações de parentesco são como as tri-
lhas no mato, se são usadas permanecem abertas, e esta referência aqui não é apenas 
metafórica, são as relações de parentesco que mantêm as comunidades em contato 
e em relação de proximidade.

Sobre as praias do bairro, além de minhas observações, busquei informações com mo-
radores e nas descrições contidas na lei municipal11 que oficializou seus nomes. Duas praias 
são mais frequentadas pelos turistas, maiores que as outras e ocupadas por casas de veranistas 
ou moradores de fora que estão ali há mais de 30 anos: a praia Grande e a praia da Caieira. 

A praia Grande, que inicia na ponta do Sinal e termina na ponta da Caieira, tem 1.000 
metros de extensão e largura entre 8 e 40 metros. A areia é fina e branca, o mar é calmo, e ali 

11 Na gestão da prefeita Ângela Amin, foi publicada a Lei n. 5.847, de 4 de junho de 2001, que criou a denominação 
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desembocam córregos de caudal expressivo, ou cachoeiras, como são designados pelos mo-
radores. Raramente é utilizada como praia de pesca e entrada e saída de embarcações. É co-
nhecida também como praia do Pedrinho, nome de um senhor que tinha ali o único armazém 
do bairro, antes dos anos 1960. Ele recebia dos moradores bananas, laranjas, farinha, café, 
açúcar, em troca de outras mercadorias de que necessitassem. O que se conta é que era práti-
ca dos antigos açorianos se considerarem donos das praias, o que é confirmado em algumas 
escrituras antigas, e por isso elas tomavam o nome do pretenso proprietário. A praia Grande, 
em outra época, também era a praia do Lau e muitos ainda hoje a conhecem por esse nome.

A praia da Caieira tem 860 metros de extensão e de 2 a 40 metros de largura. Também 
apresenta águas claras e mansas, e seu traçado forma uma linha curva suave, com início na 
ponta da Caieira e término na ponta do Caetano. A areia é fina, em grande baixio, pois o apro-
fundamento é lento e prolongado até cerca de 100 metros mar adentro. Nela se pesca com 
redes de arrastão, especialmente para a tainha. Apresenta pequenas formações de dunas e um 
estuário de uma cachoeira que nasce no morro fronteiro, conhecida por cachoeira Grande.

A toponímia da praia da Caieira deve-se à presença ali de uma fábrica de cal, em outros 
tempos. Por muito tempo essa foi uma das principais atividades econômicas, além dos enge-
nhos de farinha, açúcar e cachaça. Essa praia também é conhecida como a praia do Aderbal, 
pois o ex-governador Aderbal Ramos da Silva possuía uma propriedade ali. 

As outras praias são pequeninas baías, como a praia do Gancheiro, a do Seu Norberto 
e a do Defunto. A do Gancheiro, ao sul da praia da Caieira, é um saquinho de areia amarela 
e grossa, com mar calmo e raso, lodoso, por vezes repleto de algas (que, segundo um dos 
meus entrevistados, protege os peixes, escondendo-os dos predadores). Dali tem-se uma vis-
ta muito próxima da Enseada de Brito. Nela chegam as águas de um córrego que nasce no 
morro e segue em direção ao mar. Segundo se conta, o nome deve-se ao fato de ali ter vivido 
um homem que sempre abrigava os moradores da praia dos Ganchos que aportavam por ali.

Entre a praia da Caieira e a do Defunto, a praia do Seu Norberto tem 42 metros de ex-
tensão e largura entre 3 a 15 metros. Seu desenho é de um pequeno saco, tem um aprofunda-
mento suave ao mar, areia de um amarelo claro, de textura média, com alguns afloramentos 
de rochas de tamanhos variados. No canto norte deságua um pequeno riacho. Seu Norberto é 
o nome de um antigo morador e “proprietário”, mas muito pouco lembrado. Ninguém a quem 
perguntei sabia quem era o tal Norberto. De acordo com a descrição existente na lei munici-
pal mencionada, o homem faleceu antes de 1960 e suas antigas terras foram divididas entre 
vários terceiros adquirentes, tornando-a de difícil acesso. O local tem bastante significado 
para os moradores do bairro, pois é muito utilizada como porto para as baleeiras que trans-
portam turistas para Naufragados e para as práticas de pescadores artesanais ou amadores de 
pescaria em alto-mar, que dali partem para as Ilhas das Três Irmãs, Moleques do Sul e outras. 

A pouco conhecida praia do Defunto, escondida entre dois costões, tem apenas 60 me-

oficial de todas as praias do município de Florianópolis.
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tros de extensão e 5 metros na parte mais larga. Alguns barqueiros a utilizam para o embarque 
e desembarque de passageiros que vão visitar a Barra Sul e Naufragados. Nos anos 1940 ali 
foi encontrado o corpo de um homem morto12, fato que lhe deu o nome. Também é chamada 
de praia do Seu Laguna, que tinha uma propriedade ali onde havia um engenho de farinha. As 
águas são claras e mansas, a areia é fina e, como nas outras praias, o declive é muito suave. 

Para completar minha descrição da Caieira, cabe acrescentar mais algumas informa-
ções. Como já foi mencionado na introdução desta dissertação, até fins dos anos 1970 não 
havia energia elétrica e a rede de abastecimento de água tratada só foi instalada nos anos 
2000. Ainda hoje, no entanto, como em muitos lugares da Ilha, é comum a captação de água 
dos morros. Em quase todo o bairro é possível vislumbrar canos de PVC e de borracha infil-
trando-se pelo solo, formando uma malha de distribuição de água. Não existe na Caieira es-
gotamento sanitário – nem projeto para isso, conforme o Centro de Informações de Recursos 
Ambientais e de Hidrometereologia de Santa Catarina da Epagri (Epagri/Ciram). 

A única escola do bairro é o Núcleo de Educação Infantil (NEI), na rodovia Baldicero 
Filomeno, perto da ponta da Caieira. Ligado ao NEI, a poucos quilômetros dali, na Tapera da 
Barra do Sul, há uma escola na modalidade desdobrada, que atende crianças da região para 
cursarem as primeiras séries do ensino fundamental.

O Centro de Saúde Caieira da Barra do Sul, cuja área de abrangência inclui Naufraga-
dos, Caieira, Tapera e Caiacangaçu, foi construído na década de 1980, ao lado do NEI. Ali 
são prestados serviços de clínica geral, básico de enfermagem, odontologia, vacinação, teste 
do pezinho, preventivo de câncer, planejamento familiar, pediatria (Núcleos Ampliados de 
Saúde da Família – Nasf13), acupuntura, grupo de tabagismo, consultas em nutrição (Nasf), 
grupo de psicologia (Nasf) e grupo de atividade física (Nasf).

A linha de ônibus 561 é a única que chega até a Caieira, saindo do Terminal do Rio 
Tavares, com diversos horários nos dias de semana e mais reduzidos nos finais de semana. 
Segue pela SC-405 e vai pela rodovia Baldicero Filomeno até o ponto final, na Caieira. Há 
um ônibus “executivo” que sai do centro da cidade e percorre um trajeto que passa pelo Ae-
roporto Hercílio Luz e por dentro da Base Aérea até pegar a Baldicero. Essa linha tem menos 
horários nos dias de semana, apenas um nos sábados e nenhum no domingo. 

Não se tem informação precisa de quantas pessoas vivem na Caieira atualmente. De 
acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia en-
tão 271 moradores no bairro, que ocupava a 83a posição entre os 89 bairros de Florianópolis 
considerados. No site da Secretaria Municipal de Saúde, que tomou por referência o IBGE, 

12 Corre entre os moradores mais antigos da Caieira, em tom de anedota jocosa, a “notícia” veiculada na época: 
“Foi encontrado na praia da Caieira um cadáver defunto morto, nu pelado com a faca na cintura. Pela fala, pa-
recia italiano”.
13 De acordo com o Ministério da Saúde, os Nasf configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de for-
ma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de atenção básica para populações específicas 
(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde.



80

está publicado que em 2012 havia um total de 351 residentes nas localidades da Caieira da 
Barra do Sul e Naufragados juntas – 169 homens e 182 mulheres. Conforme a classificação 
adotada, do total de pessoas 317 eram de cor ou raça branca, 7 eram de cor ou raça preta, 26 
pardos e 1 indígena. Nenhum de cor ou raça amarela. No ano de 2015, o cálculo era de 376 
habitantes, com 183 homens e 193 mulheres. Ou seja, em três anos, a Caieira e Naufragados 
juntos aumentaram a população em 25 pessoas. Um morador, que todos os anos vai de casa 
em casa acompanhando as cantorias preparatórias para a Festa do Divino, chegou a contabi-
lizar recentemente a existência de 90 casas de famílias residentes. 

Na Caieira existe uma capela, a de São João Batista, o padroeiro da comunidade. Per-
tence à paróquia de Nossa Senhora da Lapa, localizada na Freguesia do Ribeirão, e há missa 
nos quartos domingos de cada mês. É um espaço importante de sociabilidade, onde ocorrem 
reuniões entre os moradores e celebrações ligadas às festas no bairro, como a procissão de 
Nossa Senhora dos Navegantes, nos meses de fevereiro, ou a Festa do Divino Espírito Santo.

Outros espaços de sociabilidade são os três bares existentes (um deles também é mer-
cearia) e, logicamente, a rodovia Baldicero Filomeno, que liga todo o bairro, onde os mora-
dores se encontram e na qual ocorrem as festas. Fora a rodovia, existem cerca de 14 ruelas 
que saem dela em direção ao morro e abrigam algumas poucas casas. 

Há também na Caieira atividades de serviços que movimentam bastante a vida dos 
moradores, como os estacionamentos para os carros dos turistas que fazem a trilha até Nau-
fragados e o transporte marítimo que leva os turistas que optam por ir de barco. Os barqueiros 
também fazem passeios até a Enseada de Brito e à Ilha de Araçatuba, onde se encontram as 
ruínas da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba, construída em 1742.

O tópico seguinte faz um relato sobre a Caieira do ponto de vista de dois moradores. 

2.1.2.1 A Caieira dos moradores: características, religiosidade, pertencimento e sociabilidades

“A Caieira da Barra do Sul era um lugar de muita ostra, a ostra nativa, e de muito ber-
bigão também. Mas o berbigão não tinha tanto quanto na Tapera.” Foi com essa frase que 
minha conversa com Martinho14 iniciou, quando lhe pedi que falasse um pouco sobre o bairro 
e como viviam e vivem seus moradores. 

Conheci Martinho em 2008, quando os distritos do sul da Ilha se reuniam para elaborar 
uma proposta de esgotamento sanitário para a região, um sistema descentralizado como alter-
nativa ao projeto apresentado na época pela Casan – que previa a construção de um emissário 
submarino no Campeche. Devido a esse conhecimento anterior, ele foi a primeira pessoa que 
entrevistei na Caieira e quem me abriu o caminho para chegar aos outros informantes.

Martinho, hoje com 53 anos, nasceu em Naufragados mas mudou-se para a Caieira da 
Barra do Sul aos 13, quando passou a frequentar o ginásio (atual Ensino Fundamental II) no 

14 O nome dos entrevistados e informantes são fictícios, a fim de preservar a privacidade dos sujeitos pesquisados.
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município de Governador Celso Ramos. Embora existisse escola primária em Naufragados, 
seus primeiros anos de estudo foram feitos na escola da Caieira. Ele mantém uma relação 
muito estreita com Naufragados, onde havia uma vila de casas da Marinha que abrigavam os 
faroleiros e suas famílias, segundo suas palavras “casas muito bem articuladas, preparadas 
pra telégrafo”. Em 1945 havia até mesmo telefone em Naufragados. Hoje Martinho é condu-
tor ambiental e participa frequentemente de ações em defesa do meio ambiente. 

Entrevistei-o num bonito sábado de sol de fevereiro15, quando fizemos uma caminhada 
por todo o bairro da Caieira – que começou às 9h30 e se estendeu até as 16h30. Os primeiros 
75 minutos de conversa (que foram gravados e depois transcritos) ocorreram no pátio da Ca-
pela São João Batista, diante da santa cruz existente ali. 

Martinho contou que havia um casamento muito bonito na Caieira, que era o “casa-
mento da pesca e da roça”. Nessa localidade, onde “saiu da orla encontra-se o morro”, era 
nos morros que se plantavam o feijão, a mandioca e o milho. Na Tapera, que tem uma parte 
plana, plantava-se muita melancia. Havia muitos engenhos de farinha e a população ocupava 
os morros, não tinha o hábito de fazer suas casas na beira da praia, que era reservada aos ran-
chos de pesca. As casas ficavam perto dos engenhos para facilitar o transporte dos produtos. 

A mãe de Martinho, que nasceu em 1927, trabalhou na “fabriqueta” de cal, como ele 
chama. Ainda existem vestígios de cal nas construções mais antigas e é possível ver pedaços 
de conchas onde elas não se dissolveram bem. As conchas de berbigões, ostras e caramujos 
eram recolhidas, trituradas e queimadas em fornos da região. Segundo o entrevistado, as con-
chas de mariscos não eram usadas porque “não davam boa liga”.

Antigamente havia o escambo. Trocava-se o produto do mar pelo da roça. Mas não 
tinha uma divisão entre quem pescava e quem se dedicava à roça. Havia, contudo, aque-
les que tinham maior familiaridade com a pesca, gostavam mais de pescar, “mesmo que a 
pesca exigisse um pouco do esforço físico...”. Sobre o motivo dessa preferência, Martinho 
respondeu: 

Estou falando isso até pelo sentimento que tu sente no outro. Quando eu converso 
com pescador antigo, ele vai dizer: “O mar atraía mais do que a roça”. Talvez pela 
própria natureza do mar... [...] Nunca vi que quem tivesse roça, nos dias atuais, 
que trabalhe na roça por hobby. Mas uma grande parte das pessoas gosta de fazer a 
pescaria por hobby.

A atratividade exercida pelo mar foi explicada em sua fala seguinte:

Noventa por cento, eu acho, vou dar um chutão, de quem nasce na Ilha, não conse-
gue ficar fora daqui. Tive de ir pra Luziânia, ficar uma semana em Goiás, quando 
eu estava voltando, e aquela plantação de soja... dormi no ônibus... meio acordando 
vi e achei que era o mar. Aquela vontade de ver o mar. Quando cheguei perto de 
Itapema, e vi o mar, aquele alívio. Imagina o povo que não saía daqui. 

Martinho lembra uma história “que ouviu pela tradição oral, pelo que contam”. Existiu 

15 No dia 17/2/2018. Em outras oportunidades mantivemos conversas informais, como na festa de Nossa Senhora 
dos Navegantes (4/2/2018), na Bandeira do Divino (8/4/2018) e outros cinco encontros pelo bairro.
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no bairro um homem que já tinha muita idade quando foi pela primeira vez ao centro. E per-
guntaram: “Seu Modesto, o que o senhor achou da cidade?”. O homem nem parou para pen-
sar: “A cidade, pra mim, não passa de uma pedra cheia de ostra”. De acordo com o entrevis-
tado, o que aquele senhor conseguiu ver na cidade foram as casas próximas umas das outras.

Martinho foi ao centro de Florianópolis pela primeira vez com quase 8 anos de idade. 

Aquilo pra mim era como se eu tivesse no meio de uma selva, que não era uma selva 
de pedra, porque pedra eu conhecia aqui nos costões. O mundo pra mim era isso 
aqui. E a minha vontade de voltar logo pra cá. Hoje eu penso diferente, porque a 
gente vai aprendendo a ter outros convívios. Imagine aquelas outras pessoas. 

Esses sentimentos são partilhados por Benício16, morador da Caieira de 52 anos de ida-
de. Ele nasceu no caminho que leva a Naufragados, onde era o engenho da avó, e a família 
vivia entre a Caieira e Naufragados, trabalhando na roça e pescando. O pai pescava e ele ia 
junto. Colhiam mexilhões em Naufragados, uns 40, 50 quilos, e na volta o pai ia deixando no 
caminho, nas casas. O que sobrava, um senhor vinha do centro buscar, e com o dinheiro da 
venda compravam outras coisas, como banha de porco. 

Ao conversar com Benício, me dei conta de que o “casamento” entre a pesca e a roça 
não era apenas uma metáfora utilizada por Martinho. Ambos são meios-irmãos, filhos do 
mesmo pai. O pai deles, casado com a mãe de Martinho, era de Naufragados, onde a pesca 
era a atividade principal. Já a mãe de Martinho nasceu na Caieira, numa família de peque-
nos agricultores de tradição açoriana. Ela gostava mais da roça e o marido, da pesca. Assim, 
quando Martinho fala em “bonito casamento entre a pesca e a roça”, é possível pensar que, 
em seu imaginário, refira-se ao casamento de seus pais.

Benício disse que nasceu “dentro d’água” e não pretende sair dela. Chegou a trabalhar 
no centro de Florianópolis, mas isso durou só uns dois anos, e agora está sempre pelo bairro. 
Contou que ocorre o mesmo um dos irmãos, seu parceiro constante. Ambos vivem do marisco 
que cultivam em alguns longlines perto de casa, de alguma pesca e do transporte de barco. 
Benício praticamente só sai da Caieira para ir até a praia do Sonho, no verão, onde também 
trabalha como barqueiro. Segundo ele, quem dá seu trabalho é o mar.

Afirma que é “nativo”, que sua família tem mais de 200 anos na região e conhece a 
Caieira da Barra do Sul desde a época em que “a estrada era só lá no Ribeirão”. O pai fazia 
viagens para o centro da cidade de baleeira a remo, e também para o farol de Naufragados. 
Vinha gente a pé do Ribeirão só para tirar fotografia do farol, e eles levavam as pessoas 
de volta em uma canoa. Perguntei por que ele achava que demoraram tanto para construir 
uma estrada até a parte mais meridional do Ribeirão. “O pessoal lá da Freguesia dizia que a 
Caieira não precisava de estrada porque o barco do Seu Pedrinho levava banana podre e os 
moradores podiam ir junto”, foi a resposta. Martinho, por sua vez, afirma que essa fala era 

16 Conversei com Benício em cinco ocasiões no primeiro semestre de 2018. Ele solicitou que eu não gravasse as 
conversas, mas que eu podia escrever o que quisesse. É a partir de minhas anotações e lembranças que relato as 
informações que ele compartilhou comigo.
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do ex-governador Aderbal Ramos da Silva, que tinha sua casa de veraneio na Caieira e não 
queria que o lugar ficasse movimentado. Acabaria com seu sossego.

As histórias dos antigos são importantes para Martinho, mobilizam seu interesse, pois 
acha que existe aí um grande saber. Nesses “causos”, ele percebe essa ligação com o lugar. 
“Quando nos afastamos desse saber”, diz, “penso que se perde muito. Porque nós perdemos 
as raízes, assim como uma árvore sem raiz que não para em pé”. Para ele, “o povo consegue 
levar adiante sua cultura quando se embasa na raiz”.

Mas com a chegada da UFSC e da Eletrosul a Florianópolis, em 1960 e 1968, respec-
tivamente, Martinho acha que a cultura local foi deixando de existir face às influências das 
pessoas vindas de fora, em especial do “pessoal do veraneio”. “Não quero dizer que isso é 
ruim. Mas tem uma face negativa. Que é a perca da cultura do ilhéu, que não é exatamente o 
manezinho. Porque manezinho é pejorativo. Hoje todo mundo quer ser manezinho.” 

Com isso ele não quer dizer que as pessoas de fora sejam “ruins”, apenas que elas “pen-
sam diferente”. E como a Caieira não fica fora da influência dos que chegam, para ele houve 
uma perda naquele momento e a comunidade não teve força para manter as suas tradições.

Quando Martinho tinha 18 anos, as pessoas do bairro já haviam começado a sair “em 
busca de estudos curriculares” e de trabalho. Nessa época surgiu um grupo de jovens, que 
ele ajudou a fundar, empenhado em resgatar as tradições. Achavam que alguma coisa estava 
sendo perdida, como a cantoria da Bandeira do Divino17. A bandeira passava nas casas, só que 
sem a cantoria. O Terno de Reis e a brincadeira do boi-de-mamão também estavam morrendo. 

A explicação de Martinho para o declínio dessas manifestações culturais foi a seguinte:

O ilhéu começou a ficar com vergonha da sua cultura. Chega a televisão. O que 
é que é bonito? Bonito é o cara montado num cavalo, fumando cigarro, naqueles 
filmes que o pessoal chamava de bangue-bangue. Aí vêm as novelas. E o pessoal 
começa a ficar com vergonha, de sair com a bandeira do Divino, com as cantorias, 
tocando violão, batendo num tambor... 

“Está vendo essa cruz?”, perguntou ele apontando a cruz do pátio da igreja que tínha-
mos atrás de nós. “Essas cruzes não são por acaso. Elas foram instaladas na ilha especialmen-
te nas encruzilhadas. Elas eram um ponto de referência de cada comunidade.”18 A cruz não 

17 A Folia ou Cantoria do Divino no Quarteirão da Barra do Sul (Naufragados, Caieira e Tapera) começa a percorrer 
as casas com a Bandeira do Divino Espírito Santo na primeira semana após a Páscoa. As visitações são uma pre-
paração para a Festa do Divino Espírito Santo, uma prática do catolicismo popular, uma devoção à Terceira Pessoa 
da Santíssima Trindade. Originada em Portugal, aportou na Ilha de Santa Catarina com os primeiros açorianos no 
século XVIII. Além dos foliões, as cantorias contam com um encarregado, os irmãos do Divino, promesseiros e 
colaboradores sem título específico. Os irmãos do Divino usam uma túnica vermelha com a pomba branca, símbo-
lo do divino Espírito Santo, chamada de “opa”. Antigamente a participação das mulheres era pequena, exceto pela 
“voz fina”, que era feminina. O puxador de novena era o capelão, não existia a figura da capelã (MORARI, 2010).
18 “Como marcos de delimitação do território destacam-se as santas cruzes, ou cruzes caboclas. Uma das primeiras 
providências tomadas pelos açorianos, uma vez em terras brasileiras, era implantar cruzes dessa maneira, que ser-
viam para fundar e definir as fronteiras de um povoado, utilizadas também como altar para novenas e celebrações
religiosas. Nas encruzilhadas de acesso ao Ribeirão ainda existem duas dessas antigas cruzes, uma delas no trevo 
do Canto do Rio e outra no trevo do Erasmo” (NÓR, 2010, p. 125).
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foi colocada ali de início, antes ficava na praia. Ainda hoje se faz a “festa da cruz”. As moças 
de uma outra época enfeitavam a cruz e havia as zeladoras da cruz. As moças pegavam as 
flores, num sábado ou domingo, e a enfeitavam. Ali era ponto do flerte, do namoro, os moços 
iam, sentavam do lado, ajudavam, mas a obrigação de enfeitar era das zeladoras. Conforme 
Martinho, em Naufragados e na Tapera não tinha, mas no Saquinho tinha e ainda tem.

A questão religiosa é importante para todas essas comunidades e na Caieira isso é per-
cebido com ênfase. Martinho, que tem formação em teologia, acha que a religião cria um sen-
tido forte de unidade. De um modo geral, quando se reúnem na igreja, as pessoas conversam, 
trocam ideias, falam de seus problemas e resolvem problemas em conjunto. É o momento em 
que o ser humano se sensibiliza face ao sagrado, diz. E faz uma reflexão:

Por que nós conseguimos sobreviver às intempéries, num tempo em 
que não tinha padre, não tinha delegado, não tinha médico? Então a 
gente percebe que nas rezas, nas novenas, isso ajuda as pessoas, a 
comunidade, a ir transpondo os obstáculos.

O grupo de jovens começou então a fazer um combate, não em enfrentamento, segundo 
Martinho, mas na retomada da cultura. E aprenderam com os mais velhos a fazer as cantorias, 
a tocar. Hoje saem para tocar a Bandeira do Divino até em outros lugares, como em Governa-
dor Celso Ramos, no continente, ou no norte da Ilha. Fazem também a novena rezada, “latini-
zada, balbuciada em latim”. Aprenderam com os mais velhos, “que já balbuciavam” o latim. 

O entrevistado chama ainda minha atenção para um fato interessante:

Nunca se teve anteriormente, pelo menos que seja do meu conhecimento, que a gen-
te tivesse tido uma capelã. Quem retoma isso é uma mulher. E ela começa a rezar a 
novena no lugar do capelão. [...] Canta na Bandeira do Divino, ela é uma das que 
sai... Ela foi até Portugal um tempo atrás, cantar a Bandeira do Divino lá. E depois 
o irmão dela também pegou. [...] E outros... [...] Gente que tem boa formação... .

Eu quis saber o que é o capelão, e ele explica: 

É o cara que puxa a novena. [...] Capelão, quando não se tinha o padre... porque o 
padre ficava só na paróquia do Ribeirão... Isso quando se teve, porque antes era tudo 
na catedral. O capelão era um líder que chamava a comunidade para as rezas. [...] 
Essa denominação do capelão tem muito mais vulto popular do que um regramento 
da Igreja. Ele nasce espontaneamente. Basta que tenha uma certa vocação pra isso. 
É uma pessoa que desperta do meio do povo. [....] Não se faz uma assembleia pra 
escolher. Ninguém escolhe o capelão. Ele se sente habilitado e isso surge muito 
espontaneamente. É como nasce o... capim! Como nasce uma planta. 

O capelão é uma liderança dentro da comunidade, e o cargo pode passar de pai pra fi-
lho, mas não é regra. Quando há uma família que motiva mais, é maior a possibilidade de ter 
alguém que desperte para essa vocação.

Participei da cantoria da Bandeira do Divino em abril deste ano de 2018, percorrendo 
algumas moradias, seguida por um almoço farto preparado na casa de um morador em co-
memoração a seu aniversário. Embora sentindo-me um pouco deslocada por não conhecer 
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as pessoas, fui recebida com muita atenção e hospitalidade pelos participantes, tanto da festa 
como da cantoria. Antes disso, em fevereiro, havia estado na procissão de Nossa Senhora dos 
Navegantes, que inicia com uma celebração na praia e termina na capela, com alguns discur-
sos de confraternização em seu interior e, depois, um almoço no salão anexo. 

Na Caieira houve outras lideranças, não só as religiosas. A comunidade também esteve 
inserida nas questões políticas. Por um período o pai de Martinho foi cabo eleitoral da antiga 
União Democrática Nacional (UDN)19, partido ao qual era filiado desde a sua fundação, em 
1945. A participação na “política do cabresto” foi justificada pela má-fé de políticos da época, 
que assim como ocorre na política atual, se aproveitaram da fragilidade da comunidade. 

Após essa “confissão”, o entrevistado pareceu querer “resgatar” a imagem que eu pu-
desse fazer da Caieira contando sobre as importantes atividades econômicas do passado:

Aqui teve fábrica de anzol. Aqui se forneceu lenha. A fábrica de anzol é um negócio 
interessante. Quem fabricava os anzóis usados na Ilha, uma grande parte, segundo 
se conta, eram os noruegueses. Mas houve, por causa do período da guerra, essa 
falta. E aí pera aí, nós vamos ter que produzir. Produzia-se aqui, tinha uma linha de 
produção, distribuída na ilha. Depois passa esse período, aí começa a voltar esse 
produto de fora, e claro, aqui deixou-se de vender de novo, e a fábrica deixou de 
existir. [...] Minha mãe, por exemplo, ela trabalhou nessa fábrica. [...] Uns faziam 
a ponta do anzol, outros faziam a pata do anzol, outros faziam a volta do anzol, e 
gerou emprego e renda pra essa comunidade.

A nossa conversa começava a tomar o rumo da outra questão que eu precisava conhecer 
e Martinho sintetizou o que já havíamos conversado, retomando o seu pensamento inicial: 

Então, como eu te falei, havia esse casamento bonito entre a pesca e a roça. Assim 
também dessas indústrias. Do cal, do anzol... criadas pelo povo da região. Nos dias 
atuais, nós temos a maricultura...

E a pesca? Ainda existem na Caieira pessoas que vivem da pesca? Martinho me assegu-
rou que não. Que viver da pesca mesmo, não há ninguém atualmente. E completou:

Ela dá contribuição... porque ela contribui na renda, ela contribui nos subsídios da 
prole... Vende. Faz a troca. Enfim... Porque não necessariamente essa troca... Assim 
ó: tu vai me trazer banana, e eu tenho peixe, eu vou te dar o peixe e tu vai me dar 
banana. Não necessariamente nessa proporção. O que é essa troca? Essa troca pode 
ser afetiva. Eu te dou o peixe hoje. E tu não precisa me dar nada de troca... de volta 
hoje. Então tem uma relação afetiva ainda. E isso é importante pra vida de uma 
comunidade. Ela... ela... se mantém na sua tradicionalidade, na sua afetividade, por 
via dessas práticas.

Antes de passar para a seção seguinte, dedicada ao cultivo de moluscos praticado na 
Caieira da Barra do Sul e seus trabalhadores, seguem algumas imagens registradas por mim 
(Figuras 15 a 21 da próxima página) como apoio visual ao texto.

19 Partido político brasileiro conservador que existiu entre os anos 1945 e 1965. Foi extinto após o golpe civil-mi-
litar de 1964 e muitos de seus quadros migraram para a Aliança Renovadora Nacional (Arena), criada para dar 
sustentação ao regime da ditadura instaurada por 21 anos no país.
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Fotos: Carmen Garcez (2018).

Figura 15 – Capela São João Batista Figura 16 – Santa cruz no pátio da capela

Figura 17 – Bandeira do Divino Figura 18 – Procissão de N. S. dos Navegantes
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Figura 19 – Primeira casa de praia – Praia da Caieira

Fotos: Carmen Garcez (2018).

Figura 20 – Antiga escola primária com casa de veranista ao fundo

Figura 21 – Baía da Caieira da Barra do Sul: barcos e fazenda marinha
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2.2  A MARICULTURA PRATICADA NA CAIEIRA

As áreas aquícolas da Caieira da Barra do Sul fazem parte do Parque Aquícola Floria-
nópolis 05 – Sul da Ilha (Tapera, Ribeirão e Caieira da Barra do Sul), que possui uma área de 
243,9 hectares e foi outorgado em 2011 ao antigo MPA pela Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A Figura 22 mostra a localização 
das áreas da Caieira, confrontando o posicionamento atual e o remanejamento esperado para 
se adequarem ao que foi estabelecido pelos PLDMs.

Figura 22 – Representação geográfica das áreas aquícolas da Caieira da Barra do Sul*20

* O mapa da esquerda apresenta o posicionamento atual das áreas aquícolas em atividade, sobrepostas 
pela demarcação para onde as áreas deverão ser remanejadas. O mapa da direita apresenta a localiza-
ção futura pretendida para essas áreas.
Fonte: Adaptado de Univali/Petrobras – 2015.

Algumas áreas aquícolas, embora cedidas pela União e licitadas, não estão produzindo, 
ou seja, não têm fazendas marinhas instaladas. Esse é o caso do conjunto de áreas situadas no 
centro do saco da Caieira da Barra do Sul, que foi objeto de controvérsia entre moradores do 
bairro que não se conformaram com sua ocupação, alegando que atrapalharia a navegação e 
comprometeria a paisagem. 

Como se verá mais adiante, pelo relato dos entrevistados, as pessoas que têm direito a 

20 Imagem obtida em publicação do Projeto de Caracterização Socioeconômica da Atividade de Pesca e Aquicul-
tura em Santa Catarina (PCSPA-SC), executado como parte do projeto Caracterização Socioeconômica da Pesca 
e Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de Exploração e Produção na Bacia de Santos, que 
envolveu também os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O levantamento de dados das atividades de 
pesca e aquicultura no litoral desses estados foi demandado como condicionante do licenciamento ambiental da 
Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos. Em função 
dessa condicionante, a Petrobras firmou uma parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de 
Janeiro (Fiperj) e o Instituto de Pesca de São Paulo (IP), através da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do 
Agronegócio (Fundepag), e também com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali). O PCSPA-SC foi executado 
de janeiro de 2014 a junho de 2015, em parceria entre a Univali e a Petrobras.
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produzir nessas áreas estariam migrando para outras, em acordos formados entre os próprios 
produtores da região.

Para a pesquisa, selecionei duas fazendas marinhas típicas da localidade, uma de ostras 
e vieiras e a outra de mexilhões, localizadas no lote aquícola assinalado com o círculo ama-
relo na Figura 23. A primeira tem uma modalidade de cultivo com organização empresarial e 
a segunda, artesanal.

Figura 23 – Localização das fazendas marinhas pesquisadas na Caieira da Barra do Sul21

                                       Fonte: Adaptado de Epagri/Ciram.

Conforme o Sistema de Gestão dos Parques e das Áreas Aquícolas de Santa Catarina da 
Epagri/Ciram, nesse lote há 6 áreas aquícolas (2 onerosas e 4 não onerosas), licitadas para 6 
cessionários. No lote central e no lote mais ao norte, planejados pelos PLDMs, não existem 
fazendas produzindo atualmente. Em relação ao lote central, a causa de sua não ocupação 
já foi mencionada e, sobre o lote ao norte, não obtive informações. A área mais ao sul, não 
onerosa, tem 1 hectare de cultivo e foi licitada em nome de um cessionário. As fazendas pes-
quisadas, que se encontram em áreas onerosas, são objeto das seções seguintes.

21 Imagem capturada do Sistema de Gestão dos Parques e das Áreas Aquícolas de Santa Catarina, desenvolvido em 
2008 pelo Ciram e pelo Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca (Cedap) – ambos centros de pesquisa 
da Epagri –, que permite consultas e visualizações das áreas aquícolas da costa catarinense. O sistema pode ser 
acessado em <http://ciram.epagri.sc.gov.br/sipldm/>. 
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2.2.1 A Fazenda Marinha Barra das Ostras22

Cheguei a essa fazenda por intermédio de Martinho, que me apresentou Fabiano, o 
encarregado de produção. Realizei no local duas entrevistas abertas, que foram gravadas 
e transcritas: uma com o próprio Fabiano e outra com José Eymard, o proprietário23. As 
entrevistas abordaram alguns dados pessoais sobre os entrevistados (como o local de nasci-
mento, escolaridade, sobre como se envolveram com a maricultura), a estrutura da fazenda 
e o processo produtivo dos moluscos desenvolvido ali, assim como a percepção de ambos 
a respeito dos conflitos existentes no bairro em relação à própria maricultura e a outras 
práticas locais.

Também elaborei um questionário com perguntas abertas (Anexo A) e solicitei a Fa-
biano que o encaminhasse aos empregados da fazenda. O objetivo foi traçar um perfil des-
ses trabalhadores e conhecer um pouco da relação que têm com seu trabalho, com o bairro 
em que moram, além dos interesses pessoais fora do ambiente laboral.

Para a exposição do material obtido, esta seção está dividida em três itens, que abor-
dam, respectivamente: 1) as informações pessoais relatadas pelos entrevistados, 2) a estru-
tura de funcionamento da fazenda e o processo produtivo dos moluscos bivalves e 3) um 
perfil dos funcionários da Fazenda Marinha Barra das Ostras.

2.2.1.1 Os entrevistados: o proprietário da fazenda e o encarregado de produção

José Eymard, maricultor proprietário da fazenda, tem 40 anos e disse ser “manezinho”, 
nascido na Ilha de Santa Catarina. Conta que seu bisavô nasceu na Caieira da Barra do Sul e 
o avô também. Quando o avô quis estudar para ser bombeiro, a avó ensinou-o a escrever. O 
pai chegou a estudar na escolinha que havia no bairro, quando criança. Mais tarde a família se 
mudou para a cidade e a casa da Caieira tornou-se a “casa de praia”. Era ali que o pai dormia 
nas épocas em que precisava se concentrar nos estudos. 

José Eymard já cresceu na cidade e quando muito pequeno, numa época em que ainda 
não havia estrada nem energia elétrica na Caieira, iam de barco até lá. No período em que os 
pais estavam construindo a casa em que eles moraram no Saco dos Limões, passaram dois 
anos morando na Caieira, iam e voltavam do centro todos os dias. Os pais iam para trabalhar, 
e ele e o irmão iam para estudar no Instituto Estadual de Educação.

Quando a energia elétrica chegou à Caieira, os pais começaram a pensar em se mudar 
para lá. Mas como fariam para trabalhar? Ir e voltar do centro seria muito complicado.

Em 2001, José Eymard cursava Administração de Empresas e começou a pesquisar 
como fariam para a casa da Caieira virar moradia. Ele conta como foi esse processo:

22 O nome da empresa é fictício.
23 Entrevistei Fabiano em 27/2/2018 e tive com ele diversas conversas informais, em minhas visitas à fazenda 
marinha. A entrevista com José Eymard foi realizada em 16/4/2018.
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Ah, montar um barco de pesca, fazer passeio pra Naufragados, só vive de verão. 
Não tem como fazer um negócio o ano inteiro. E aí comecei a pesquisar o que que 
daria pra fazer o ano inteiro. Aí vamos começar a visitar maricultura... aí os caras 
tudo com chão, areia, sem higiene... 

Na época já existia alguma maricultura na região, bem artesanal, e ele fazia faculdade 
e trabalhava numa empresa de contratação de mão de obra terceirizada. Então, segundo José 
Eymard, chegou o momento de “chutar o pau da barraca”. Ia haver demissão no setor em que 
trabalhava, pois a empresa tinha perdido um cliente que tinha cerca de 4 mil funcionários, 
cuja contratação eles intermediavam. “Ia rolar cabeça no escritório” e ele resolveu dar o 
“pulo do gato”:

Um moleque que trabalhava comigo, que tinha três filhos [...], cara, e aí, pô, fica aí 
e dá essa grana pra mim. Me demitem, e com essa grana eu já vou me jogar na água, 
já que vocês vão demitir, deixa ele, ele assume o meu lugar e eu vou. [...] Peguei 
essa grana e virou boia, comecei a botar boia.

Como José Eymard ainda não tinha licença de área aquícola, resolveu colocar uns lon-
glines na área de um maricultor que tinha uma área perto da casa de praia de sua família, para 
ver no que ia dar. Começou a providenciar a documentação da área, até que saiu a licitação. 
Fez uma reforma no rancho de pesca do avô e, com o apoio dos pais, abriu a própria fazenda 
marinha. Segundo ele conta, quando ocorreu a licitação de sua área onerosa, já possuía mui-
tos longs na área do maricultor vizinho:

Aí eu migrei pro lado, botei minhas poitas, botei as estacas e... documentou a área, 
tô legalizado na área. Constrói pra lá, constrói pra cá, higieniza e vê o que que 
acontece porque... uma coisa é você produzir ostra, outra coisa é você comercializar 
ostra, são duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso não 
ser produtor, mas posso comercializar, ou ao contrário, posso só produzir e vender 
pra empresas que comercializam, que é inspeção sanitária. A gente conseguiu o selo 
de inspeção municipal que surgiu agora há pouco tempo.

Junto com a família na lida diária, especialmente a mãe e a esposa, e contando também 
com mão de obra contratada, a fazenda vem aumentando sua produção ano a ano. Os pais 
hoje moram na casa de praia, e José Eymard vive com a mulher e os filhos em outra casa que 
comprou na mesma rua. 

Oito anos depois da abertura da Barra das Ostras, o meu outro entrevistado chegou 
para trabalhar na fazenda como auxiliar de maricultura. Fabiano, que hoje é o encarregado de 
produção da fazenda, tem 27 anos e veio de Uruçuca, no sul da Bahia, cidadezinha de 20 mil 
habitantes pertencente à microrregião de Ilhéus-Itabuna. O cunhado de um tio que trabalhava 
em um restaurante no Ribeirão da Ilha, para quem José Eymard vendia suas ostras, foi quem 
fez o contato. O tio também trabalha na fazenda, como auxiliar de maricultura, e segundo Fa-
biano cuida mais da parte de lavação das lanternas. Fabiano estava sem trabalho na sua cidade 
e José Eymard mandou o dinheiro da passagem para ele vir para Florianópolis. Já veio com o 
trabalho acertado. Deixou lá a mulher e a filha de um ano e meio até que pudesse trazê-las, o 
que aconteceu um ano depois, quando alugou uma casa e avisou que poderiam vir.
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Em Uruçuca, Fabiano estudou até o ensino fundamental e trabalhou em supermercado, 
em granja e também como ajudante de pedreiro:

[...] principalmente na construção civil. Então, quando eu tava duro, pegava a bi-
cicleta do meu tio 3 horas da manhã e saía pela cidade... onde tinha uma laje, para 
ver se precisava de um ajudante. Aí tomava um esporro da minha avó, porque era a 
roupa que tava, né, e chegava todo sujo... E fui na batalha, disposição sempre tive, e 
acabei não terminando os estudos que deveria, por futebol, baladinha...

À minha pergunta se ele tinha intenção de estudar mais, respondeu:

Depois que eu conheci minha mulher, como ela é mais velha, ela me dá uma base 
aí... Opa, esse aqui é o caminho... Então eu tô correndo atrás, tanto que eu tô voltan-
do a estudar esse ano. Vou voltar, terminar o médio, e quero ver se eu faço faculda-
de... Porque é difícil trabalhar e estudar, né, eu quero cursar uma coisa mais técnica 
assim, um curso profissionalizante, me aprimorar.

Fabiano afirmou que gostaria de fazer algum curso na sua área mesmo, de maricultura, 
mas não sabe se existe algo viável para ele. Sobre o curso universitário de Engenharia de 
Aquicultura, acha difícil: “A nossa gerente tá de licença agora, ela é engenheira [de aquicul-
tura], né, eu já me informei com ela, mas só tem integral. Mas futuramente, quem sabe”.

Para trabalhar na fazenda marinha não era preciso ter experiência anterior. Fabiano con-
ta que, na verdade, nunca tinha entrado no mar. Na cidade dele tem praia, mas disse que era 
“só para lazer, não entrava no mar”. Ele foi aprendendo a manipular as ostras, fazer as tarefas 
no rancho, até poder ir para o mar: 

Comecei como auxiliar, como eu te falei ali, e chegou em determinado momento o 
[José Eymard] falou: “Vamos partir para esse lado aqui”. Aí manda eu ir na água, 
pra buscar tal coisa, e mandava um monte de papelzinho colado no braço pra eu 
não esquecer. Aí hoje eu já tô a par, comecei a mariscar e pá... [...] tirei a carta pra 
pescador, e a questão do embarque, que a gente tem que estar embarcado.

Fabiano já trabalha nessa fazenda há seis anos e se tornou o “braço direito” de José 
Eymard. Como encarregado de produção, controla todas as etapas dos cultivos e comanda a 
equipe de auxiliares. Costuma fazer os cursos de capacitação promovidos pela Epagri e disse 
que pretende continuar trabalhando na maricultura no futuro, com uma fazenda própria.

2.2.1.2 A estrutura de funcionamento da fazenda e o processo produtivo dos moluscos

A Barra das Ostras iniciou suas atividades em 2004 e dedica-se ao cultivo da ostra 
Crassostrea gigas e de vieiras, numa área aquícola onerosa de 3,8 hectares24. De acordo com 
o encarregado de produção, estão na água 43 longlines de 100 metros cada, com 100 a 110 
boias em cada um deles – entre as boias são fixadas as lanternas para acondicionar os molus-
cos, em densidades variáveis conforme o estágio de seu desenvolvimento. 

24 Esse número foi informado pelo proprietário. No sistema de gestão das áreas aquícolas da Epagri/Ciram consta 
que a área licitada é de 2,7 hectares.
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Existe ali uma estrutura organizada e funcional. A área em terra, uma construção de 
cerca de 150 metros quadrados, é bem equipada, quase toda de alvenaria e revestida com piso 
cerâmico antiderrapante. A Figura 24 representa uma planta baixa da construção.

Figura 24 – Planta baixa da estrutura em terra da Barra das Ostras

                Fonte: Arquivo pessoal do proprietário.

Na área de seleção e limpeza das ostras, no andar térreo, há uma lavadora circular de 
inox, de 60 centímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento. Nesse tubo há orifícios 
distribuídos por toda a sua extensão para que os incrustantes (fouling) sejam eliminados – o 
movimento da máquina, o atrito entre as ostras e o jato de água salgada liberado fazem esse 
trabalho de limpeza. A área também possui bancadas de concreto com 1,2 metro de altura, 
onde os auxiliares de maricultura fazem uma seleção manual das ostras. 

A limpeza dos materiais é feita num local na parte externa, onde há um equipamento 
de lavagem a hidrojato elétrico, muito usado para lavar as lanternas, que precisam de uma 
lavagem rigorosa para a retirada dos organismos incrustantes. O resíduo sólido gerado 
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nessa limpeza é descartado com o lixo comum (não existe uma coleta específica para os 
resíduos da maricultura)25 e a água é drenada para o mar. O resíduo orgânico fica por um 
tempo ao sol, para que não sobreviva, e depois é lançado no mar.

Na área interna, a expedição é o local onde são realizados os procedimentos de comer-
cialização. Para entrar nesse setor é preciso passar por um pedilúvio, um pequeno tanque con-
tendo água e cloro que obriga a lavagem dos calçados antes de entrar, o que evita possíveis 
contaminações. Dentro da expedição também existe um almoxarifado, onde ficam estocadas 
caixas de isopor e materiais utilizados no processo de embalagem, como sacos plásticos, fitas 
para lacrar as caixas, balanças. O proprietário comentou que a Vigilância Sanitária não per-
mite mais que os moluscos sejam comercializados em caixas de isopor, que impedem a pas-
sagem do ar refrigerado até o produto. Agora precisam ser acondicionados em sacos plásticos 
transparentes. Os produtos saem com o rótulo de certificação do SIM, informação nutricional, 
instruções de estocagem e prazo de validade (de 5 dias).

No segundo andar há duas salas de escritório e um espaço aberto utilizado como refeitó-
rio e lugar de controle da produção, com uma grande lousa verde fixada em uma das paredes. 

O quadro atual de funcionários é composto por uma gerente de produção (engenheira 
de aquicultura), uma auxiliar administrativa, um encarregado de produção, cinco auxiliares 
de aquicultura e um motorista. Com exceção da auxiliar administrativa, todos são contrata-
dos de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As funcionárias do escritó-
rio também auxiliam no contato com os clientes e a organizar a entrega dos moluscos. Em 
fevereiro deste ano havia 75 clientes fixos, especialmente restaurantes e hotéis da Grande 
Florianópolis, cujas encomendas são levadas em uma caminhonete refrigerada da própria em-
presa (um segundo veículo estava sendo preparado). Outros produtores também recorrem à 
produção da fazenda e, segundo Fabiano, eles também compram de outros produtores quando 
falta ostra para entrega.

Em 2016, a Barra das Ostras recebeu sua Certidão de Atividade Não Constante26 emitida 
pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) de Santa Catarina, como entreposto de pescados, e 
em 2017 o registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) como unidade de beneficiamento 
de pescado e produtos de pescado (na Caieira, é a única fazenda certificada). 

A localização da fazenda é privilegiada. Por estar a 900 metros da boca da barra, que 

25 Em 2014, a Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap) fez reuniões com os maricultores de Florianópolis 
para conversar sobre o resíduo gerado pela maricultura, que hoje tem como principais destinos o mar e os aterros 
sanitários. Foram levantadas possibilidades de uso desse resíduo, como fonte de cálcio em rações animais, ou sim-
plesmente destiná-lo à Blocaus, empresa que fabrica blocos para a construção civil com conchas de ostras e maris-
cos. Naquele ano houve uma coleta de conchas, em caráter experimental, em todas as mariculturas do Ribeirão da 
Ilha, a fim de avaliar a quantidade gerada em um dia. Conforme informação da Secretaria da Pesca e Maricultura 
de Florianópolis, essa coleta totalizou 3.770 quilos de resíduo sólido de conchas. Não se noticiou mais nada a res-
peito. Fabiano contou que a vizinhança costuma pegar conchas para o preparo de ração de galinhas.
26 Atividade não constante é aquela que não integra a Listagem de Atividades Consideradas Potencialmente Causa-
doras de Degradação Ambiental, aprovada pelas resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) 
01/2006 e 13/2012 e suas alterações, portanto não sujeita ao licenciamento ambiental pela Fatma. 
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dá para o mar aberto, há uma constante renovação de água e isso garante água limpa para as 
ostras, que crescem bem brancas e salgadas. As sementes de ostra-do-pacífico (Crassostrea 
gigas) são compradas no Laboratório de Moluscos Marinhos (LMM) da UFSC e colocadas 
no mar em caixas-berçário envolvidas por telas muito finas. Ali ficam por cerca de 90 dias 
antes de ir para as lanternas, período em que são manejadas frequentemente para limpeza das 
estruturas, lavação e peneiramento das sementes para a formação de novos lotes com unifor-
midade de tamanho e densidade mais reduzida nas caixas. A empresa possui uma máquina de 
peneiramento de sementes, mas está desativada por ter sido superdimensionada.

Depois que as sementes são retiradas das caixas, são colocadas nas chamadas lanter-
nas, estruturas de malha plástica com pratos em seu interior, formando andares, para acon-
dicionar as ostras. Na lanterna-berçário (com seis pratos) ficam as ostras ainda pequenas, 
para crescer por 45 dias e poderem ir para as lanternas intermediárias (cinco pratos). Após 
mais 45 dias, passam para as lanternas definitivas (cinco pratos), para engorda, onde ficarão 
até a fase adulta.

O manejo dos moluscos é a parte mais trabalhosa nesse processo. As lanternas com as 
ostras, que pesam cerca 50 quilos, são retiradas do mar manualmente e trazidas para a terra 
em uma embarcação a motor. A embarcação é posicionada diante de um carrinho, onde as 
lanternas são depositadas e depois puxadas com o auxílio de um guincho por uma rampa de 
desembarque. Os funcionários retiram as lanternas do carrinho e as ostras das lanternas, lan-
çando-as para dentro de caixas plásticas e destas para a máquina lavadora. Após a limpeza, as 
ostras vão para a bancada de seleção, onde uma a uma são classificadas por tamanho. As que 
não sobreviveram são descartadas. Depois de classificadas, as ostras são colocadas outra vez 
nas lanternas e voltam ao mar, até estarem prontas para ser comercializadas. 

A fazenda tem ainda um depurador de ostras, uma unidade composta por um tanque de 
concreto, uma motobomba para o bombeamento da água armazenada em um tanque, um filtro 
ultravioleta para a esterilização da água e um chiller para o seu resfriamento. A água entra no 
tanque por um cano cheio de furinhos, fazendo as vezes de chuveiro e promovendo também a 
aeração no tanque. Quando prontas para a venda, as ostras ficam nesse tanque por cerca de 12 
horas. Como se trata de organismos filtradores, nesse tempo em contato com água limpa elas 
naturalmente tendem a eliminar os patógenos e o conteúdo de fezes e pseudofezes.

Na Barra das Ostras, o controle diário da produção é feito por Fabiano, que sabe exa-
tamente tudo o que há sob o espelho d’água. É preciso saber em qual long estão as lanternas 
intermediárias, as berçário, as definitivas, se nos longs norte, sul ou centro, quantos dias cada 
lote está no mar, quando é preciso retirar para lavar etc. Ele faz suas anotações na grande lou-
sa verde, depois em um caderno e passa para a auxiliar administrativa, que transfere os dados 
a uma planilha de Excel. A planilha é impressa para que tudo o que está no mar esteja ali re-
presentado, o que facilita na hora do planejamento e possa se garantir uma boa safra no verão. 

As etapas de produção são resumidas em um fluxograma (Figura 25) a seguir.
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Figura 25 – Fluxograma da produção de ostras na Fazenda Marinha Barra das Ostras

Fonte: Elaboração da autora.

Cabe lembrar também que, nesse processo produtivo, é preciso considerar variáveis im-
previsíveis, como as chuvas (que alteram a salinidade da água), a temperatura da água (se for 
muito alta, as ostras não resistem e morrem), os ventos e as correntes (que podem danificar a 
estrutura dos longlines). 

Ao entrevistar Fabiano, no final de fevereiro, ele contou que estavam plantando lotes de 
sementes que seriam colhidas no final de agosto (portanto, dali a seis meses), quando então 
seriam colocadas nas lanternas definitivas, para engorda. Desse modo, estariam prontas para 
a venda quando chegasse o Natal. Ainda tinham ostras para vender, plantadas em 2017.

No mês de maio, em uma de minhas visitas à Barra das Ostras, Fabiano comentou que 
haviam plantado 1,5 milhão de sementes. Ante a minha surpresa em relação ao grande vo-
lume de plantio, ele disse que a meta da fazenda era chegar a 2,5 milhões. Mas que também 
havia muita perda de ostra, que é um organismo muito sensível e sofre com a ação de preda-
dores e alterações das condições ambientais. Contudo, mesmo que sobrassem ostras, isso não 
era visto como um problema. “A gente vê o que faz depois”, disse. Nessa época consultei a 
página de internet do laboratório de sementes da UFSC, que publica uma listagem com os 
dados de entrega das sementes aos produtores em cada safra. Segundo o relatório parcial da 
safra de 2016/2017, a Barra das Ostras havia adquirido 1,73 milhão de sementes de Crassos-

CULTIVO		
(8-10	meses)	
• Sementes	(UFSC)	

vão	para	caixas-
berçário	no	mar		

• Retirada	das	caixas:	
peneiração,		
lavagem	(5	em	5	
dias)	–	novos	lotes	

• +/-	90	dias:	lavagem	
e	transferência	para	
lanternas-berçário	

• 45	dias:	lavagem	e	
transferência	para	
lanternas	
intermediárias	

• 45	dias:	nova	
lavagem/lanternas	
definitivas	
(engorda)	

COLHEITA	
• Retirada	das	

lanternas	do	mar	
• Lavagem	das	ostras	

em	um	tubo	com	
jato	de	água	salgada	

• Limpeza	manual	
• Depuração	em	água	

doce	resfriada	
• Separação	por	

tamanho	–	baby	(6	
meses,	6-8cm),	
média	–	(8	meses,	
8-10cm),	master	(10	
meses,	10cm)	

EMBALAGEM	
• Acondicionamento	

em	sacos	plásticos	
transparentes	e/ou	
caixas	de	isopor	

COMERCIALIZAÇÃO	
•	Entrega	em	carro	
refrigerado	na	Grande	
Florianópolis:		
-	Consumidor	direto	
(restaurantes,	hotéis,	
particulares)	
-	Empresas	de	
beneficiamento	
-	Outros	produtores	
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trea gigas em 2016: 530 mil em fevereiro, 200 mil em março e 1 milhão em abril. Não havia 
dados sobre a safra de 2017/2018. 

De acordo com José Eymard, os produtores da região perceberam que no Alto Ribeirão 
há muita matéria orgânica em suspensão e a ostra ali cresce rapidamente27. Não com tanta 
qualidade como a da Caieira, mas isso na semente dá uma diferença grande. Enquanto ele leva 
90 dias para tirar as sementes das caixas-berçário, o pessoal do Alto Ribeirão demora 20. Por 
outro lado, a ostra desse pessoal sofre muita mortalidade porque lá o mar é mais raso, a água 
mais quente, e há muita perda. Portanto, está pensando em deixar suas sementes crescerem 
nessas outras fazendas e depois trazê-las para a sua, onde ficarão para o período de engorda. 

José Eymard informou também que os produtores da região estão reativando a Asso-
ciação dos Maricultores Profissionais do Sul da Ilha (Amasi) e que montaram uma comissão 
técnica para ver onde as sementes crescem mais, onde crescem menos. Querem “meio que 
profissionalizar” o ramo da ostreicultura, setorizá-lo, como indica a sua fala: 

Provavelmente algum maricultor não vai mais ser maricultor, vai ser só sementeiro, 
vai comprar as sementes e vai engordar e eu vou comprar as sementes dele, vamos 
meio que profissionalizar, setorizar esse tipo de coisa. [...] Eles fazem duas safras 
por ano e eu não consigo fazer duas safras por ano aqui, não dá tempo. Então, se 
a gente pegar essa semente que cresceu rápido, eu consigo finalizar ela aqui e eu 
consigo dar qualidade porque ela só cresceu rápido, depois a parte de matura dela... 
eu fazia a depuração dela aqui, como se fosse um ciclo de coisas.

A Barra das Ostras também produz vieiras, mas em menor quantidade. O cultivo de 
vieiras tem um custo superior ao de mexilhões e ostras, pois o manejo tem de ser mais cons-
tante, a densidade nas lanternas precisa ser menor e o preço da semente é mais elevado.28 José 
Eymard disse que as sementes podem ser obtidas no Rio de Janeiro, no Instituto de Ecode-
senvolvimento da Baía da Ilha Grande (IED-BIG), mas que eles não dão conta da demanda. 

Quanto à mitilicultura (cultivo de mexilhões), José Eymard acha que se trata de um 
“mercado prostituto, barato”, e que entre os seus 75 clientes, apenas 3 trabalham com 
mexilhão. As sementes desse molusco se fixam naturalmente nas boias dos longlines da 
Barra das Ostras e ele retira para fazer a manutenção do material – mas não oferece para 
ninguém. A baía, segundo ele, é recheada de mexilhões e, pelo preço de venda, o cultivo 
não compensa:

27 As ostras se alimentam filtrando partículas em suspensão presentes no mar (fitoplâncton, zooplâncton e detritos), 
chegando a filtrar até 4 litros de água por hora (as Crassostrea gigas). Os cílios existentes nas brânquias levam o 
material até os palpos labiais, onde ocorre uma seleção do alimento, que é ingerido no estômago e absorvido pelo 
intestino. O alimento não aproveitado é eliminado através do ânus, gerando as chamadas pseudofezes. Nos locais 
de cultivo, o acúmulo dessas pseudofezes contribui para o assoreamento do mar. 
28 De acordo com a Epagri (2015; 2017a), em Santa Catarina há apenas 7 produtores de vieiras: 3 em Florianópolis 
e 4 em Penha. Dois seriam os maiores limitantes a esse cultivo: a falta de capacitação dos produtores para manejar 
a vieira, que por ser um molusco de baixa rusticidade, seu manejo deve ser realizado sempre dentro da água e pre-
ferencialmente com aeração; e a necessidade de áreas de cultivo com profundidades maiores que 10 metros, o que 
permite o deslocamento das lanternas para camadas mais profundas da coluna d’água como estratégia para fugir 
da água doce nos períodos chuvosos (a vieira sofre grande mortalidade na presença de água doce).
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[Os mexilhões] tão lá, e nós tamo muito perto da boca da barra, tem muita disponibi-
lidade de semente, o ano todo o que mais tem é mexilhão... Aí chama os tio, chama 
os parente: olha galera, vamo limpar mexilhão, pra todo mundo aí. Eu não deixo 
meu cliente saber que trabalho com esse bicho. [...] Mas eu posto no grupo dos ma-
ricultores: querem vim tirar semente dos meus cabos? Ah, eu não vou limpar cabo 
pra ti. Entendeu? Então beleza. Não tem problema. A gente vai lá e raspa e joga fora.

Comentei que um morador do Barro Vermelho, perto da Freguesia do Ribeirão, recla-
mou que os mexilhões estavam sendo coletados nos costões, que isso era proibido e quem 
produz tem de colher as sementes com coletores artificiais. Por sua resposta, entendi naquele 
momento que os maricultores da Caieira não estão interessados na mitilicultura:

Uma vez a Amasi pediu uma área experimental, pra botar coletores de marisco na 
Caieira, pra todo associado ter direito a um cabo daquele. Cada um pegava o seu 
marisco ali. Eu não quero marisco, então beleza, pode ter... Aí no final das contas 
afundou os cabos todo, os maricultores não foram, eles desistiram. Arrebentou tudo, 
acabou área, acabou longline, perderam tudo.

O próximo tópico traz informações sobre os funcionários da fazenda marinha.

2.2.1.3 Perfil e interesses dos trabalhadores da Fazenda Marinha Barra das Ostras

Todos os funcionários que responderam ao questionário o fizeram individualmente, 
todos num momento reservado para isso durante um dia de trabalho. O encarregado de pro-
dução foi quem determinou esse dia, uma manhã em que não havia tanta demanda na habi-
tual rotina corrida diária. Como não foi possível programar esse momento antecipadamente, 
eu não estive presente – situação que não considero a ideal num contexto de pesquisa – e o 
próprio encarregado explicou que se tratava de uma pesquisa acadêmica e acompanhou os 
funcionários, tirando suas dúvidas quando não entendiam alguma pergunta. 

Tive de concordar com essa forma de aplicar o questionário porque não me foi dada a 
opção de entrevistar pessoalmente cada trabalhador. A minha presença parecia atrapalhar o 
andamento dos trabalhos e o encarregado de produção era a pessoa autorizada a intermediar 
minha atuação junto aos funcionários. Apenas o Entrevistado 7, por ser analfabeto, respondeu 
diretamente a mim enquanto eu transcrevia suas respostas. A gerente de produção não respon-
deu porque estava em licença-maternidade e o motorista não se achava acessível. 

Para exposição aqui, a partir da próxima página, dividi as questões em seis blocos de 
assuntos, dispostos em quadros. Na organização do material, condensei algumas respostas 
sem alterar a íntegra de seu conteúdo e do tom das respostas. A análise do material integra o 
Capítulo 3. 
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Idade, estado civil, escolaridade e local de nascimento

Atividade principal, tempo no emprego, horas semanais trabalhadas e funções

Idade Estado civil Escolaridade Local de nascimento

Funcionário 1 27 vive junto Fundamental completo Uruçuca/BA

Funcionária 2 24 união estável Ensino Médio  
incompleto Florianópolis/SC

Funcionário 3 42 divorciado Ensino Médio completo Florianópolis/SC

Funcionário 4 17 solteiro Fundamental  
incompleto Florianópolis/SC

Funcionário 5 22 solteiro Ensino Médio  
incompleto Alvorada/RS

Funcionário 6 18 união estável Ensino Médio  
incompleto Florianópolis/SC

Funcionário 7 44 vive junto Não estudou Uruçuca/BA

Qual é sua ativi-
dade principal?

Há quanto 
tempo tra-
balha nesse 
emprego?

Quantas horas por 
semana trabalha? Quais as funções que desempenha?

Funcionário 1
Encarregado 
de produção 
(maricultura)

6 anos 42 horas

Controle de manejo das ostras,  
planejamento de safra, navego 

com embarcação, manuseio 
das ostras

Funcionária 2 Auxiliar  
administrativa

mais de  
1 ano 25 horas –

Funcionário 3 Hoje...  
maricultura 2 meses 9 horas/dia Tudo ligado ao cultivo de 

ostras

Funcionário 4 – 1 ano e  
7 meses 42 horas –

Funcionário 5 Maricultor 2 meses 42 horas –

Funcionário 6

Manejo ostras 
e vieiras. 

Auxiliar de 
aquicultura

1 ano e  
7 meses 42 horas

Viro lanternas, puxo elas no 
long, passo na máquina e 

seleciono por tamanho. Se não 
vender, ponho nas lanternas e 

coloco no mar novamente

Funcionário 7 Maricultura

Antes por 
3 anos e 11 
meses, saiu 
e agora há 

1 ano

9 horas por dia 
(15 min. para 

café de manhã e 
15 min. de tarde, 
dá 8h e 30 min.)

Remendo lanternas, lavo  
lanterna, seleção de ostra, 

contação
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Se fizeram curso para trabalhar na fazenda, contrato de trabalho,  
o que gostam e não gostam nas atividades que realizam

Se têm outra renda, experiência profissional e trabalho que gostariam de realizar

Possui renda de 
outras atividades?

Teve outras experiências 
profissionais?

Se não tivesse esse trabalho, qual 
trabalho gostaria de realizar?

Funcionário 1 Não
Ajudante de pedrei-
ro, empacotador em 

supermercado

Não me vejo fora do ramo  
das ostras

Funcionária 2 Não Não Um parecido

Funcionário 3 De aluguéis
Caixa, balconista, 

motorista de caminhão, 
técnico em geotecnia

Motorista rodoviário

Funcionário 4 Não Não –

Funcionário 5 Não Cerealista Oliveira 
Ltda. –

Funcionário 6
Sim. Faço alguns 
free lancer quan-

do aparece
Não

Não sei ao certo, depende de 
onde estiver precisando. Não  

é muito opção trabalhar.  
Pra mim é obrigação

Funcionário 7 Não

Na Bahia trabalhava 
em abatedouro de 

gado. Em Florianópo-
lis trabalhou em outra 

maricultura

Gostaria de trabalhar como 
caseiro

Fez algum curso 
para trabalhar 
nessa fazenda?

Tem algum 
contrato de 
trabalho?

Do que você mais gosta 
no seu trabalho?

Do que você menos gosta 
no seu trabalho?

Funcionário 1 Não CLT

Período de plantio 
das sementes e quan-

do começam a ser 
vendidas

Quando não consigo 
desenvolver o que  

planejo no dia a dia

Funcionária 2 Não – Perto do mar –

Funcionário 3 Não CLT Amizade (clima de 
companheirismo) Trabalho pesado

Funcionário 4 Não CLT – –

Funcionário 5 Não CLT – –

Funcionário 6 Não CLT Gosto de puxar as 
lanternas no mar

Não tenho muito gosto 
em lavar as lanternas 
caso eu for designado 

para a função

Funcionário 7 Não CLT Gosto de tudo. Na 
verdade, é obrigação

Não gosta de lavar lan-
terna. Faz muita sujeira
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Bairro em que moram, com quem moram e a relação com o bairro

Bairro em que 
mora

Há quanto 
tempo mora 
no bairro?

Com quem 
mora?

O que acha do bairro 
em que mora? O que 

ele tem de bom e o que 
tem de ruim?

Gostaria de 
morar em outro 
lugar? Por quê?

Funcionário 1 Caieira da 
Barra do Sul 6 anos Esposa e 

filha

Sensacional, escolas 
boas. Paz,  

vizinhança boa

Não. Encontrei 
o meu lugar

Funcionária 2 Caieira da 
Barra do Sul 10 anos Marido e 

filho

Lugar tranquilo. 
Bom para quem tem 
crianças. Só é longe 

do centro

Não

Funcionário 3 Campeche 42 anos
Duas fi-

lhas e um 
genro

O bom é que tem 
acesso a tudo, como 
farmácia, escolas, 
supermercados, 

UPA etc. E o ruim 
é a acessibilidade, 
o trânsito ruim, a 
violência urbana 

chegando

Qualquer 
cidade mais 

para o interior. 
Sossego

Funcionário 4 Tapera  
(Pedregal) 17 anos Sozinho Tranquilo Não

Funcionário 5 Tapera 8 meses Com a 
família

Onde moro é ótimo, 
só tem pessoas boas

Não. Gosto de 
onde resido

Funcionário 6 Tapera 8 anos
Esposa, 

filha, mãe 
e irmãos

Acho um lugar até 
bom para se morar, 
mas falta creche, 

uma quadra polies-
portiva, algum lugar 
de lazer para a co-

munidade e também 
acho que na Tapera 
ainda está faltando 
uma infraestrutura 
mais ampla de co-

mércios e utilidades 
básicas de serviços

Sim. Carianos. 
Porque acho 

um bairro tran-
quilo que ao 

mesmo tempo 
não deixa a 
desejar em 

serviços úteis

Funcionário 7 Caiacanga 2 anos Esposa Ótimo. De ruim não 
tem nada

Sim. Em 
Salvador. É 
a Bahia. É a 
minha terra
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Atividades fora do trabalho, religião e atividades de lazer

Se pescam e trabalho que gostariam de realizar no futuro

Você pesca? Se sim, qual(is) tipo(s) de pesca 
faz e em que época do ano?

Que tipo de trabalho gostaria de  
realizar no futuro?

Funcionário 1 Não Ter minha fazenda marinha

Funcionária 2 Não –

Funcionário 3 O ano todo. Tarrafa, rede, linha de 
mão, molinete etc.

Tocar minha própria  
oficina de customização de motos

Funcionário 4 De vez em quando pego uns  
burriquete, bagre, viola –

Funcionário 5 Não Empresário

Funcionário 6 Pesco de linha praticamente o ano 
todo, uma vez ou outra

Ser empreendedor mais pra frente. 
Abrir um negócio próprio

Funcionário 7 Não Caseiro

O que faz quando 
não está traba-

lhando?

Participa de associação 
comunitária (de moradores, 

igreja etc.)? Se sim, o que 
acredita que a associação faz 

de importante?

Pratica algu-
ma religião?

O que mais gosta de 
fazer nas horas de 

lazer?

Funcionário 1 Futebol, cerveja 
e família

Grupo de jovens da paró-
quia. Atividades comuni-
tárias em prol do bairro.

Católico
Futebol, samba, 
cerveja, praia e 

família

Funcionária 2 Em casa com o 
filho Não Não Curtir o filho

Funcionário 3

Mexo com mo-
tos, tenho uma 
pequena oficina 

em casa

Sou diretor de um mo-
toclube. Divulgamos o 
motociclismo, fazemos 
ações sociais para quem 
precisa (asilos, creches, 

hospitais etc.)

Não Andar de moto

Funcionário 4
Na rua con-

versando com 
amigos

Não Evangélico Jogar futebol

Funcionário 5 Descanso ou 
jogo uma bola Não Não –

Funcionário 6
Trabalhos 

domésticos e 
assisto TV

Não Não
Brincar com a 

pequena e assistir 
TV

Funcionário 7

Serviços gerais 
quando fica em 
casa. Não tem 

paradeiro

Não
Católico, 

mas não vai 
à igreja

Jogar bola, sinuca
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2.2.2 A fazenda marinha de Benício

Contígua à área de cultivo de ostras e vieiras descrita anteriormente, a fazenda mari-
nha de Benício tem uma história e uma configuração bastante diferentes. Já me referi a esse 
entrevistado no item que tratou da formação socioespacial da Caieira da Barra do Sul, mas 
relembro que Benício tem 52 anos e nasceu em Naufragados, numa família de pescadores e 
agricultores que, como ele diz, tem 200 anos de tradição no lugar. Quando criança costumava 
pescar e colher mexilhões com o pai e também se ocupava da lida na roça. Atualmente mora 
perto da sua área de cultivo, do outro lado da estrada, e “ganha a vida” como barqueiro, pro-
dutor de mexilhões e pescador.

Como já mencionado, as conversas com Benício não foram gravadas. Assim, meu re-
lato é baseado naquilo que minha memória reteve e em algumas anotações que fiz, de frases 
e informações que julguei importantes. Conversei com ele em cinco ocasiões entre março e 
junho deste ano de 2018: uma vez na calçada da Baldicero Filomeno, diante de sua casa, e as 
outras na praia, onde guarda seus petrechos de pesca num rancho improvisado em um terreno 
do qual não é proprietário. 

Em uma dessas ocasiões, numa tarde ensolarada, saímos de barco para visitar a maris-
queira, como ele chama sua fazenda marinha, e fizemos um passeio até a ilha de Araçatuba 
e Naufragados. Eu havia solicitado o passeio porque, disse a ele, queria enxergar a Caieira 
da mesma perspectiva dele quando “ia para fora” (quando alguém vai para o mar, dizem, vai 
para “fora”). Assim que saímos, ele olhou para o céu e comentou: “E vem chuva”. Surpreso 
diante daquele céu azul, meu orientador, que me acompanhava, indagou como ele sabia da-
quilo. Tinha olhado na previsão do tempo? Benício deu um sorriso: ele podia sentir na pele a 
mudança do tempo. No fim da tarde ventou, o céu escureceu e de noite a chuva veio.

No percurso, visualizamos diversos pontos, tanto da parte em terra como na água, que 
Benício ia nomeando para nós: o canal, os locais de pesca, até mesmo as pedras da costa – 
que têm nome, para que os pescadores possam se localizar e dar sua localização para os ou-
tros. Quando perguntei a ele de qual atividade que exercia gostava mais, respondeu que não 
tinha preferência. Porque, afinal, o trabalho dele, “quem dá é o mar”.

2.2.2.1 A estrutura da fazenda e o processo produtivo de mexilhões

A marisqueira de Benício, assim como o cultivo de José Eymard, está instalada em uma 
área aquícola onerosa. Tem 2,71 hectares, onde em 7 longlines são cultivados apenas mexi-
lhões. Houve um tempo em que Benício cultivava ostras também. Está nessa atividade de 
cultivo desde o início, quando a prefeitura foi até a Caieira divulgar a maricultura e solicitar 
a adesão dos pescadores. Nessa época ele adquiriu algumas sementes de Crassostrea gigas 
da universidade e colocou umas cordas no mar. No entanto, diante da dificuldade em obter 
licença para construir um local de manejo em terra, acabou desistindo. Ficou muitos anos 
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tentando, mesmo porque é uma exigência legal ter área de manejo em terra, mas a prefeitura 
nunca deu autorização para que ele construísse um rancho alegando que estava em área de 
preservação permanente. No entanto, ele observa, “o pessoal que tem dinheiro constrói nos 
morros e ninguém fala nada”.

Sobre o conjunto de áreas aquícolas licitadas no centro da baía da Caieira, Benício con-
tou que a prefeitura criou ali um conjunto de áreas não onerosas, de 1 hectare cada. E onde 
ele já tinha um cultivo, perto do costão, foi criado outro lote, de áreas onerosas (2,7 hectares 
cada). Então disseram que ele teria de remanejar seus longlines para a área central. Acontece 
que a comunidade não queria uma maricultura no meio da praia e ele, para evitar conflito no 
bairro, não fez a transferência e se candidatou para participar do processo licitatório de uma 
área onerosa mesmo. No fim, ficou com uma área muito grande, que para ele é muita coisa, 
e está em negociação com os órgãos públicos e outros produtores para solucionar a questão.

Ele também chegou a trabalhar com vieiras. Mas lidar com elas é muito mais compli-
cado. Como Benício diz, a vieira dá muita incrustação e é preciso manipulá-la para limpar 
muitas vezes, e tem de ser sempre dentro da água. Senão o molusco morre. Como explicou, a 
vieira bate as duas conchas e sai caminhando. E acaba morrendo, “em cinco minutos”.

Cultivar mexilhões é menos dispendioso porque não é preciso comprar as sementes, 
nem manipulá-los muitas vezes ou tirá-los do mar. Benício coloca coletores em seus longs, 
feitos com um pedaço de corda e um retalho de rede enrolada nela – as larvas se instalam 
naturalmente nessa rede, pois as águas da baía são repletas delas. Ali crescem, formando pen-
cas, e em 7-8 meses estão prontas para a coleta. Segundo Benício, ele não se aborrece tanto 
quanto com as ostras. No passeio de barco, observei que os mexilhões também se fixam nas 
boias e nas cordas, vão se alastrando por onde conseguirem um apoio, como nos costões. 

Quando entrevistei Fabiano, da Fazenda Marinha Barra das Ostras, ele chegou a comen-
tar que a baía é muito boa para os mexilhões, que grudam em tudo o que veem pela frente: nas 
boias, nas cordas, nas lanternas e também nas caixas-berçário quando ficam muito tempo na 
água. Para ele, ao contrário do que disse Benício, lidar com esse cultivo dá muito trabalho:

[O mexilhão] gruda sozinho, mas depois esse manejo tem que ter o maquinário. A 
lanterna [de ostra] consegue puxar tranquilo, porque ela é certinha, tem as cordas, 
então você consegue achar uma posição. O mexilhão, ele é mais grosseiro e o tama-
nho da penca você tem que abraçar e você não tem posição.

Segundo ele, a Epagri produziu uma balsa para mexilhões, toda mecanizada, que é um 
experimento. A balsa, que estaria no norte da Ilha, eleva as pencas e depois debulha os mexi-
lhões, sem necessidade de fazer esse trabalho manualmente.

A colocação dos coletores para os mexilhões deve ser feita de um a dois meses antes 
dos principais períodos de eliminação dos gametas da espécie. Na Baía Sul, as principais 
épocas reprodutivas são maio-julho, setembro, novembro-janeiro. Assim, os melhores me-
ses para se instalar os coletores na água são fevereiro-março, junho, setembro-novembro. 
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Quando surge um comprador, Benício vai até a marisqueira, retira o que for vender e 
leva para a praia, onde faz o debulhe – a retirada dos mexilhões da penca. Ou então faz essa 
etapa no próprio barco. Ele não tem empregados. O cultivo dos mexilhões é feito em geral na 
companhia do irmão mais novo. Partilham o trabalho e a renda.

O processo produtivo na fazenda marinha de Benício é apresentado na Figura 26.

Figura 26 – Fluxograma da produção de mexilhões na fazenda marinha de Benício

      Fonte: Elaboração da autora.

Benício pretende continuar no cultivo de mexilhões. Disse que só precisa ficar atento 
porque além de ter de fazer a limpeza nos longs, por causa das incrustações, o mexilhão é 
muito sensível à agua doce. Destacou que na Caieira a água é captada do morro, que ali exis-
tem três “cachoeiras”. Enquanto vai desenhando na areia o lugar em que elas se situam, diz 
que a ostra não se incomoda quando chove muito, pois ela “vem de fora”. Mas que os mexi-
lhões morrem. Além disso, essas cachoeiras provocam o assoreamento da bacia.

2.2.2.2 O pescador e o barqueiro

Como a maricultura é apenas uma das práticas realizadas por Benício, busquei me 
informar sobre suas atividades de pescador. Ele me diz que nem sabe se ainda é pescador. 
Conta, inclusive, que em 2017 chegou a perder o direito ao seguro-defeso por ter emitido uma 
nota fiscal de produtor de moluscos.29 

29 Pela legislação vigente, o pescador artesanal não pode ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho nem 
fonte de renda diferente daquela que obtém com a atividade pesqueira.

CULTIVO		
(6-8	meses)	
• Coletores	de	
sementes	fixados	
nos	longlines	(fev./
mar.,	jun.	e	set./
nov.)	

• Manutenção	dos	
longlines	–	retirada	
de	cracas	

COLHEITA	
• Retirada	das	pencas	
do	mar	

• Debulhe	
COMERCIALIZAÇÃO	
•	Direto	ao				
			consumidor	in				
			natura	
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Em uma de nossas conversas no mês de junho, como estávamos no período de pesca 
da tainha, quis saber se ele estava participando de algum grupo de pescadores. Benício res-
pondeu que na verdade nem pesca tainha. Que apenas ajuda a trazer o peixe de Naufragados, 
quando o pessoal telefona e lhe pede para buscar. Nas temporadas de tainha, os pescadores 
vão para Naufragados e ficam dois meses por lá, a partir de 15 de maio. Não é possível nem 
mesmo sair de Naufragados, segundo ele conta, pois tem de “ficar preso”. Do contrário, os 
outros reclamam e se ocorre algum lanço (o lançar da rede de pesca), não recebe a sua parte. 

Em uma de minhas caminhadas pela Caieira, num dia de julho de maré alta e vento sul, 
encontrei um senhor na praia do Pedrinho (praia Grande) e passamos um tempo conversando 
sobre os barcos que estavam parados ali na baía. Esse senhor tinha nascido ali no bairro, onde 
o pai era pescador, mas morava no Saco dos Limões e por 38 anos trabalhou como policial. 
Agora estava aposentado. Depois da morte do pai, ele e o irmão venderam a casa da família 
e compraram outros terrenos, onde construíram duas casas de praia. Nessa conversa ele me 
apontou os barcos de Benício e seu irmão mais novo e disse que semanas antes tinha saído 
com eles para pescar “umas tainhas” ali perto, nas ilhas Três Irmãs e Moleques do Sul. Pude 
então entender que Benício não participa da pesca da tainha que ocorre anualmente em Nau-
fragados, mas sai para pescar a espécie por conta própria, com outros pescadores.

Na baía, Benício costuma pescar anchova, corvina, linguado, ali “pelas beiradas”, nas 
épocas desses peixes. Também tem rede de emalhe, mas disse que nunca pesca em grande 
quantidade. Só para vender um pouco e para comer. Se pesca muito, o atravessador chega e 
oferece um preço “lá embaixo” e ele fica sem saída. Se resolver colocar uma câmara fria para 
estocar e vender melhor, a fiscalização vem e é preciso “entregar toda aquela porcaria”.

Quanto à sua atividade de barqueiro, em que faz o transporte basicamente de turistas, o 
movimento é no verão, quando Benício ganha mais dinheiro e pode guardar para o sustento 
ao longo do ano. Também faz esse trabalho junto do irmão.

Não gostaria de voltar a cultivar ostras? Benício responde que não. Segundo ele, essa 
questão é problemática. “A maioria do pessoal de ostra aqui que tinha empresa foi quebrando. 
Os caras quebraram porque quando o cara tem uma empresa, toda a fiscalização vai em cima 
dele…” E então os produtores não aguentam, porque têm de pagar muitas taxas.

Comentei com Benício que havia lido uma notícia no jornal Hora de Santa Catarina a 
respeito da reativação da cooperativa de maricultores do sul da Ilha30. Perguntei se essa era 
uma boa notícia, se a cooperativa não ajudaria os produtores, mas Benício silenciou por uns 
instantes. Depois disse que é tudo muito complicado. “Aqui, a maioria do pessoal, eles só 
visam dinheiro”, foi o que disse. 

Mas isso é outra história. Os conflitos na Caieira são assunto da próxima seção.

30 A reportagem, com o título “Maricultores do Ribeirão da Ilha conquistam centro de beneficiamento de molus-
cos”, pode ser lida em <http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/05/maricultores-do-ribei-
rao-da-ilha-conquistam-centro-de-beneficiamento-de-moluscos-10334822.html>. Acesso em: 20 maio 2018.
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2.3  OS CONFLITOS DA MARICULTURA NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS

Entre os objetivos específicos desta pesquisa, busquei conhecer os conflitos decorrentes 
do cultivo de moluscos na Caieira da Barra do Sul, a partir da narrativa dos sujeitos entre-
vistados. Os dados que obtive, incluindo ainda alguns resultantes de minha observação em 
campo, são relatados a seguir.

A primeira vez que se falou em maricultura na Caieira foi no centro comunitário do Ri-
beirão da Ilha, segundo conta Martinho. Isso foi por volta de 1989, quando a então vereadora 
Angela Amin chegou ao distrito e apresentou a maricultura “como se fosse assim uma renda 
estrondosa, vai ali, pega marisco e joga na água e tira um monte de dinheiro como se fosse... 
uma jazida... uma mina de ouro”. Conforme ele relata, a questão da maricultura não foi discu-
tida com a comunidade. Estava presente à reunião e manifestou-se contrário ao projeto, pois 
a vereadora, como relatora, havia vetado uma série de projetos populares que constariam na 
lei orgânica do município, o que ele entendia como uma contradição: 

Saúde, educação, transporte... Eu tenho o nome de todos os vereadores daquela épo-
ca que foram contrários a esses projetos populares. E aí eu levantei com o documen-
to na mão e perguntei a ela por que ela estava sendo tão favorável a essas questões 
da maricultura como um projeto social se ela foi contrária aos projetos populares. 
Uma coisa não fechava com a outra.

O argumento utilizado pelo poder público, naquele encontro no centro comunitário, foi 
que haveria a migração do pescador para os cultivos, uma vez que já “não tinha tanto peixe”. 
Quis saber de Martinho se isso era verdade. “Claro que havia peixe! Se há peixe até hoje...”, 
respondeu. Até concordava que havia tido uma diminuição do pescado, devido tanto à pesca 
industrial como a certos tipos de pesca artesanal, ambas predatórias, mas esse argumento, se-
gundo ele, era frágil porque as autoridades nunca estiveram “nem aí para esse desequilíbrio”. 
O problema, para Martinho, é que o Estado deveria ter um controle maior da pesca predatória 
e realizar um trabalho de base com os pescadores que não respeitam os limites de pesca. Não 
seria necessário lançar mão da maricultura para resolver o problema da escassez de pescado.

De todo modo, Martinho explica que não é contrário à maricultura propriamente, mas 
não concorda com o jeito que ela foi implantada e como tem se desenvolvido em toda a Ilha, 
com um excesso de fazendas de cultivo e não facilitando a vida dos pequenos produtores. Na 
Caieira, por exemplo, alega que há um problema ambiental gravíssimo:

Os moluscos, eles defecam barbaridade. O mar de baía, ele não tem força de maré 
pra levar embora esse resíduo. [...] a baía já é parada, e formam esses sacos, em que 
a corrente é menor. Então, as fezes do marisco, que têm um pH ácido e elevadíssi-
mo, elas vêm parar aqui embaixo nas praias. Isso causa um atoleiro enorme....

O entrevistado aponta também que tanto a ostra como o mexilhão da maricultura são 
exóticos. Mesmo que o mexilhão não seja exótico na Ilha, é do mar de baía. Martinho explica:

Se nós chegarmos lá naquela ponta do Naufragados, nós vamos perceber que 100 
metros depois não tem mais marisco. Ele adentra o mar de baía, acabou. A natureza 



108

diz “Ó, isso tá errado, não dá pra botar marisco aqui”. É muito possível, eu não 
tenho base técnica pra falar, mas a base empírica, eu vou te dizer que “Ó, se ele não 
quis aqui é porque aqui não vai ter corrente, a natureza diz, putz, o marisco libera 
um pH ácido, que vai matar um monte de organismos que estão aqui nesse costão 
de dentro que não tem va... [sic] e aqui no mar não, o mar de fora ele vai levar, ele 
vai levar, ele tem força, ele bate na pedra, ele lasca, ele tira o marisco”. Eles vão 
perceber também que a carne do marisco daqui, ela é esponjosa. A outra lá, não, ela 
cria musculatura. O marisco de costão, o sabor é outro. 

Pior ainda é a ostra, “que não é nem daqui, é do Pacífico”. E ela está fazendo uma cruza 
com a ostra local, gerando indivíduos que não atingem a vida adulta. “‘Ah, tem base científica 
pra falar, tem estudo?’ Não. Mas tem a percepção nossa”, ele acrescenta. Martinho explica 
também que a ostra-do-pacífico é uma ostra maior, ocupa um espaço maior e por isso vai 
inibindo a ostra nativa dos costões. “Que certamente, por uma cadeia grande biológica, ela [a 
ostra nativa] tem uma função biológica na região, que vai deixar de existir. Isso vai impactar. 
Provavelmente. Sem contar com o lodo, que ocupa as tocas, ou seja, nos costões aqui da baía, 
que é berçário da garoupa.”

Além das fezes dos moluscos, Martinho cita o problema dos resíduos sólidos: as cascas 
das ostras e mexilhões, as lanternas e as boias descartadas. Não existe um projeto de apro-
veitamento das cascas e mesmo a coleta realizada pela Comcap é irregular. Então é muito 
frequente esses resíduos ficarem pelas ruas, pelas calçadas, provocando um odor muito forte, 
como pude verificar em muitas ocasiões ao longo do trabalho de campo. E, mais frequente 
ainda, pelo que pude constatar ao longo das entrevistas e das conversas informais, é as cascas 
serem descartadas na própria baía.

Fabiano, o encarregado de produção da Barra das Ostras, revelou que existem pessoas 
que são contra a maricultura e querem acabar com a atividade:

São pessoas que julgam a maricultura [...] porque as pessoas não fazem isso que tu 
tá fazendo... buscar informação. Questão do meio ambiente... A gente não joga as 
conchas no mar... Muitos maricultores têm essa consciência também. Sabe, as pes-
soas, algumas, julgam, só que jogam o esgoto da casa no mar. [...] Mas a consciência 
vai de cada um, já vi pessoas pescando e jogar latinha de cerveja no mar.

O entrevistado disse que muitos também reclamam da poluição visual: 

Já falaram muito sobre poluição visual, que é feio isso na baía, mas é uma renda. 
Quantos empregos a maricultura não gera? Direta e indiretamente. Se tu tem o pro-
duto pra fornecer pro restaurante, tem o garçom, então gira, né? [...] Mas sei que tem 
gente grande que quer acabar com a maricultura.

Perguntei que tipo de “gente grande” seria. “O governo, tem gente que é empresário, 
mas não sei... é coisa que a gente ouve nos cursos. Fazer marina... não é preocupada com o 
meio ambiente, né? É questão financeira”, respondeu ele.

Martinho diz que os problemas da maricultura não são por culpa dos maricultores. No 
início, conta, houve pescador que entrou na maricultura, mas sem recursos. “Primeiro foi co-
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locado uns paus31 aqui, depois a maricultura ficou um negócio, uma poluição visual enorme, 
que ainda é...” Na época o pessoal da Caieira reclamou, muitos foram até a Epagri. Então foi 
criado um projeto “menos impactante”, com as boias, os longlines, e os maricultores que já 
estavam produzindo na água tiveram de se adequar a esse novo formato. Alguns teriam inclu-
sive de mudar seu cultivo de lugar. Essas mudanças representavam gastos que a maioria dos 
novos maricultores não podia suportar.

Não é que o maricultor seja mau, que ele não queira fazer. [...] Ele quer fazer pelo 
meio... o mais correto possível. Ele também quer impactar menormente. Mas ele 
precisa do braço do Estado, que é a finalidade do Estado. Mas o Estado não esten-
de. Principalmente se o maricultor começa a exigir. Quando o maricultor começa 
a conhecer. Quando o maricultor passa a ter responsabilidade social. E aí a gente 
percebe esse entrave.

De acordo com Martinho, o que aconteceu na Caieira foi um paliativo: 

Pode ser que outras pessoas tenham outra visão. Foi feito um paliativo. [...] E aí pa-
liativo não resolve. [...] eu tenho conhecimento de alguns... [...] mas teve gente que 
fez financiamento [para comprar equipamentos, sementes] e não conseguiu pagar. 
Ficou endividado com o banco.

De fato, há outros entendimentos sobre o assunto. Ao entrevistar José Eymard, o pro-
prietário da Fazenda Marinha Ponta das Ostras, quis saber como ele via a questão da assis-
tência do poder público aos maricultores, pois eu tinha notícias de muitas reclamações entre 
os produtores que vinham da pesca. Ele discorda de Martinho:

Eu sou manezinho, posso falar, tem muita choradeira de beira de praia, sabe, o coi-
tadinho, que ninguém me ajuda, que o governo não faz nada, que blá-blá-blá, mas 
não bota a bunda na rua pra nada, sabe chorar de dor de cotovelo dentro de casa.

De acordo com José Eymard, o maricultor tem conhecimento de onde ele pode ou não 
instalar seus cultivos:

Cada lugar tem a sua peculiaridade, e o maricultor sabe disso, onde que é profundo, 
onde que não é, aonde tem desembocadura de rio, onde não tem. Só que o maricultor 
[...] vai botar ali porque é confortável, porque ficou perto da casa dele [...] Então daí 
causou um problema para o poder público, porque se ele tirar aquele cara dali, ah, 
é coitado, não vai ganhar voto, vai dar um problema social, que tirou uma fonte de 
renda de uma pessoa, mas ele botou num lugar que não podia, que era desemboca-
dura de rio... ah, eu não sabia...

Quando a Epagri elaborou os Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLD-
Ms), e determinou a área não onerosa na parte central da baía da Caieira, houve conflito no 
bairro: a “associação da praia”, como José Eymard se refere à Associação dos Moradores 
da Caieira da Barra do Sul, não queria poluição visual na frente de casa. E a associação “é 
presidida por uma veranista. Eu acho o maior sarro isso”, diz ele. No entanto, essa mesma 
associação, apoiada por diversos moradores, pretendia fazer um campeonato de jet ski, que 

31 Ele se refere à fase inicial dos cultivos, em que se empregavam armações de madeira, com pés enterrados no 
substrato marinho, que sustentavam as lanternas de ostras e os espinhéis de mexilhões.
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polui a água com o diesel, o que é extremamente nocivo para os moluscos. Segundo o mari-
cultor, esse tipo de poluição acaba com a produção de ostras. E ele continua: “Então existe 
esse empreguicismo, e essa briga de bairro... Ah, e ‘não tem chance para o maricultor local’. 
Foram seis áreas para os moradores locais, e ninguém botou nada para trabalhar”.

Os maricultores que já estavam produzindo no Ribeirão da Ilha, área do parque aquíco-
la Florianópolis 05 – Sul da Ilha, buscaram se organizar para cada um pedir uma área aquí-
cola na hora da licitação. Quanto às áreas onerosas, acima de 2,1 hectares, era preciso pagar 
para ocupar, quem desse mais vencia a área. E para as áreas não onerosas havia alguns pré-
-requisitos, como ter Bolsa Família, filho na creche, ser morador, comprovante de residência 
e, ainda, ser associado a alguma associação de produtores. Segundo José Eymard, “foi o dia 
que mais teve associado, todo mundo se associou pra poder ter esse documento. [...] Explodiu 
de associação naquele mês. De associado na associação, nenhum, nenhum, nem água...” 

Ele continuou explicando a “profissionalização” na maricultura. Depois da licitação, 
havia dois anos de prazo para a ocupação da área, do contrário perdia-se o direito de explo-
rá-la e a área iria para nova licitação. Ocorre que na área não onerosa da Caieira da Barra do 
Sul esse tempo não foi respeitado. Mas também ninguém perdeu área nenhuma:

Teoricamente, perderiam. Mas não perderam. Porque não aplicaram o que deveria. 
Se eu não pagasse a minha área onerosa, perderia também. [Mas] a gente liga pra lá 
pra pedir o boleto pra pagar... [Tem maricultor que] nunca recebeu um boleto, não 
vem e-mail, nada.

Pelo conflito com a comunidade, as áreas não ocupadas foram transferidas para uma 
outra área maior, onerosa, que é do Benício (que tem a fazenda marinha de mexilhões): fra-
cionaram a área onerosa para que coubessem as áreas ali dentro, todas elas pequeninhas para 
que as pessoas possam trabalhar e o Benício ser atendido em seu pedido de não ser oneroso, 
de ter uma área gratuita. A fala de José Eymard completa o que Benício contou sobre não 
ter aceitado ir para a área não onerosa, já comentado na seção anterior. E fornece uma outra 
informação: como Benício já tinha seus longlines ali, os outros cessionários não sofrem ne-
nhuma penalidade por não estarem produzindo, já que as áreas “ganharam o título de estar 
ocupadas”. E, assim, “ninguém mexe com isso e vamo tocando”.

Então tem esses arranjos aqui na região. Eu pedi ampliação da minha, mas não fa-
zemos a menor ideia de quando vai acontecer. Não sabem o que fazer com amplia-
ção, não sabem pra quem mandar esse tipo de coisa. Já pedi área [para o Benício] 
emprestado, já pedi long emprestado, tô enfiando pra onde eu tô cabendo, eu tô 
chegando, tô botando boias por ali, então porque tem que ser ocupadas, com esse 
argumento... “Ô, meu, posso ocupar lá, já que você não vai, é tua, mas eu tô botando 
minhas boias e tô trabalhando” .

Ele também reclama do poder público: “É chato, nós levamos seis meses pra montar 
um projeto de ampliação de área ali pra eles não saber o que fazer depois de eu me ferrar seis 
meses trabalhando... é bem complicadinho”. E tem a legislação a ser seguida, a Instrução 
Normativa 06 e a 07, “uma regulamenta e a outra direciona, dá as diretrizes de como funcio-
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na. Então tem isso... e como é que um pescador que não sabe ler vai seguir isso?”.

José Eymard chegou a ter o certificado do Serviço de Inspeção Estadual, o SIE, e era 
a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) que o fis-
calizava. Mas ele tinha o SIE porque não existia o Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 
Os produtores, conta, passaram muitos anos pressionando a prefeitura para criar um selo de 
inspeção que atendesse o pequeno, que atendesse quem trabalha no município. Antes só tinha 
o Serviço de Inspeção Federal (SIF), que exigia um prédio de dois andares, pé-direito de 4 
metros, climatizado, banheiro masculino, banheiro feminino etc. Agora tem o SIM e está sa-
tisfeito, porque é mais barato e porque ele atende mesmo só dentro do município.

Ele concorda que manter um cultivo dentro dos padrões exigidos pela legislação não é 
barato, mas acha viável:

É caro, mas você consegue colocar num custo de produção de ostra, consegue co-
locar na dúzia da ostra, e em várias reuniões eu falo que não deveria ter área não 
onerosa, porque tu bota esses aventureiros pra água que não produzem, ele ganhou 
uma área e não ocupa. Se ele tivesse que pagar por aquela área, ele não ia entrar. Ou 
ele ia ter responsabilidade do que fazer... 

Contra o poder público, Benício aponta também outras questões. A sinalização que foi 
feita deixou muito a desejar. Na fazenda que ele já tinha, uma das primeiras a ser demarcadas, 
a Epagri colocou as boias num local que não respeitava a corrente marítima, o que acabaria 
forçando e arrebentando as estruturas, por isso ele se recusou a mudar de lugar. Ainda por 
cima, gastaram R$ 3,5 milhões com o material e amarraram as boias com um cabo de aço tra-
zido da China. O resultado foi que dois meses e meio depois, as boias começaram a se soltar, 
foram embora na água, e a responsabilidade pelo reparo, conforme alertou a Epagri, era dele. 
Benício ficou muito bravo e deixou que as boias se soltassem. No rancho que ele usa para 
guardar seus petrechos é possível ver um monte delas pendendo, “decorativas”, das toras que 
sustentam a telha de amianto.

É comum também ocorrerem conflitos com condutores de lanchas e de jet skis. Benício 
conta que logo nos primeiros anos, quando os maricultores começaram a colocar suas linhas 
no mar, um deles amarrou bujões de gás entre seus longlines para evitar a passagem desses 
veículos. Embora os longlines tenham de guardar uma distância de 10 metros em relação aos 
adjacentes para dar passagem às embarcações, conforme a legislação que regula as fazendas 
marinhas, muitos maricultores se queixam dessa norma porque o diesel utilizado em barcos 
e jet skis são nocivos aos moluscos.

Com relação às atividades pesqueiras, nenhum entrevistado relatou a existência de con-
flitos. No entanto, de acordo com uma funcionária do posto de saúde da Caieira da Barra do 
Sul, tem havido reclamações de pescadores que se veem tolhidos em seu espaço de pesca 
devido à ocupação do mar pelas fazendas marinhas. A funcionária comentou que os longlines 
têm se expandido demais pela baía da Caieira e neste ano de 2018 atrapalharam a pesca da 
tainha, entre os meses de maio e julho. Segundo disse, também é visível o problema do lodo 
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na água, que ela acredita ser provocado pelas fezes dos moluscos. Alguns pescadores lhe 
contaram que está havendo um assoreamento da baía muito acentuado, que eles percebem 
quando movimentam as embarcações utilizando varas de bambu – antes da maricultura, con-
forme esses pescadores, a profundidade era maior em alguns locais.

No entanto, mesmo com as dificuldades apontadas, os entrevistados disseram que hoje 
muita gente vive da maricultura na Caieira. Martinho entende que, afinal, a atividade gerou 
emprego e renda, e seria um “desastre” neste momento se a maricultura deixasse de existir. 
Como observou Benício, há muitas pessoas endividadas, que colocaram todo o dinheiro que 
tinham em um cultivo e agora não podem abandoná-lo. Se deixarem de produzir, perderão 
tudo. Pior ainda para aqueles que não podem pagar mão de obra para o manejo dos moluscos: 

A hora que tu dá conta que tá com o dinheiro no bolso, mas todo estourado, não 
pode fazer mais nada. Te estoura a coluna toda. O problema da maricultura é a força 
que tu faz… um cabo desse num dia de vento, tu tem de pegar… é muita força, tu 
te estoura, meu.

Benício diz não entender a ganância das pessoas. Mostra-se indignado ao contar que 
muitos maricultores colocam na água, por exemplo, 200 mil sementes num ano, mas não se 
contentam com isso e, no ano seguinte, colocam 400 mil, depois 600 mil. “Parece que vão 
viver 500 anos”, ele comenta. “Eles não sabem que daqui a 70 anos vão precisar só de um 
copo de água, de uma folha de alface e uma mochila de remédio”. Quando ficarem velhos, 
não vão conseguir comer muita coisa, senão passam mal. “Podem até precisar de dinheiro, 
mas é só para comprar remédio…”

O entrevistado comentou que o povo na Caieira “é complicado”, sempre foi. Conta que 
mesmo no transporte de barco tem muito conflito. Além das disputas por fregueses, entre os 
próprios barqueiros (situações sobre as quais ouvi muitos relatos de brigas, além de ter pre-
senciado algumas), também há problemas com o pessoal que anda de jet ski. Benício relata 
que em uma ocasião estacionou seu barco na Praia do Sonho, em uma raia que ele demarcou 
com algumas boias, e alguns rapazes começaram a fazer manobras dentro da raia. Enquanto 
ia desenhando na areia, mostrava a localização da raia e as manobras “imprudentes”. Ele 
acabou telefonando para os bombeiros para reclamar, mas o atendente disse não poder fazer 
nada. Então resolveu ligar para a Marinha: “Aí os caras da Marinha pra mim: ‘Bate uma foto 
e manda aqui pra nós!’. Eu disse: ‘Ah, eu vou lá bater uma foto dos caras e depois mando 
uma minha todo quebrado’”.

Essas disputas pelo espaço no mar são de longa data e realmente não se restringem 
à maricultura. Na época em que andavam os atuneiros pela costa, segundo conta Benício, 
chegavam a cercar até gente na praia para pegar manjuba e levar para os barcos como isca. 
Existem muitas histórias na praia de Naufragados sobre esses atuneiros, que se aproximavam 
e botavam suas redes, com gente e tudo dentro, e saíam arrastando o banhista. O entrevistado 
mesmo, certa vez, encostou do lado de um desses barcos de pesca e pediu que fossem para o 
alto-mar, para que não pescassem ali no mar de dentro. No dia seguinte, Benício encontrou 
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seu barco “todo quebrado” na água. “Olha, eu acho que se tu não gosta de mim, vai lá e dis-
cute comigo. Não faz maldade”, completou.

O maricultor José Eymard acha que os moradores da Caieira brigam muito, são muito 
“estourados” – herança que, ele supõe, vem dos açorianos. São muito imediatistas: “Se deu 
marisco, ninguém mais liga pra porra nenhuma. Aí faltou marisco, todo mundo reclama que é 
o fim do mundo, que não tem, que vai acabar...” Perguntei ao maricultor se ele achava que os 
moradores não pensavam no futuro. “Não, nem a pau. É hoje, é hoje”, foi a resposta.

Sobre o “temperamento briguento” dos moradores da Caieira, José Eymard e Benício 
parecem concordar. Em conversa com Benício num fim de tarde, enquanto olhávamos o pôr 
do sol na baía da Caieira, comentei que achava o lugar muito bonito e entendia por que ele 
havia dito que não gostava de sair de lá. Ele riu e retrucou: “Pena é o povinho que mora aqui”.

Seguem alguns registros fotográficos feitos durante o trabalho de campo, cujo objetivo 
é oferecer ao leitor uma aproximação com a realidade observada.

27

28 29

Figuras: 27 – Barco de veranista e fazenda marinha ao fundo. 28 – Pedra Maria Gorda, entre 
a Caieira e a praia de Naufragados. 29 – Boias de sinalização de áreas aquícolas penduradas 
em rancho de pesca. 

Fotos: Carmen Garcez (27, 29); Douglas Antunes (28).
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30 – Desenho na areia feito por Benício como representação das áreas aquícolas da Caieira 
da Barra do Sul. 31 – Maricultor de Caiacangaçu exibindo cabo de longlines enferrujado. 
32 – Fazenda marinha de mexilhões de Benício. 33 – Benício com o irmão retornando após 
manutenção de barco. 34 – Pescador na Caieira e fazenda marinha ao fundo. 

Fotos: Douglas Antunes (30); Carmen Garcez (31, 32, 33, 34).

O próximo e último capítulo traz o olhar da pesquisadora sobre o campo investigado em 
diálogo com o conteúdo temático-teórico apresentado no primeiro capítulo. 
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3  A MARICULTURA COMO UM CAMPO DE AUSÊNCIAS: DA LIBERDADE 

    ÀS RELAÇÕES DE IDENTIDADES 

Este capítulo traz uma análise dos dados obtidos no campo em diálogo com os conteú-
dos temáticos e teóricos apresentados no primeiro capítulo. Inicialmente teço considerações 
sobre as duas fazendas marinhas pesquisadas e o perfil que pude levantar dos trabalhadores 
de uma delas. Em seguida, abordo os conflitos socioambientais apontados pelos sujeitos e 
percebidos em minhas observações. Por fim, discuto a maricultura em (des)articulação com 
as práticas identitárias dos sujeitos no bairro pesquisado.

3.1  AS DUAS MODALIDADES DE CULTIVO NA CAIEIRA E SEUS TRABALHADORES

3.1.1 O empresário e o “artesão”

As duas fazendas marinhas pesquisadas na Caieira da Barra do Sul se encaixam em 
duas modalidades diferentes de cultivo: uma empresarial e a outra artesanal. Aparentemente, 
não há no local outros maricultores com fazenda em atividade. Digo aparentemente porque 
existe uma situação meio nebulosa que envolve as áreas aquícolas de modo geral, não apenas 
nessa localidade, que diz respeito à legislação que regula a atividade maricultora. Há uma 
realidade concreta sendo exercida em confronto com o que “deveria ser”, em obediência às 
normas e licenças de funcionamento, então existem muitos maricultores em todo o Ribeirão 
da Ilha que ocupam áreas que não foram designadas a eles ou que “compraram” de outros 
cessionários. Ou, ao contrário, existem áreas aquícolas que foram licitadas, mas seus “pro-
prietários” não as ocuparam. 

Sempre que perguntei da existência de outros maricultores na Caieira da Barra do Sul, 
além daqueles que entrevistei, me indicaram outros produtores, mas nunca ali no próprio 
bairro, de acordo com o recorte que fiz, entre a Ponta do Sinal e a Ponta do Caetano. Em 
geral me indicavam produtores da Tapera da Barra do Sul. Na verdade, os limites da Caieira 
são fluidos, como comentado no Capítulo 2, e há muitas pessoas, em geral as que vieram “de 
fora”, que se referem à Caieira abrangendo essa outra localidade. 

De qualquer modo, nem tudo o que se vê na água é o que parece. As pessoas são um 
pouco evasivas quando falam sobre isso. Muitas vezes em minhas andanças perguntei, apon-
tando para longlines na água, de quem eram aquelas linhas, e a resposta, com muita frequên-
cia, foi: “Não faço ideia” ou “Parece que é de Fulano”. Ou então perguntei: “Onde fica a área 
de Fulano?” O “não faço ideia” se repetiu.

No caso das duas fazendas cujos proprietários entrevistei, ficou claro que os longlines 
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existentes na área onerosa de Benício não são todos dele. Ele comentou que tinha 7 longlines 
na água, mas em minha visita à sua marisqueira pude contar muitos mais. Por outro lado, o 
maricultor da Fazenda Marinha Barra das Ostras, quando conversamos sobre a área de Be-
nício – que era muito grande e ele pretendia diminuí-la para ficar em uma área não onerosa 
–, declarou que tem longs colocados em outros locais além da sua área: “Já pedi área [para 
o Benício] emprestado, já pedi long emprestado, tô enfiando pra onde eu tô cabendo [...] tô 
botando boias por ali, porque têm que ser ocupadas”.

Os “arranjos” feitos entre esses dois produtores indicam que há entre eles uma relação 
de camaradagem que permite contornar as exigências impostas pela legislação e, ainda, a 
busca de José Eymard por melhores resultados em seu cultivo. Isso fica bastante claro em 
outra fala desse produtor, quando se referiu à percepção dos maricultores da baía sobre as 
diferenças no desenvolvimento das sementes de ostra conforme o lugar em que foram plan-
tadas. Ao perceberem que as sementes se desenvolvem mais depressa no Ribeirão do que na 
Caieira, formaram uma “comissão técnica” para verificar os locais onde as sementes crescem 
mais, onde crescem menos. Então ele aventou a possibilidade de deixar as suas sementes 
crescerem em outra fazenda marinha no Ribeirão, e depois deixá-las na sua para o período de 
“matura” e a depuração. Ou, então, fazer de outra maneira: “Provavelmente algum maricultor 
não vai mais ser maricultor, vai ser só sementeiro, vai comprar as sementes e vai engordar 
e eu vou comprar as sementes dele, vamos meio que profissionalizar, setorizar esse tipo de 
coisa”. A observação aponta para uma especialização no processo produtivo dos moluscos.

As diferenças entre a modalidade de cultivo de José Eymard, com uma estrutura empre-
sarial, e a de Benício, artesanal, me fizeram pensar sobre quem são esses produtores, inclusi-
ve tomando como referência outros maricultores que conheci em Caiacangaçu e no Ribeirão 
enquanto fazia uma aproximação com o meu campo, antes de iniciar de fato minha pesquisa. 
Pode ser que existam produtores na Baía Sul que contem com uma estrutura empresarial e 
que sejam originários da pesca, ou moradores antigos da região, mas na Caieira e nas loca-
lidades próximas não ouvi falar de nenhum. Todos os maricultores oriundos da pesca ali por 
perto mantêm estruturas simples, mais artesanais e contando com mão de obra familiar. No 
caso de José Eymard, ele não era pescador, nem pesca por lazer, e embora seu avô tenha nas-
cido no bairro, ele mesmo foi morar na Caieira depois de adulto, quando decidiu investir na 
maricultura. Benício, por sua vez, é pescador, morador “nativo” da Caieira da Barra do Sul.

José Eymard é o tipo empresário, inclusive vem de uma graduação incompleta em 
Administração de Empresas. Preocupa-se com estratégias de comercialização, ferramentas 
eficazes para o controle e gerenciamento da produção, investe em maquinário e faz parcerias  
com o intuito de aumentar sua produção e ganhar competitividade. Participa dos eventos 
promovidos pela Epagri junto ao setor produtivo e é membro da Associação Catarinense 
de Aquicultura e da Associação dos Maricultores do Sul da Ilha (Amasi). Segundo ele, tem 
atualmente uma equipe de 10 funcionários em folha de pagamento. 
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Benício, por seu turno, mantém sua marisqueira com mão de obra da família (trabalha 
com o irmão), produz em pequena quantidade, sem maquinário. Quando seus mexilhões estão 
no ponto de vender sai buscando comprador, ou simplesmente atende por demanda, quando 
alguém encomenda com antecedência. Não possui balsa de manejo, como outros produtores 
de mexilhão da Baía Sul, e também não tem local de apoio em terra – conta apenas com um 
pequeno rancho em terreno cedido, onde ele mesmo remenda redes de pesca, faz reparos nos 
barcos, monta manualmente coletores de semente de mexilhão, com um segmento de corda e 
um pedaço de rede velha enrolado nele.

Esses dois sujeitos exemplificam, conforme o meu entendimento, duas maneiras distin-
tas de ser e estar no mundo, duas visões de mundo. Embora ambos mantenham uma relação 
de camaradagem e parceria, construída ao longo do tempo pela origem comum na Caieira, 
pela relação de vizinhança entre as famílias, seria possível supor um conflito latente no nível 
das subjetividades. Nas entrevistas e nas conversas que travei com ambos, pude vislumbrar 
uma crítica de um em relação ao outro, embora não explícita, sem se citarem nomes. En-
quanto um comenta que há pessoas gananciosas ali na maricultura, que a cada ano coloca 
mais sementes na água, o outro reclama que “há muita choradeira na beira de praia”, que 
tem maricultor que reclama da falta de ajuda do governo, mas não “bota a bunda na rua pra 
nada”. Um olha o mar como uma extensão do seu corpo (“Eu nasci na água”) e a fonte de seu 
sustento (“Quem dá meu trabalho é o mar” – a pesca, o transporte por barco e o cultivo de 
mexilhões), o outro o vê como a base física para a instalação de seu cultivo, ou seja, o mar 
para ele é fator de produção.

A seguir abordo o perfil que pude traçar dos funcionários da Fazenda Marinha Barra das 
Ostras e faço algumas considerações sobre a relação que têm com seu trabalho.

3.1.2 Os trabalhadores da Barra das Ostras

No Capítulo 2 apresentei as respostas dadas por 7 funcionários da fazenda marinha de 
José Eymard e aqui faço um resumo do que julguei significativo para minha análise.

Os trabalhadores da fazenda são na maioria jovens: com uma média de idade de 27,7 
anos, 2 têm pouco mais de 40 anos, 1 tem 27 e os outros 4 estão entre 17 e 24 anos. Entre 
os pesquisados, 1 tem o Ensino Fundamental completo, 1 não completou o Fundamental, 1 
tem o Ensino Médio completo e 3 não chegaram até o final do Ensino Médio. Um deles não 
chegou a realizar nenhum estudo formal. O proprietário tem o Ensino Superior incompleto.

Quanto ao local de nascimento, 4 nasceram em Florianópolis (mas não na Caieira ou 
localidades próximas), 2 em Uruçuca, na Bahia, e 1 em Alvorada, Rio Grande do Sul. O local 
de moradia também é variado: 2 moram na Caieira da Barra do Sul (um há 6 anos, outro há 
10); 1 mora perto, em Caiacanga; 4 moram em locais mais distantes (3 na Tapera/Pedregal 
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e 1 no Campeche). Um dos funcionários trabalha na fazenda marinha há mais de 6 anos, 4 
trabalham ali há 1-2 anos e dois há 2 meses, a maioria (5 deles) desempenhando a função de 
auxiliar de maricultura, 1 como encarregado de produção e 1 auxiliar administrativo.

Nenhum dos funcionários precisou fazer algum curso para entrar no emprego e, entre as 
experiências de trabalho anteriores, surgiram as seguintes atividades (com repetição, pois al-
guns respondentes desempenharam atividades diversas): ajudante de pedreiro, empacotador 
em supermercado, caixa, balconista, motorista de caminhão, técnico em geotecnia, emprego 
em uma empresa cerealista, em abatedouro de gado. Houve apenas uma experiência anterior 
em maricultura. A maioria tem o trabalho na fazenda como única fonte de renda, apenas 2 
possuem outra renda: um de aluguel e outro declarou fazer trabalhos de free lancer, embora 
não tenha especificado a natureza desse trabalho. 

Sobre o que mais gostam no trabalho, as respostas foram: o período de plantio das se-
mentes e quando começam a ser vendidas (1); gosta de puxar as lanternas no mar (1); clima 
de amizade, companheirismo (1); por ser perto do mar (1); de tudo, mas que o trabalho é 
obrigação (1). Dois não responderam. E sobre o que menos gostam no trabalho: quando não 
consegue fazer o que planeja para o dia (1); acha o trabalho pesado (1); não gosta de lavar 
lanterna (2). Três não responderam. 

À pergunta sobre o trabalho que gostariam de realizar se não tivessem esse emprego, 
dos 5 que responderam, 1 informou que quer permanecer na área da maricultura, 3 indicaram 
motorista rodoviário, caseiro, trabalho em escritório e o outro respondeu que trabalharia em 
qualquer lugar que estejam precisando, pois trabalhar para ele é obrigação, não uma opção.

Quanto ao trabalho que gostariam de realizar no futuro, dos 5 que responderam, 4 que-
rem ter seu próprio negócio (1 quer ter uma fazenda marinha) e 1 gostaria de ser caseiro.

À questão sobre a prática da pesca, 4 responderam que não pescam e 3 pescam sem 
regularidade ao longo do ano. Nenhum respondeu que faz pescaria quando as perguntas se 
referiram ao que fazem nos momentos em que não estão trabalhando ou sobre o que mais 
gostam de fazer nas horas de lazer. À primeira pergunta as respostas foram: futebol, cerveja 
e família; em casa com o filho; mexe com motos em oficina que tem em casa; na rua conver-
sando com amigos; descansa ou joga bola; faz trabalhos domésticos e assiste TV; faz serviços 
gerais em casa. Na segunda pergunta, as respostas incluíram (com repetição) o futebol (3), 
ficar com a família ou o/a filho/a (3), ver televisão (1), ir à praia (1), samba (1), cerveja (1), 
andar de moto (1), jogar sinuca (1).

O questionário foi elaborado para que se pudesse ter uma ideia não apenas do envol-
vimento que essas pessoas têm com seu trabalho, mas também quais são suas expectativas 
em relação ao trabalho e ao futuro, quais são seus interesses, se eram oriundos da pesca ou 
se haviam nascido e/ou moravam na Caieira ou proximidades – já que um dos argumentos 
utilizados para a introdução da maricultura entre as localidades costeiras de Santa Catarina (e 
do Brasil) foi a possibilidade de gerar emprego e renda para os pescadores artesanais e manter 
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os moradores em seu local de origem, sem a necessidade de abandonar seu local de origem.

Pelo que se viu, nenhum deles veio do universo da pesca e a maioria não reside no 
bairro. Portanto, no caso desta fazenda pesquisada, a maricultura não cumpriu com sua 
função social de dar trabalho e emprego aos pescadores artesanais da localidade. Pode ter 
dado trabalho e emprego para pessoas vindas de outros lugares, mas não aos moradores 
da Caieira. Os que moram no bairro e nas proximidades (caso do funcionário que mora na 
Caiacanga), incluindo o proprietário, foram morar lá para trabalhar no cultivo. A única que 
encontrou trabalho em seu local de moradia foi a auxiliar de escritório, que mora na Caieira 
há dez anos. 

Quanto à relação dos funcionários com seu trabalho, 2 disseram não gostar de lavar 
lanternas, uma das atribuições que têm no cotidiano de trabalho, outro afirmou que acha o 
trabalho pesado e outro indicou que gosta de tudo o que faz, mas que trabalha por obriga-
ção. Embora um deles tenha manifestado gostar do emprego por ser perto do mar e outro 
apreciar o ambiente de amizade e companheirismo, esses aspectos poderiam ser encontra-
dos em outros empregos. Assim, o trabalho tende a ser encarado como um “mal que não 
pode ser evitado”. O que me remete à fala de Martinho, quando se referiu ao fato de antigos 
moradores da Caieira, que viviam entre a atividade na roça e a pesca, demonstrarem pre-
ferência por pescar: “Mesmo que a pesca exigisse um pouco do esforço físico”, completou 
ele. Sem dúvida o trabalho na roça também exigia esforço físico, mas no entendimento do 
entrevistado, a pesca exigia mais – o que era superado pela “atração” que o mar exercia 
sobre eles. 

Cabe aqui esclarecer que esse “esforço físico” mencionado pelo entrevistado não tem 
a ver com força, como eu havia entendido inicialmente. Num outro momento, durante um 
almoço com Martinho e sua família, retomei o assunto pois queria entender o que significa-
va esse esforço na pesca. Na verdade, a fala dele havia se referido ao fato de os pescadores 
terem de suportar muitas condições adversas em suas pescarias: o perigo do mar, as viradas 
de tempo, a necessidade de passarem muito tempo longe de casa e, ainda, ficarem num am-
biente úmido, com as roupas e o corpo molhados, na chuva e no sol. Eram essas condições 
que ele tinha em mente, pois o trabalho da pesca representa muitas vezes voltar doente para 
casa. E mesmo assim, gostavam mais de pescar. A roça, sim, seria o “mal que não pode ser 
evitado”. A pesca, por outro lado, por mais penosa que fosse, na compreensão de Martinho 
não era vista como “trabalho”, nesse sentido.

Sobre os funcionários que manifestaram a expectativa de trabalho futuro, todos gosta-
riam de ter seu próprio negócio, ser “empreendedores” em outras áreas. Apenas um, o encar-
regado de produção, quer continuar na maricultura, justamente um dos que vieram mais de 
longe (Bahia) e que nunca havia entrado no mar – mas que também projeta o seu futuro para 
ser o “dono” do próprio trabalho. Portanto, todos almejam não ser “empregados” de ninguém. 

A seção seguinte é dedicada aos conflitos socioambientais que foram relatados.
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3.2  OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS TERRITORIAIS

Uma vez que a prática da maricultura implica a apropriação de uma parcela do espaço 
– marítimo e costeiro – existe a intencionalidade de poder. Portanto, para tratar dos conflitos 
decorrentes dessa prática, optei pela tipificação dos conflitos ambientais feita por Zhouri e 
Laschefski (2010) enquadrando-os na definição dos autores de conflitos ambientais territo-
riais: aqueles em que existe uma sobreposição de reivindicação de diversos segmentos so-
ciais – com identidades e lógicas culturais diferenciadas – sobre um mesmo recorte espacial. 
Aqui acrescento o prefixo socio à tipologia escolhida, para evitar alguma confusão que possa 
ocorrer: é comum que se relacione a palavra “ambiental” apenas ao “ambiente natural”, sem 
se considerar que todos os conflitos ambientais são, essencialmente, sociais. 

Tendo reafirmado o tipo de conflito pesquisado, e esclarecido o título desta seção, passo 
a abordar os conflitos existentes na Caieira da Barra do Sul identificados a partir das entrevis-
tas realizadas, de minhas observações e conversas com moradores do bairro.

Segue um resumo dos conflitos encontrados, de acordo com os sujeitos envolvidos:

• Maricultor versus maricultor: uns reclamam de outros que deixam os resíduos 
sólidos da maricultura (cascas de moluscos, luvas, boias, cabos) para coleta comum 
ou depositam no mar ou no entorno. Há reclamações também da “ganância” por 
parte de alguns e do imediatismo e a indolência por parte de outros. 

• Maricultor versus morador: maricultores reclamam que moradores canalizam seu 
esgoto para o mar, contaminando os moluscos.

• Morador versus maricultor: moradores barraram os cultivos previstos para ocupar 
a área central da baía, alegando a poluição visual. Também reclamam que os culti-
vos provocam assoreamento do mar devido às fezes dos moluscos, além de apon-
tarem a poluição pelo abandono dos resíduos sólidos (cascas de moluscos, luvas, 
boias, cabos) para a coleta comum ou deixando-os pelo entorno.

• Maricultor versus condutor de jet ski e lanchas: maricultores reclamam que os 
usuários de jet ski e condutores de lanchas invadem as fazendas e poluem a água 
com o diesel, o que contamina os moluscos.

• Barqueiro versus barqueiro: há brigas entre barqueiros pela disputa de clientes. 

• Pescador versus maricultor: neste ano, houve reclamação que os longlines atra-
palharam a pesca da tainha, impedindo alguns pescadores de botarem suas redes.

• Dono de embarcação versus maricultor: os proprietários de embarcações re-
clamam que os cultivos atrapalham a navegação e o estacionamento dos barcos. 
Quando há notícias de maré alta e vento sul muito forte, a baía da Caieira abriga 
também.

• Maricultor versus órgão público: os maricultores reclamam dos órgãos públicos: 
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por imporem a localização das fazendas sem conhecimento dos fluxos de maré (são 
“técnicos de gabinetes”); pela burocracia necessária para regularizar as fazendas (e 
poderem acessar linhas de crédito); por sua desorganização interna (por exemplo, 
falham no envio de boletos de cobrança para as áreas onerosas); por não atenderem 
às demandas solicitadas (ampliação/redução de áreas e mudanças de localização); 
pelo uso de material “de quinta categoria” para a sinalização das áreas, e agora fica 
por conta dos maricultores corrigirem essa “mazela”, arcando com as despesas; por 
não autorizarem a construção de ranchos necessários para o manejo dos moluscos, 
enquanto privilegiam outras pessoas que constroem suas casas em áreas de pre-
servação permanente; por terem realizado a implantação da maricultura sem antes 
fazer uma discussão com moradores/as e pescadores/as do bairro; pelo descaso com 
a comunidade no caso do esgotamento sanitário (não há perspectiva de implantação 
de um sistema de esgotamento). 

• Órgão público versus maricultor e pescador artesanais: os órgãos públicos e os 
técnicos, como seus mediadores e/ou representantes, reclamam que os pescadores 
e maricultores artesanais são difíceis de lidar, são refratários, não têm “boa índole”. 

Para uma síntese, os conflitos foram organizados por antagonistas e atingidos, cate-
goria, manifestos (que já foram verbalizados) ou latentes (não manifestos), como exposto 
a seguir. Na falta de uma “classificação melhor” (entendo que todas as classificações são 
arbitrárias), reuni as queixas dos maricultores em relação aos órgãos públicos em uma única 
categoria: “conflito de interesse e ausência de vontade política”. 

Antagonista/atingido Categorias Manifesto/ 
Latente

maricultor x maricultor
poluição do entorno (resíduos sólidos) M

estigmatização L/M

maricultor x morador poluição da água (esgoto) M

morador x maricultor

poluição visual M

impacto ambiental M

poluição do entorno (resíduos sólidos) M

maricultor x condutor de jet ski e 
lancha poluição da água (diesel) M

barqueiro x barqueiro conflito de interesses M

pescador x maricultor restrição de livre acesso M

dono de embarcação x maricultor restrição de livre acesso M
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Antagonista/atingido Categorias Manifesto/ 
Latente

maricultor x órgão público

conflito de interesses e ausência de vontade 
política (despreparo técnico dos agentes do 
estado, burocracia, desorganização interna, 
descaso com a comunidade, ausência de 
fiscalização ambiental, discriminação/fa-
vorecimento sobre o cumprimento das leis, 
negligência com materiais de sinalização 
– desperdício de dinheiro público, órgãos 
públicos não autorizam a construção de ran-
chos para manejo dos moluscos; ausência de 
saneamento básico)

M

órgão público x maricultor estigmatização M

Como se pôde perceber, quase todos os conflitos reportados são manifestos, com exce-
ção de um deles, que foi a estigmatização percebida entre maricultores de visões de mundo 
diversas. Com exceção deste, esses conflitos originam discussões e brigas, alguns até mesmo 
agressões físicas (como no caso das disputas entre barqueiros).

As brigas na Caieira não são de hoje. Desde 2006, quando comecei a participar das 
discussões a respeito do plano diretor municipal e do saneamento básico do sul da Ilha, fui 
testemunha de embates acirrados em torno das mesmas questões. A título de exemplo, cito 
uma ocasião em que houve tumulto na abertura de um seminário sobre alternativas para es-
gotos sanitários em Florianópolis, em 2009. Em protesto à proposta da prefeitura de instalar 
uma estação de tratamento de esgoto (ETE) que despejaria os efluentes no rio Tavares, o que 
comprometeria as águas da Baía Sul, um maricultor espalhou conchas de moluscos pelos 
chão e outro ofereceu ao prefeito ostras mergulhadas em água retirada de uma ETE.1

Neste ano, dois eventos apontam para o acirramento dos conflitos nas localidades onde 
se cultivam moluscos. Um deles, veiculado pelo Notícias do Dia em 22 de maio de 2018, 
é a paralisação do convênio 17/2012 entre o estado de Santa Catarina e o antigo Ministé-
rio da Aquicultura e Pesca, referente à implantação dos parques aquícolas catarinenses e ao 
gerenciamento das atividades de maricultura no estado, com investimento inicial de R$ 1,8 
milhão. Previsto para ser concluído em 2015, o convênio foi renovado. Na época, das 829 
áreas mapeadas pela Epagri, 703 foram licitadas e 623 foram entregues aos licitados. Muitos 
produtores, no entanto, não conseguiram ocupar suas áreas. E a notícia segue:

Segundo o gerente de Pesca e Aquicultura de Santa Catarina, Sérgio Winckler, a 
paralisação do processo de regularização por parte do governo federal tem gerado 
diversos problemas, como o de produtores que ainda aguardam novas licitações, 
mas que ocupam áreas já licitadas. “Existem dificuldades para esses produtores mi-
grarem e quem mais perde é o produtor”, afirma.

1 Nota sobre o ocorrido pode ser lida em <http://colunaluciojaques.blogspot.com/2009/11/>. Acesso em: 3 abr. 2017.
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Outra situação irregular que tem chegado à gerência de Pesca e Aquicultura é o de 
repasse das áreas licitadas a terceiros, através de arrendamentos e outros meios. Por 
ser uma cessão individual de uso de áreas da União, por 20 anos, os produtores que 
venceram as licitações não poderiam repassá-las a terceiros que não participaram 
das licitações. A fiscalização que deveria ser feita pelo governo federal, no entanto, 
não existe. [...]

Um relatório de avaliação da gestão do convênio 17/2012 produzido por técnicos 
da Controladoria-Geral da União apontou irregularidades na regularização da pro-
dução aquícola de Santa Catarina. O documento aponta deficiência na gestão do 
programa de aquicultura, na fiscalização e até mesmo prejuízos aos cofres públi-
cos. Em uma inspeção por amostragem em seis áreas licitadas de Florianópolis, 
os técnicos apontam que apenas uma está ocupada de forma regular. Em um dos 
casos, o relatório confirma que licitantes repassaram áreas a terceiros. Já outros 
produtores não ocuparam as áreas por considerarem a localização inapropriada ou 
porque aguardam a desocupação do espaço por produtores que já estavam ali antes 
da licitação. [...]

Em Santa Catarina, a Seap conta com apenas três funcionários para fiscalizar o 
Estado inteiro. Não há embarcações ou veículos para as fiscalizações e por conta 
da demanda de trabalhos a liberação de recursos do convênio 17/2012 está parada.

O outro evento é o lançamento pelo governo do estado do Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento Sustentável da Maricultura Catarinense (2018-2028), que entre suas metas 
inclui: Meta 5 – Prover mecanismos para adoção de técnicas mais avançadas de cultivo; Meta 
6 – Apoio na formação de arranjos produtivos e na atração de investimentos; Meta 7 – Dire-
cionar esforços de pesquisa e extensão para aumento da produtividade e lucratividade; Meta 
8 – Agilizar o processo de cessão de novas áreas aquícolas; Meta 12 – Aumentar o consumo 
e expandir o mercado interno de moluscos; Meta 13 – Habilitar a exportação de moluscos 
produzidos em Santa Catarina (SUPLICY, 2018). 

Entre as acusações disparadas entre governo estadual e governo federal – e o estado 
catarinense aliado a empresários do setor aquícola se empenhando em aumentar os lucros da 
maricultura –, estão os sujeitos (os maricultores e as maricultores, os pescadores e as pesca-
doras da Caieira e de outras localidades) que vivem no meio desse “tiroteio” e só podem se 
ressentir ante o desentendimento entre os responsáveis pela implantação da “política públi-
ca”. Paulilo (2002, p. 94), há 16 anos, acenou para esses conflitos: “Todos os ramos da mari-
cultura implicam novas formas de ocupação das águas costeiras, nem sempre pacíficas. Po-
dem surgir outros conflitos além do já existente entre a pesca artesanal e a pesca industrial”.

A exclusão de acesso ao mar e o problema da propriedade, apenas para mencionar dois 
fatores de conflito, foram assinalados por Paulilo (2002), Rosso (2010a; 2010b) e Machado 
(2002). A última autora estabeleceu até mesmo uma relação com o processo de privatização 
de terras públicas no Brasil, em que o Estatuto da Terra, a partir de 1964 – com o propósito 
de modernizar a política agrária no país e promover o desenvolvimento rural –, promoveu a 
expulsão do homem do campo. Paulilo (2002) também apontou para quanto a extensão rural 
foi seletiva no país, criando uma massa de excluídos. Estaríamos, então, no caminho para a 
formação de um grande contingente de trabalhadores “sem-mar”? 
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A próxima parte do capítulo relaciona a maricultura às identidades dos sujeitos per-
tencentes à “naçãozinha” chamada Caieira da Barra do Sul. 

3.3  MARICULTURA E IDENTIDADE

Investigar o cultivo de moluscos na Caieira da Barra do Sul e os conflitos socioambien-
tais decorrentes possibilitou uma reflexão sobre as práticas territoriais e a construção de iden-
tidades dos sujeitos dessa localidade. O que pude depreender a partir dos dados levantados 
é que, na Caieira, a maricultura, na modalidade imposta pelos órgãos públicos responsáveis 
por seu ordenamento e gestão, representa valores adversos às práticas identitárias. Por que 
cheguei a essa conclusão é o que se verá a seguir.

3.3.1 Pertencimento, parentesco e cultura na Caieira da Barra do Sul

A partir das minhas observações em campo e da (con)vivência com alguns moradores 
da Caieira – nos dias de cantoria da Bandeira do Divino, na procissão de Nossa Senhora dos 
Navegantes, no almoço em casa de uma família “antiga”, nas conversas no postinho de saú-
de quando eu tinha consultas agendadas –, passei a olhar para a localidade realmente como 
um bairro, conforme entendeu Candido (1977) em sua pesquisa sobre o caipira paulista e as 
transformações de seus meios de vida (realizada entre 1947 e 1954). Em Os parceiros do 
Rio Bonito, o autor registrou que os elementos mais marcantes que integram o bairro são a 
base territorial, essencial à sua configuração, e o sentimento de localidade existente em seus 
moradores – cuja formação depende não apenas da posição geográfica, mas também do in-
tercâmbio entre as famílias e as pessoas, “vestindo por assim dizer o esqueleto topográfico” 
(CANDIDO, 1977, p. 64-65).

Para ilustrar seu pensamento, Candido conta que, ao indagar a um velho caipira o que 
era um bairro, a resposta veio pronta: “Bairro é uma naçãozinha”. Do que o sociólogo de-
preendeu que o conceito diz respeito à “porção de terra a que os moradores têm consciência 
de pertencer, formando uma certa unidade diferente das outras” (CANDIDO, 1977, p. 65). 

Contudo, a convivência entre os moradores decorre da proximidade física e da necessi-
dade de cooperação. Num regime de economia de subsistência, como o encontrado na época 
da pesquisa no interior rural de São Paulo, era possível exercer as atividades da lavoura quase 
exclusivamente numa base familiar e cada família poderia se bastar a si mesma, vivendo rela-
tivamente isolada, sem se integrar em outra estrutura mais ampla. Mas essa situação era rara, 
quase sempre transitória – se perdurasse, o grupo doméstico tendia a desorganizar-se. Com 
isso, o autor quis destacar que a autossuficiência da família era relativa, que ela só podia se 
dar com uma mínima sociabilidade, que é a autossuficiência do bairro.
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De outra parte, como destaquei no Capítulo 2, Woortmann (2002) entende que as rela-
ções de parentesco são como as trilhas no mato: se são usadas, permanecem abertas. Para o 
autor, são as relações de parentesco que mantêm as comunidades em contato e em relação de 
proximidade. Isso pôde ser observado na relação que os moradores da Caieira têm com outras 
localidades, como a Tapera da Barra do Sul, Naufragados, Enseada de Brito, sertão do Peri, 
ou mesmo o Saco dos Limões, perto do centro de Florianópolis, uma vez que muitas famílias 
se formaram da união de pessoas nascidas nesses outros bairros.

As noções de pertencimento e parentesco tiveram destaque nas narrativas dos sujeitos. 
Não apenas os entrevistados deixaram bem marcadas as frases “Eu nasci em Naufragados”, 
“Minha família tem 200 anos”, “Eu conheço isso aqui desde quando não tinha estrada”, 
“Meu pai pegava marisco e ia deixando pelas casas ao longo do caminho”, “Eu trabalho com 
o meu irmão”, “Meu avô, quem ensinou ele a escrever foi minha avó”, “Os cara chegaram 
ontem aqui e querem dizer que é nativo”... e muitas outras mais. Outras pessoas com quem 
conversei fizeram muitas referências à família e ao tempo de moradia na Caieira. A atendente 
do posto de saúde, por exemplo, “nativa” do bairro, tem uma mãe pescadora que, segundo 
ela, conhece tudo sobre pesca, reconhece todas as espécies de peixe existentes na baía, sabe 
quando eles se aproximam, mesmo que não possamos enxergar nada ali da beira da praia. 
Mas ela vê. Infelizmente não quis ser entrevistada porque tem vergonha “da gente de fora”. 

As famílias são importantes na Caieira. Até mesmo entre os de fora. Nos finais de se-
mana, as casas que eu via vazias de segunda a sexta-feira ficavam cheias de gente, criança, 
velho, tudo parente. E essas casas, muito frequentemente, são avizinhadas de outras que per-
tencem a parentes: a irmã tem uma casa de praia do lado, o tio, o irmão, o primo.

Sobre a questão da “antiguidade” das famílias em pequenas localidades, há reflexões 
que julgo importantes em Elias (2000)2. Em sua pesquisa em Winston Parva, nome fictício 
que deu para uma cidadezinha da Inglaterra, o autor observou que os anos de existência na 
comunidade funcionava como um trunfo para as famílias, um motivo de distinção e chance 
de poder, que poderiam passar despercebidos nos casos em que existem outras chances, como 
as que se originam da riqueza, do poderio militar ou de um maior conhecimento. No caso de 
Os estabelecidos..., as famílias “novas” e as “velhas” eram semelhantes em termos de status 
socioeconômico. O que realmente as diferenciava era a “antiguidade” e a “recenticidade”.

No caso da Caieira da Barra do Sul, diferentemente, a chegada das pessoas de fora 
foi acompanhada de outros aspectos que faziam com que os “nativos” se sentissem em grau 
de inferioridade ante os novos moradores e frequentadores. As pessoas da cidade detinham 
riqueza e “conhecimento”, “estudo”, o que os antigos do bairro não tinham. Em muitas oca-

2 Em um dos apêndices desta edição de Os estabelecidos e os outsiders, Norbert Elias faz uma análise da relação 
entre família e comunidade. Questionando a ideia de que apenas as famílias, e não a comunidade, têm uma estru-
tura sólida – e que seria possível desprezar a comunidade como um dos fatores de estruturação da família –, ele ar-
gumenta que, ao contrário, a partir do estudo da comunidade de Winston Parva foi possível perceber a interdepen-
dência dessas duas estruturas e sugere a importância de se investigar a família e a comunidade ao mesmo tempo.
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siões, na minha pesquisa, esse ponto foi ressaltado. Na fala de Martinho, as pessoas come-
çaram a ficar com vergonha de sair com a Bandeira do Divino, batendo num tambor, com 
vergonha de sua cultura. Ou na de Benício, quando comentou que se dizia que a Caieira não 
precisava de estrada porque o seu Pedrinho, quando levava em sua canoa bananas podres para 
o Ribeirão, poderia levar o pessoal junto.

A chegada da “gente de fora” – os que construíram na Caieira suas casas de praia e 
aqueles que começaram a ir com a expansão turística – exerceu grande impacto na pequena 
localidade. Pude então pensar que, ali, a antiguidade passou a ser um elemento de distinção, 
e os velhos moradores começaram a usar esse “trunfo” – como o utilizam até hoje. Em união 
com outro aspecto, que foi o “resgate de sua cultura”, como apontou Martinho ao contar sobre 
o grupo de jovens que reavivou o costume da bandeira nas cantorias que antecedem a festa 
do Divino. Sahlins (1997, p. 129) observou o que ele chama de “curiosa inversão de papéis”, 
onde “as gerações mais jovens são com frequência defensoras da ‘tradição’ e promotoras de 
seu renascimento”. O contato entre concepções de mundo distintas, segundo o autor, não 
extingue as expressões culturais locais. As influências externas não tendem a desencadear 
um processo de desaparecimento das culturas, ao contrário, agem como um fator de intensi-
ficação e reestruturação das dinâmicas culturais. A autoconsciência cultural, de acordo com 
Sahlins, é a arma da libertação.

A maricultura foi outro grande impacto externo. No entanto, embora tenha introduzido 
uma nova técnica produtiva, não parece estar eliminando as técnicas anteriores. Mussolini 
(1980) analisa essa dinâmica complementaridade ao tratar da pesca comercial no litoral norte 
de São Paulo e a introdução do cerco flutuante, conhecido como cerco japonês, na Ilha de São 
Sebastião. Na Caieira, embora os pescadores se queixem de a pesca industrial ter introduzido 
na pesca artesanal técnicas predatórias como essa modalidade de cerco, e muitos pescadores 
no Ribeirão da Ilha a pratiquem, em minhas andanças pelo bairro e por outros nas proximi-
dades observei homens fazendo suas redes, colocando seus espinhéis nas costeiras, jogando 
suas tarrafas – técnica utilizada há milhares de anos. Ou seja, a pesca artesanal persiste, 
mesmo que não existam mais pescadores que vivam exclusivamente da pesca. A cultura local 
vem se alterando, como toda e qualquer cultura se modifica, mas não se perdeu. Existe ali, 
ainda, uma forte identidade cultural, assunto que é abordado no próximo item.

3.3.2 Dicotomia e identidades

Ao tratar de grupos étnicos, Barth (1998) argumentou que a interação entre grupos não 
leva ao desaparecimento das diferenças culturais por mudança ou aculturação; as diferenças 
podem permanecer, apesar do contato interétnico e da interdependência dos grupos. Segundo 
o autor, as análises teriam de recair na natureza das fronteiras, e não no conteúdo mesmo das 
culturas, pois relações sociais estáveis, persistentes e muitas vezes de importância social vital 
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são mantidas através dessas fronteiras e são frequentemente baseadas nos estatutos étnicos 
dicotomizados. Portanto, ao refletir sobre a questão identitária na Caieira, que não envolve 
etnias, me concentrei na dicotomia entre os que “são da Caieira” e os que “não são da Caiei-
ra”. É essa dicotomia que aparece com força nos discursos. Ali no bairro não encontrei, como 
já havia apontado Wiggers (2006), um esforço de autoidentificação nem a reivindicação de 
uma identidade que defina o grupo politicamente3, ou que situe o grupo como uma unidade 
política em oposição a outro grupo. O pertencimento à Caieira é o que separa os grupos.

Existe, no entanto, uma reivindicação por parte de alguns moradores mais atuantes na 
política da cidade, que busca o reconhecimento da localidade como uma comunidade tradi-
cional, com o propósito de acionar políticas públicas e, principalmente, afastar determina-
das interferências externas – como é o caso da maricultura, que vem ocupando as águas da 
baía, território que deveria ser preservado para uso comum dos pescadores artesanais. Em 
documento do Núcleo Gestor do Distrito do Ribeirão da Ilha, protocolado em 2016 junto ao 
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (Ipuf), foi solicitada a inclusão na minuta 
do Anteprojeto do Plano Diretor Participativo da demarcação, de forma participativa, dos 
territórios das comunidades e povos tradicionais, como extrativistas de berbigões, pescadores 
artesanais, maricultores familiares e quilombolas. A demanda foi justificada pela necessidade 
de proteção ambiental e regularização fundiária, inclusive das águas marinhas, de modo a 
garantir e proteger seus direitos a sustentabilidades sociais, econômicas e culturais.4 Entre 
outras demandas específicas para a Caieira da Barra do Sul, estão a projeção de Áreas de 
Interesse Público para a construção de wetlands5 (devido à ausência de um sistema de esgota-
mento sanitário) e para a construção de área de manejo para maricultores familiares.

De todo modo, a ênfase que pretendo dar neste momento é nas identidades dos sujeitos 
no que diz respeito às práticas territoriais. Foi demonstrado no Capítulo 2 que existe no caso 
do maricultor Benício uma identificação relacionada às suas práticas no mar e, ao contrário, 
uma ausência de identificação dos trabalhadores da Fazenda Marinha Barra das Ostras com as 
práticas que realizam cotidianamente. Contudo, a se considerar as colocações de Cardoso de 
Oliveira (2006), que trata da liberdade do sujeito ético, mesmo que a pessoa assuma diversas 
identidades o Eu tem sua integridade garantida. Nem a cultura dissolve essa integridade. À 
medida que o autor considera que a manipulação da identidade é uma ação provida de racio-
nalidade, o sujeito tem liberdade de escolher o tipo de Eu que deseja ser. 

Benício não sabe se é pescador e parece não se importar em afirmar qualquer identida-

3 O que Arruti (2006) chamou de “nominação”.
4 Documento disponível no portal do Ipuf: <http://planodiretorflorianopolis.webflow.io/>. Acesso em: 30 nov. 2016.
5 Os wetlands construídos são sistemas que utilizam o princípio de solo úmido cultivado onde o complexo solo-
-micorganismos-rizosfera da planta é responsável pela despoluição das águas residuárias. Esses sistemas podem 
desempenhar funções semelhantes ao tratamento convencional dos esgotos domésticos por meio de processos físi-
cos, químicos e biológicos. Porém, o tratamento com sistemas wetlands construídos é mais indicado para pequenas 
comunidades, inclusive as comunidades rurais. Nesse tipo de sistema é possível obter tratamento terciário em uma 
única unidade, com custos bastante reduzidos, e também utilizar plantas produtoras de grãos, agregando benefícios 
econômicos, financeiros e ambientais (SILVA; BERNARDES; RAMOS, 2015).
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de. O importante é que o mar é quem dá seu trabalho, onde ele pratica a sua liberdade. Assim 
como um dos entrevistados de Caiacangaçu, que trabalha de segurança e não se diz pescador 
– embora a pesca seja a prática à qual ele se dedica com muita frequência, sempre que não está 
no local de trabalho (seu emprego lhe “rouba” apenas três dias semanais). Não sei se ele sabe, 
mas na região todos o conhecem como André, o pescador. No caso de Benício e André, poderia 
se falar em identidade cultural, mesmo que não seja uma identidade nominada objetivamente. 

A identidade do pescador está fortemente presente no Ribeirão da Ilha, já percebida em 
conversas informais quando eu ainda esboçava meu projeto de pesquisa. Na ocasião, fiquei 
sabendo que alguns pescadores haviam se iniciado nos cultivos, mas tinham abandonado a 
atividade porque optaram por trabalhar com a pesca artesanal e a extração de mariscos em 
bancos naturais. Alegavam achar o trabalho muito exaustivo, não queriam entrar na concor-
rência com os grandes produtores e preferiam ter mais tempo livre, sem compromissos.6

É essa identidade cultural, no meu entendimento, que criam as microrresistências des-
ses sujeitos, que se recusam a embarcar na maricultura proposta pelo Estado. Seria possível 
afirmar que a Epagri, como “administradora” da atividade, estaria reproduzindo o papel da 
Sudepe ao promover a profissionalização dos pescadores-maricultores e querer induzi-los a 
participar de um projeto desenvolvimentista industrial com o qual eles não se identificam. 
Esse seria, portanto, o cerne da temática dos conflitos, o fator desencadeador da realidade 
conflitiva estudada.

Finalizo citando mais uma vez Ramalho (2015), para quem o denominado “colapso da 
pesca” tem sido utilizado como instrumento ideológico dos empreendimentos aquícolas para 
obter apoio social e legitimar aportes de recursos públicos em seu benefício. Assim, nega-se 
qualquer alternativa para enfrentar a questão, em especial a partir de uma política abrangente, 
democrática e sustentável que valorize a pesca artesanal como projeto de desenvolvimento 
regional e local. 

Repensar e traçar outra direção para a aquicultura é essencial [...], colocando seu 
esteio organizativo na produção de base familiar com espécies nativas, respeitando, 
com isso, a sustentabilidade socioeconômica, a desconcentração de renda, a sobera-
nia alimentar e as dinâmicas ecológicas dos ecossistemas locais. A tecnologia a ser 
empregada no setor e seu crescimento se tornariam objetos de controle popular e 
social e não mais exclusivos das vontades privadas e das necessidades do mercado, 
o que evitaria gerar exclusões socioambientais (RAMALHO, 2015a, p. 541-542).

Talvez esse processo já esteja se delineando na Caieira da Barra do Sul. A bem-sucedi-
da movimentação dos moradores contra a instalação dos cultivos na área central da baía, os 
arranjos que os maricultores fazem entre si na prática diária e a recusa de Benício em mudar 
seus longlines de lugar gritam a força do bairro.

6 Ramalho (2015b) trata da relação trabalho e tempo livre entre os pescadores artesanais que vivem em uma praia 
do litoral pernambucano. Para o autor, há entre esses homens uma moral do trabalho que se confunde com a moral 
do tempo livre, pois trabalho e vida são cheios de reciprocidades e complementaridades, não estão em oposição. 
Tanto há uma necessidade de trabalho, como uma “desnecessidade de trabalho”, afirma, referindo-se à expressão 
utilizada por Candido em Os parceiros do Rio Bonito.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Busquei com esta pesquisa compreender os conflitos na área da maricultura de uma 
perspectiva sociocultural, uma vez que as ciências sociais brasileiras têm silenciado sobre 
esse campo. Procurei ouvir diversas vozes vindas de outros estudos acadêmicos e técnicos  
que produzem conhecimentos para o setor aquícola, além dos sujeitos pesquisados, com a 
consciência de que uma pesquisa não se faz individualmente, e “do zero”. Ademais, todas as 
discussões com meu orientador e parceiros de curso, professores e estudantes, foram muito 
importantes para minhas reflexões e a conclusão desta dissertação. Os pesquisadores que 
participaram da banca de qualificação e da defesa me trouxeram valiosas contribuições, que 
pude incorporar apenas parcialmente neste texto final, mas que me abriram caminhos impor-
tantes para continuar em minha trajetória de pesquisa.

Partindo de um olhar para a política pesqueira no país e a implantação dos cultivos 
de moluscos em Santa Catarina, para depois entrar em campo, consegui chegar a algumas 
conclusões, sinalizadas no terceiro capítulo e que merecem maior aprofundamento em pes-
quisas futuras.

Como uma política de governo, imposta de cima e externa às demandas muitas vezes 
explicitadas das localidades em que foi implantada, a maricultura na modalidade desejada 
pelo projeto da Epagri em Santa Catarina não tem, a meu ver, como atender ao objetivo que 
lhe foi atribuído: melhorar a vida dos pescadores artesanais. Assim como em relação à pesca, 
a política para a maricultura privilegia o capital, vindo do setor empresário-industrial, e ex-
clui os maricultores artesanais. Do mesmo modo que as políticas públicas para a pesca têm 
historicamente excluído os pescadores artesanais.

A academia tem, no Brasil, trabalhado em muitos casos ao lado e em uníssono com o 
discurso governamental, mais preocupada em corroborá-lo e em colaborar com ele do que 
servir ao propósito que lhe seria intrínseco: produzir conhecimento de qualidade em prol da 
sociedade como um todo. Por isso me “aventurei” nessa investigação, imbuída de uma mis-
são, sustentada pela universidade pública, na procura de encontrar saídas mais justas para a 
população que eu tinha em mente: os pescadores artesanais.

Não pude dar conta de todos os meus anseios originais, mas julgo que foi um passo. 
Compreendi que a desorganização e o desentendimento entre os órgãos públicos, a legislação 
confusa que regula a prática da maricultura e a burocracia como um obstáculo difícil de ser 
transposto podem estar servindo a um objetivo: desmobilizar qualquer movimento social re-
lativo à maricultura, na medida em que grassam os comportamentos irregulares que dão aber-
tura para as soluções individuais por meio de práticas clientelistas. Se todos estão produzindo 
seus moluscos cometendo irregularidades, ninguém pode protestar. Esse aspecto, não tratado 
nesta dissertação, merece um olhar mais atento dos pesquisadores das ciências humanas.
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Um outro recorte possível – e necessário – para o estudo da maricultura recai sobre as 
questões de gênero. Ao longo do trabalho de campo, saltou aos olhos o protagonismo das mu-
lheres no bairro estudado. Elas estão em toda parte: são maricultoras, pescadoras, organizam 
as festas da igreja, presidem a associação de bairro, a associação da pesca e da maricultura, 
são representantes do distrito no processo do plano diretor. Estão nas escolas, trabalham no 
posto de saúde como enfermeiras, atendentes e como médicas do SUS. Qualquer ação co-
munitária em prol dos maricultores e maricultoras artesanais, e dos pescadores e pescadoras 
artesanais, passa, obrigatoriamente, pela ação das mulheres. 

O estudo voltado para as identidades na Caieira da Barra do Sul, e em outras localida-
des costeiras de Santa Catarina, também merece atenção. Levantei alguns autores que acredi-
tei trazerem importantes reflexões, mas faltou uma análise mais aprofundada. Uma pesquisa 
mais extensa pode iluminar as questões que envolvem a maricultura e, principalmente, o 
gerenciamento costeiro do estado, a fim de que os conflitos sejam discutidos, enfrentados e 
aceitos como parte integrante da vida social – e daí surja uma convivência mais positiva para 
todos os sujeitos envolvidos.

Muitas outras questões podem ser levantadas a partir dos resultados desta pesquisa, 
mas por ora é com essas considerações que termino minha dissertação. Na esperança de ter 
realizado algum avanço no caminho de uma sociedade mais democrática.
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