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OBJETIVOS DA PESQUISA 

Estimar o número de pescadores e famílias que estão deixando de exercer suas 
atividades por conta das manchas de petróleo; 

Estimar o valor da redução das vendas destas famílias com a dificuldade de venda 
da pesca; 

Levantar quais as possibilidades de ação seriam bem acolhidas pelos pescadores 
artesanais e teriam maior chance de êxito; 

Estimar o impacto econômico nos hotéis e pousadas, referente a redução de 
reservas para a alta temporada, verificando inclusive possíveis efeitos sobre o 
emprego; 

Estimar o impacto econômico nos bares e restaurantes das orlas dos municípios 
envolvidos, e também levantando eventuais problemas no suprimento de alimentos; 



OBJETIVOS DA PESQUISA 

Fazer uma primeira abordagem sobre a economia informal existente nas 
praias atingidas e como esta economia pode ser impactada. 

Levantar e consolidar dados de problemas de saúde que possam estar ligados 
ao surgimento das manchas de petróleo, iniciando banco de dados para 
estudos em saúde pública; 

Realizar processamento de imagens para todas as praias atingidas; 

Integrar a análise das imagens com os dados levantados na pesquisa social. 

Documentar as ações das prefeituras e governos estaduais de maneira a 
verificar se houve coesão na resposta ao problema. 



CRITÉRIOS ADOTADOS 

• Necessidade de que entrevistas ocorressem no ‘calor’ 
dos acontecimentos. 

Universo para cálculo 
da amostra: 

municípios atingidos 
até o dia 27/10/2019, 
conforme o IBAMA. 

• Participação do turismo foi estimada pela razão entre o 
número de restaurantes (e bares) e hotéis (e pousadas) 
no total de estabelecimentos do município, baseados na 
RAIS de 2017. 

• Participação da pesca foi estimada pela razão entre o 
número de pescadores com RGP (registro geral da 
pesca – Ministério da Agricultura) e população estimada 
para 2016 (IBGE). 

• Amostra foi proporcional à importância destes setores. 

Amostra dos 
municípios 

considerou tanto a 
participação do 

turismo quanto da 
pesca na economia 

local. 



METODOLOGIA DA CARTOGRAFIA PRAIAL 

• 1 - Plotagem na base cartográfica municipal 
do IBGE dos pontos GPS coletados e 
publicados pelo IBAMA em 28/04/2020. 

• 2 - Criação de um recorte de 4 x 1km em 
torno de cada ponto a partir de doble buffer 
(recorte praial); Aquisição e processamento 
de imagens do satélite francês Sentinel 2 
mais recentes; 

• 3 - Classificação e quantificação do uso e 
ocupação do solo para cada uma das 201 
praias nos 9 estados e 81 municípios; 

• 4 - Geração de 201 cartas-imagem e seus 
respectivos mapas temáticos de uso e 
ocupação. 

Sensoriamento 
remoto 
multiespectral de 
alta resolução 
temporal 



IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DO IBAMA 



CRIAÇÃO DO RECORTE 



CARTA IMAGEM 



EXEMPLO DE ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO 



METODOLOGIA DA PESQUISA 

Amostra aleatória em 40 municípios 

Cotas de entrevistados respeitando proporções observadas em dados 
secundários 

Itens Quantidade 

Questionários aplicados junto a bares/restaurantes 842 
Questionários aplicados junto a hotéis/pousadas 126 
Questionários aplicados junto a pescadores 1.991 
Questionários aplicados junto a ambulantes 320 
Entrevistas realizadas junto a gestores municipais 120 
Entrevistas realizadas junto a gestores estaduais 27 
Entrevistas realizadas junto a empresários turísticos 27 
Entrevistas realizadas junto a empresários da pesca industrial 10 
Entrevistas realizadas junto a empresários da aquicultura 10 
Entrevistas realizadas junto a empresários de frigoríficos 10 

Total 3.483 

 



Total da 

população 

dos 

municípios 

atingidos até 

28/10/2019 

 

16.609.232 















CATEGORIAS DE ANÁLISE 

A partir da hipótese que os impactos dependem do perfil 
econômico e social dos municípios, estabelecemos 
procedimentos estatísticos para classificação dos 
mesmos. 

A classificação considerou o tamanho populacional, a 
importância do turismo para o municípios e informações 
sobre a pesca que os municípios informaram para o IBGE 
na Pesquisa Municipal de 2017. 



TIPOS DE MUNICÍPIOS 

• municípios menores, mais especializados 
na pesca e com maior dependência do 
setor público na sua economia. 

PESQUEIROS  

• municípios um pouco maiores, mais 
especializados no turismo e com 
dependência média do setor público. 

TURÍSTICOS 

• municípios maiores, com economia mais 
diversificada. GRANDES 



COMPARAÇÃO CARACTERÍSTICAS  

Variável Pesqueiras Turísticas Grandes Centros

População 19.300        40.056    722.581                 

IDH-M 0,59 0,61 0,71

IDH-Renda 0,57 0,59 0,69

IDH-Longevidade 0,75 0,77 0,81

IDH-Educação 0,49 0,51 0,63

Índice de Gini 0,57 0,59 0,61

Analfabetismo 10-17 7,45 6,29 3,31

Analfabetismo maiores de 18 28,06 23,7 11

Percentual de ocupados com Ensino Básico 38,41 44,47 67,07

Percentual de ocupados com Ensino Médio 24,01 28,7 51,05

Percentual de ocupados com Ensino Superior 4,42 5,48 13,27

Mortalidade infantil 29,65 24,43 17,2

Razão de Dependência 58,38 54,5 43,16

Leitos Hospitalares 16                38            1.533                      

Quantidade de clínicas básicas 12                22            449                         



COMPARAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Municípios especializados na pesca são menores, possuem 
níveis de IDH baixos, menor concentração de renda, maiores 
taxas de analfabetismo, menor escolaridade das pessoas 
ocupadas, maiores taxas de mortalidade infantil, maior razão 
de dependência e pequena infraestrutura de saúde. 

Estes são os municípios com maior vulnerabilidade 
socioeconômica e ambiental. 



 50,0   50,0  

 35,9   37,1  

23,4 
26,7 

16,0 17,0 

Pesqueiros Turísticos Grandes Total

Impacto sobre Faturamento em Bares e 
Restaurantes 

Houve Impacto? Redução faturamento



DIFERENCIAÇÃO NOS EFEITOS EM BARES E 

RESTAURANTES 

Perda de faturamento dos bares e restaurantes especializados em 
frutos do mar apresentou média de 29,9%. 

Perda de faturamento dos demais bares e restaurantes foi de 
10,7%. 

Modelo de regressão logística apontou que os restaurantes 
especializados em frutos do mar apresentam 248% mais chance 
de terem respondido que sofreram impactos negativos no 
movimento. 

Para cada 1% a mais de importância do faturamento de turistas no 
restaurante, a probabilidade do mesmo ter sofrido com as 
manchas de petróleo aumenta 1%. 
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CANCELAMENTO DE RESERVAS E 
PACOTES - HOSPEDAGEM 

Houve algum cancelamento de diárias por conta do derramamento de óleo?

Houve cancelamento de pacotes com grandes operadoras por conta do derramamento de óleo?

Taxa cancelamentos reservas

Taxa cancelamentos pacotes
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Pesqueiros Turísticos Grandes Total

TAXA DE DEMISSÃO EM BARES, 
RESTAURANTES, HOTÉIS E POUSADAS 

Bares e Restaurantes Hoteis e Pousadas

Empresas entrevistadas relataram demissão de 333 pessoas 
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AÇÕES DE MARKETING EM RESPOSTA AO 

DERRAME 

21,6%  dos meios de hospedagem entrevistados realizaram alguma ação de 
marketing para fazer frente às notícias do derrame. (29 meios de hospedagem) 

5 empreendimentos relataram “Descontos e Promoções especiais” (tamanho 
médio de 14 empregados). 

8 investiram em propaganda (tamanho médio de 26 empregados). 

16 realizaram vídeos e postagens em redes sociais (tamanho médio de 15 
empregados). 

Ações foram tomadas por estabelecimentos maiores do que a média. 

Meios de hospedagem de municípios turísticos foram relativamente mais proativos 
que os de municípios grandes. 

Meios de hospedagem de municípios pesqueiros não tiveram atitudes de 
marketing 



MEDIDAS DE ACONSELHAMENTO DOS HÓSPEDES 

29,9% dos meios de hospedagem relataram ter feito alguma ação 
de aconselhamento dos hóspedes 

“Conversa pessoal com hóspedes sobre o tema” foi a medida 
mais utilizada – (10,4%). Esta foi a estratégia principal nas 
grandes cidades. 

“Indicava as melhores praias para banho” e “Informativos 
(cartazes ou panfletos) na recepção sobre cuidados a serem 
tomados” foram relatadas por 5,4% dos estabelecimentos (cada). 

“Vídeos e postagens em Redes Sociais” também foi citado por 
4,5%. 



 16,7  

 24,3  

 20,6   20,9  

Pesqueiros Turísticos Grandes Total

ALTERAÇÃO DO TIPO DE PRATO PEDIDO - 
BARES E RESTAURANTES 
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PRINCIPAL FONTE DE SUPRIMENTO DE PEIXES 

Pescadores Locais Peixarias Atravessadores



 176,67  

 419,13  

 771,64   737,14  

 300,00  

 1.488,14  
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VALOR MÉDIO SEMANAL DE COMPRA DE 
PESCADO POR BARES E RESTAURANTES 

Baixa Temporada Alta Temporada

O crescimento médio da 

compra de pescados na 

alta temporada é de 

128,9% 
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PERCENTUAL DA COMPRA DE PESCADOS 
QUE É FEITA LOCALMENTE 
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AJUSTES NO FORNECIMENTO DE PESCADOS 
FEITOS POR BARES E RESTAURANTES 

Alterarm compra de pescados Retiraram do cardápio Reduziu compra



DESTAQUES DA PESCA 

81,2% dos pescadores entrevistados são homens 

Média da idade de 47 anos 

87,9% se declararam pretos ou pardos 

72,9% possuem escolaridade até o segundo ciclo do fundamental incompleto 

80,4% eram os responsáveis pela família 

O consumo e a venda são os principais destino da produção: 92,6% consomem ou vendem; 
7,3% apenas vendem – a pesca tem uma dupla função para os pescadores 

Quando mais de uma pessoa da família pesca aumenta a probabilidade do destino ser a 
comercialização do pescado 

3,6 pessoas é o tamanho médio das famílias 



DESTAQUES DA PESCA 

57,3% dos entrevistados declararam possuir dependentes 
financeiramente 

Renda média mensal familiar de R$ 1.199,00. Renda per capita de R$ 
330,00 

59,5% das famílias possuem a pesca como a única atividade 
econômica 

21,6% dos pescadores também exercem alguma outra atividade 
econômica 

47,9% dos pescadores que exercem alguma outra atividade se ocupam 
na construção civil, fazem ‘bicos’, vendem alimentos, ou trabalham no 
comércio (por ordem de importância)   



DESTAQUES DA PESCA 

60,3% dos entrevistados relataram que nenhuma outra pessoa da 
família não desenvolve outro tipo de atividade remunerada 

Ter outra pessoa da família exercendo outra atividade remunerada 
acrescente, em média 24,8% na renda familiar 

84,2% dos pescadores consideram que a pesca reduziu nos 
últimos 10 anos 

40,7% dos pescadores relataram que estuários e/ou manguezais 
próximos foram atingidos 

68,6% dos pescadores relataram queda de renda por conta do 
petróleo nas praias 

A redução da renda média relatada foi de 42,29% 
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O PETRÓLEO PREJUDICOU OU ESTÁ 
PREJUDICANDO A SUA PESCA 



70,8 

34,8 

11,1 

3,2 

3,3 

Venda Diminuiu

Diminuiu a produção do pescado

Pesca foi proibida

Não tem mais pescado

Parte do pescado contaminado

Como petróleo Prejudicou? 



DESTAQUES DOS AMBULANTES 

73,8% dos entrevistados são homens 

Idade média de 39 anos 

87,7% deles se autodeclararam pretos ou pardos 

Nos municípios pesqueiros a escolaridade é maior, com 25% de analfabetos ou com 
primeiro ciclo do fundamental incompleto 

Nos municípios turísticos e nos grandes municípios, 65,4% e 59,7% dos ambulantes 
possuem até o ensino fundamental completo, respectivamente 

72,4% dos ambulantes de desloca à pé, ou por transporte público (regular ou 
alternativo) para o trabalho na praia 

O tempo médio de deslocamento até a praia onde trabalha é de 34 minutos 



DESTAQUES AMBULANTES 

72,2% dos entrevistados são os chefes das famílias 

Seu serviço de ambulante é a principal fonte de renda para 81,8% dos casos 

O tamanho médio das famílias é de 3,6 pessoas 

94,4% dos entrevistados possuem algum familiar que também trabalha, tanto no 
mercado formal quanto informal 

82,6% dos ambulantes relataram que o petróleo atingiu uma praia que trabalha; 
9,6% que foram duas praias que atuam 

66,5% sentiram diferença no número de pessoas na praia 

64,6% relataram alterações no apurado 

Dos que relataram alterações, 54,8% afirmaram que ainda está voltando ao 
normal; 20,9% que já voltou ao normal e 23,3% que ainda não voltou ao normal  
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FATURAMENTO E RENDA DOS AMBULANTES 

Alta Baixa

33% foi a redução média 

do faturamento entre os 

que informaram qual foi 

sua perda 



CONCLUSÕES PARCIAIS 

Os municípios menores não estão preparados para calamidades – parte da resposta ao 
derrame do petróleo deve ser o fortalecimento das administrações locais, provavelmente 
com a criação de consórcios 

Confirmou-se a hipótese inicial de que os impactos do derramamento do petróleo não é 
homogêneo entre os municípios 

As políticas de mitigação dos efeitos do derrame do petróleo devem ser desenhadas por tipo de 
município 

Tampouco é homogêneo entre os diversos portes de estabelecimentos (bares, restaurantes, 
hotéis e pousadas) 

As ações que envolvem o turismo devem ser de criação de diversificação de opões, pois os 
municípios grandes apresentam impactos menores 

Para a pesca a diferenciação dos municípios entre pesqueiros e turísticos não se mostrou 
significante 



PRÓXIMOS PASSOS 

A Fundaj disponibilizará em seu site os bancos de dados para utilização 
de outras instituições que estejam pesquisado o derrame do petróleo 

Será feito tratamento das entrevistas semiestruturadas, com posterior 
divulgação dos resultados 

Serão feitos os cruzamentos entre os dados primários e as análises de 
satélite 

Serão feitas as estimativas dos impactos totais (tecnicamente 
extrapolação da amostra) 

Serão feitas pesquisas qualitativas para avaliar medidas de 
fortalecimento da pesca artesanal 


