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Esta seção tem o objetivo de mostrar alguns dos tipos de

embarcações utilizadas pelos pescadores artesanais de Conceição

da Barra, Espírito Santo.

 

Bote de alumínio, é utilizado em pescarias

de um dia, com, no máximo, dois homens, e

empregam redes de espera e linhas de mão

em suas atividades (MARIANO & ROSA,

2010).

Fonte: autor, 2020

Canoa, tipo de embarcação leve usada por

pescadores de Conceição da Barra, Espírito

Santo, para pesca de pequenos peixes e

camarão. De acordo com Mariana & Rosa,

este barco pode ser definido como uma

embarcação de madeira com convés

aberto e de tamanho pequeno e pode ser

empregada tanto com com remo, motor,

ou vela (MARIANA & ROSA, 2010).

Fonte: autor, 2020

Esta imagem tem o objetivo de mostrar um

importante componente da embarcação, a

casaria, que é uma parte do barco

construída no convés. É onde fica o piloto.

Fonte: Estaleiro do Vitor, 2020.



Guincho de cerco, utilizado em traineiras

de pesca artesanal ou semi-industrial para

puxar o cabo ligado à rede na pesca de

cerco (WATT, 1986).

Fonte: https://www.nauticexpo.com/
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Remo, objeto utilizado para locomover

pequenas embarcações sob a água. Em

Conceição da Barra, é muito usado em

canoas.

Traineira, é uma pequena embarcação

de pesca onde se utiliza redes chamadas

trainas. Em Conceição da Barra, essa

embarcação é muito usada para a pesca

de camarão.
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