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RESUMO 

Esta dissertação apresenta um capítulo que envolve método de avaliação e análise de discursos 

para identificar os principais problemas, nós críticos e ou conflitos relacionados à pesca no 

território costeiro norte de Alagoas. O recorte corresponde a Área de Proteção Ambiental Costa 

dos Corais no Estado, entre os municípios de Maceió e Maragogi. Os conflitos socioambientais 

podem contribuir para a extinção do ecossistema, acarretando impactos ambientais e 

econômicos, afetando as comunidades litorâneas. Com isso, discutiremos como uma 

abordagem pedagógica poderá contribuir para a equalização desses conflitos, na tentativa de 

conciliar os múltiplos usos, as questões relacionadas a zoneamento, monitoramento, 

fiscalização e fragilidade de informação em relação aos instrumentos de regulação. O capítulo 

I traz a metodologia de análise de discurso como possibilidade de compreender quais são os 

problemas ou conflitos relatados nas reuniões em que envolveram pescadores ou trataram da 

pesca. A sistematização envolveu o recorte dos discursos registrados em ata nas reuniões do 

conselho da APA e de oficinas de atualização do plano de manejo, para avaliar quais tensões, 

conflitos ou problemas envolviam a trama no território. Para a compreensão, foram realizadas 

análises por número de repetições de trechos e palavras-chave dos discursos. Os resultados 

obtidos puderam apoiar a proposição da construção da abordagem metodológica do produto 

pedagógico.   

 

Palavras-chave: Conflitos socioambientais; didática; Pesca Artesanal; Discurso. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation presents a chapter that involves method of evaluation and discourse analysis 

to identify the main problems, critical knots and or conflicts related to fishing in the northern 

coastal territory of Alagoas. The cutout corresponds to the Costa dos Corais Environmental 

Protection Area in the State, between the municipalities of Maceió and Maragogi. 

Socioenvironmental conflicts can contribute to the extinction of the ecosystem, causing 

environmental and economic impacts, affecting coastal communities. With that, we will discuss 

how a pedagogical approach can contribute to the equalization of these conflicts, in an attempt 

to reconcile the multiple uses, issues related to zoning, monitoring, inspection and information 

fragility in relation to the regulatory instruments. Chapter I presents the discourse analysis 

methodology as a possibility to understand what are the problems or conflicts reported in the 

meetings in which they involved fishermen or dealt with fishing. The systematization involved 

the clipping of the speeches recorded in the minutes at the meetings of the APA council and in 

workshops to update the management plan, to assess which tensions, conflicts or problems 

involved the plot in the territory. For understanding, analyzes were performed by number of 

repetitions of passages and key words of the speeches. The results obtained were able to support 

the proposal to build the methodological approach of the pedagogical product. 

 

Key words: Socioenvironmental conflicts; Didactic; Artisanal Fishing; Speech. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

 Página 

Figura 1. Mapa de Alagoas – Regiões de Planejamento 44 

Figura 2. Mapa de Localização da APA Costa dos Corais e seu Zoneamento 45 

Figura 3. Resultado dos discursos registrados - nós críticos, problemas, tensões 

e conflitos relacionados à pesca 

48 

Figura 4. Mapa de conflitos  59 

Figura 5. Requisitos legais relacionados à pesca para subsídio de material 

didático 

62 

Gráfico 1 Análise do número de repetições dos conflitos Socioambientais 

relacionados à pesca – Extraído das oficinas de atualização do plano de manejo 

da APA 

51 

Gráfico 2 Análise do número de repetições dos conflitos socioambientais 

relacionados à pesca extraído das reuniões do conselho da APA 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



10 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 Página 

Tabela 1 – Sistematização do número de repetições de trechos chave para 

classificação dos discursos relacionados a conflitos socioambientais direcionados 

à pesca, extraídos das atas das oficinas de atualização do plano de manejo da 

APA 

49 

Tabela 2 - Sistematização do número de repetições de trechos chave para 

classificação dos discursos relacionados a conflitos socioambientais 

direcionados à pesca, extraídos das atas de reuniões do conselho da APA 

53 

Tabela 3 – Quadro comparativo dos conflitos socioambientais 57 

Tabela 4 – Identificação dos discursos relacionados às tensões e problemas 

característicos de conflitos socioambientais nas comunidades da pesca, 

registrados nas atas das oficinas da APA costados corais 

64 

Tabela 5 - Identificação dos discursos relacionados às tensões e problemas 

característicos de conflitos socioambientais nas comunidades da pesca, 

registrados nas atas das reuniões do conselho da APA costados corais 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



11 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

APA – Área de Proteção Ambiental. 

APACC – Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. 

CONAPACC – Conselho Nacional da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. 

IADH – Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano. 

ICMbio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

IFAL – Instituto Federal de Alagoas. 

MMA – Ministério do Meio Ambiente. 

MTur – Ministério do turismo. 

ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

ONU – Organização das Nações Unidas. 

PDITS – Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável. 

PPGTEC – Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais. 

SEPLAG – Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão. 

SETUR – Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas. 

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

TAUS – Termo de Autorização de Uso. 

UC – Unidade de Conservação. 

 

 

  



12 

 

SUMÁRIO 

 

 Página 

1. INTRODUÇÃO  13 

2. JUSTIFICATIVA   16 

3. REVISÃO DE LITERATURA 17 

3.1 O que são conflitos socioambientais? 19 

3.2 O que são pescadores tradicionais e seus conflitos? 22 

3.3 Corrente Metodológica 23 

3.4 Tendências no Mundo, Brasil e em Alagoas 25 

3.5 Qual a relevância desse estudo na APA Costa dos Corais, Alagoas? 30 

4. REFERÊNCIAS  31 

5. CAPÍTULO I  

Introdução 40 

Material e Métodos (Metodologia) 43 

Resultados  47 

Discussão  56 

Conclusões 58 

Limitações da pesquisa 60 

Desenvolvimento de produto educacional 61 

Material Suplementar 64 

6. Referências 112 

 

  



13 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Em Alagoas, a unidade de conservação, Área de Proteção Ambiental - APA Costa dos 

Corais, contempla nove (9) municípios turísticos litorâneos: Maceió (Distrito de Ipioca), 

Paripueira, Barra de Santo Antônio, Passo de Camaragibe, Porto de Pedras, São Miguel dos 

Milagres, Porto Calvo, Japaratinga e Maragogi (SEPLAG, 2019). 

 Considerando que a Unidade de Conservação a ser estudada é alvo de vários atores 

sociais e que inclui não só atividade pesqueira, mas também a turística, e a agricultura e 

entendendo que a comunidade pesqueira quando não está realizando a pesca, eventualmente 

está à disposição do turismo para outras experiências com a população flutuante, cabe reforçar 

a natureza da proposta em realizar o presente estudo na área em questão, observando este viés, 

que justifica em primeira instância a preservação dos recursos naturais para a sua existência e 

nessa compreensão, elege a atividade pesqueira como um de seus alvos na atuação da 

transformação cultural e de conduta consciente no ecossistema.  

 Para Vitolla et al. (2015) "O recurso, que geralmente é escasso, é o objeto de 

disputa em um conflito ambiental. É necessária a mediação dos conflitos, já que o 

território das águas pode-se ter vários usos e mesmo sendo usos diferentes, eles têm 

um objetivo principal, que seria manter o ecossistema e os recursos, para que estes 

usos sejam prolongados, porém o que acaba acontecendo é uma grande disputa pelo 

território, e essas relações quase sempre tem a ver com o impacto de uma atividade 

sobre outra". 

 Considerando o potencial econômico da produção do campo (Para o turismo produção 

associada), ou seja, que dá suporte, sustentação, a atividade turística, além da atividade 

pesqueira, cresce os múltiplos interesses e disputas em território para uso do patrimônio natural.  

 O Ministério do Turismo, de 2009 a 2015, realizou estudos por meio de parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, consolidadas em um índice de competitividade dos destinos 

turísticos brasileiros, abordando um conjunto de indicadores classificados em 13 dimensões 

(infraestrutura, aspectos ambientas, economia local, atrativos turísticos, acesso, aspectos 

culturais, capacidade empresarial, aspectos sociais, serviços e equipamentos turísticos, políticas 

públicas, marketing e promoção do destino, cooperação regional, e monitoramento), com 

escopo sistêmico da atividade turística e em nível de políticas públicas, empresariais e de 

cooperação local, a fim de medir o grau de evolução da competitividade dos destinos brasileiros 

na perspectiva de estruturar os destinos para atendimento ao mercado turístico internacional 

com padrões de qualidade (BRASIL, 2015).  
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 A estratégia da política nacional era estruturar destinos capazes de serem sustentáveis 

com possibilidades de serem comercializados em nível internacional. Ação presente no 

Programa estruturante de regionalização do turismo do MTur por meio do projeto dos 65 

destinos indutores de desenvolvimento do país (BRASIL, 2010).  

 As instituições e sociedade civil organizada no território costeiro norte de Alagoas, vem 

constantemente sendo alvo dessas políticas internacionais, nacionais e estaduais, com viés de 

desenvolvimento sustentável, como a exemplo o ICmbio que propõe a gestão compartilhada e 

se utiliza das leis federais ambientais e de seu plano de manejo para a gestão dos recursos 

naturais (BRASIL, 2013). 

 O governo de Alagoas, com a estratégia de clusterização, denominado de arranjo 

produtivo local e o também plano estratégico de turismo com horizonte até 2023, seguem a 

mesma linha (ALAGOAS, 2013). 

 O Planejamento estratégico do turismo de Alagoas, formalizado por meio do Decreto 

27.141 de 2013 (ALAGOAS, 2013), estabelece um horizonte de atuação como política pública 

para o turismo até o ano de 2023, contemplando entre eles, o eixo de meio ambiente como 

prioridade a ser implementado. Observa como estratégico o enfoque em unidades de 

conservação. Ou seja, ele prioriza a discussão sobre sustentabilidade dentro da APA, embora, 

o seu recorte seja apenas no território Alagoano. 

 O método adotado para se validar as priorizações neste plano de estado, considerou a 

ampla participação da comunidade, discutindo questões importantes, sendo na região Costa dos 

Corais, litoral norte do Estado de Alagoas, uma das etapas de planejamento, com a metodologia 

de Gestão Participativa. Seguindo o mesmo método, o Plano Regional Integrado do Turismo 

Sustentável – PDITS, foi produzido pelo então Governo do Estado em parceria como Governo 

Federal (ALAGOAS, 2013),  apontando em seu diagnóstico, várias necessidades e fragilidades 

com maior força, a preocupação com a sustentabilidade da APA.  

 Segundo o plano estratégico de desenvolvimento do turismo 2013-2023 do Estado de 

Alagoas (ALAGOAS, 2013), refletindo as orientações dos programas estruturantes da política 

nacional para o setor, elege um programa de meio ambiente dedicado a preservação do meio 

ambiente, orientando a execução de projetos, reconhecendo que a atividade turística é uma 

atividade de consumo que gera impacto ambiental.   

“Considerando que o turismo é consumido onde é produzido, as destinações de 

especial interesse ecológico passam por impactos significativos no que tange seu 

equilíbrio ambiental. Os atrativos naturais que viabilizam uma demanda significativa 

de pessoas para as regiões turísticas do Estado de Alagoas apresentam atualmente uma 

grande vulnerabilidade ambiental, devido a fragilidade de seus ecossistemas e, 
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paralelamente a ausência de fiscalização e implementação dos instrumentos de 

planejamento e controle territorial de preservação ambiental” (ALAGOAS, 2013). 

 Há em nível global também a mesma discussão sobre sustentabilidade. De acordo com 

a ONU (2016), a discussão da sustentabilidade em unidades de uso sustentável é uma tendência 

mundial com recomendações de  adoção de boas práticas, como pode ser observada através da 

proposta de atuar na criação de ambientes de projeção global, com iniciativas de impacto local.  

 Ainda, de acordo com a entidade internacional, ONU  (2016), mobilizou todos os 

escritórios de turismo, governos, empresas e entidades sem fins lucrativos do mundo, para a 

partir de 2017, atuar em uma agenda internacional, para à sustentabilidade do planeta, criando 

o ano Internacional para o desenvolvimento sustentável do turismo, como marco inicial da 

jornada rumo a 2030. A escolha de iniciar a movimentação da agenda pelo turismo no mundo, 

se deu pela compreensão de que a atividade turística seria pautada pela formação de ambientes 

que se aproximariam a lugares de paz.  

 Segundo o plano de ação, foram eleitos 17 objetivos estratégicos chamados de Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), aos quais pode-se destacar, os que mais se alinham a 

discussão de sustentabilidade e preservação do meio ambiente em Unidades de Conservação: 

Água potável e saneamento; Redução das desigualdades; Cidades e Comunidades Sustentáveis; 

Consumo e Produção Responsáveis; Vida na Água, onde urge a necessidade de realizar a 

presente proposta, contribuindo com esses objetivos.  

 Para a concretização desses esforços, a realização de estudos que sejam capazes de 

levantar dados etnobiológicos das comunidades alvo, a fim de poder acessar seu conhecimento 

e a partir deles traçar as intervenções necessárias, será uma garantia de efetividade. 

 Mesmo identificando os esforços institucionais em pautar instrumentos diretivos, atuar 

com métodos participativos para se criar um ambiente de gestão compartilhada para a 

preservação do meio ambiente de forma sustentável, ainda é percebido ausência de acabativa 

da atualização, fragilidade na execução das proposições ou investimento robusto em estudos, 

pesquisas, em estruturas e em educação de forma permanente, para garantir a efetividade ao 

que se propõe.   

 Nunca foi tão necessário falar sobre resistência, ciência ambiental e conflitos 

socioambientais, como nestes últimos dois anos. Tempos em que vivenciamos um verdadeiro 

desmonte das políticas ambientais no país, crimes ambientais sem precedentes na Amazônia 

(LEAL, 2020). 

 Crimes em Brumadinho, Minas Gerais (HERRERO, 2019), no bairro do Pinheiro em 

Maceió (BATISTA & LINS, 2020), o hiato na publicização oficial do novo plano de manejo 
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da APA Costa dos Corais, em Alagoas, além de tantos ataques incomensuráveis ao patrimônio 

nacional, espalhados pelo país.  

Diante do estarrecimento geral da nação, muitas perguntas pairam neste momento 

conflitante intensificado pela pandemia da COVID -19. O que resta? Quais as motivações estão 

por trás dos conflitos e tensões desse cenário assustador? Por que inanir o ecossistema? Por que 

falar de pesca? O país paralisado, reflete e busca respostas.  

 Não obstante, o que se pretende com este estudo, a partir da análise quantitativa dos 

discursos é poder identificar os nós críticos que fragilizam a maior participação dos pescadores 

nos espaços de tomada de decisões e contribuir com uma agenda educacional de disseminação 

de informações para o amadurecimento da gestão da APA e alcance de seus objetivos, 

entendendo essa iniciativa como uma prática rumo à sustentabilidade. 

  

 2. JUSTIFICATIVA  

 

 A Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais é a maior unidade de conservação 

federal marinho costeira do Brasil, com extensão de 130 km de praias e mangues, entre Alagoas 

e Pernambuco. É gerenciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(BRASIL, 2013), através de um Plano de Manejo constituído por uma governança, com 

representação das mais variadas entidades civis organizadas, presentes nessa região.  

         O seu plano de manejo define regras para o uso e a conduta dos circulantes, elege as 

espécies e elementos constitutivos de espaço, quer sejam as espécies marinhas, os ecossistemas 

frágeis como a barreira de corais na faixa litorânea e as áreas de manguezal, para sua exploração 

direta ou indireta de forma sustentável. E tem como objetivos: garantir a conservação dos 

recifes coralígenos e de arenito; manter a integridade do habitat e preservar a população do 

peixe boi marinho; proteger os manguezais em toda a sua extensão, situados ao longo das 

desembocaduras dos rios, com sua fauna e flora; ordenar o turismo ecológico, científico e 

cultural, e demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; e, 

incentivar as manifestações culturais (BRASIL, 2013).  

           Apesar disto, as orientações e estudos relacionados aos conflitos socioambientais, 

recomendados pela gestão da unidade de conservação, possuem limitações, sobretudo nos 

investimentos em pesquisas contínuas que garantam a instrumentação necessária para a tomada 

de decisão em relação a avaliação dos conflitos socioambientais promovidos pelos atores da 

unidade de conservação. Essas limitações não se caracterizam apenas na faixa litorânea, mas 
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também não se estende de forma ampla às regiões mais internas do território e leitos de rios, 

onde acontece intensa interação homem-natureza (BRASIL, 2013). 

 Essa fragilidade se agrava aliada ao crescente número de intervenções realizadas pelo 

homem, comprometendo a sustentabilidade desse ecossistema. 

 Como todos os seres vivos precisam de água para sobreviver, qualquer impacto 

ambiental nesse recurso afeta diretamente a biodiversidade. Basta observar que no caso do mar 

de Aral, por exemplo, a indústria pesqueira faliu por falta de peixes e outros animais mortos em 

razão da poluição (CHIARAVALLOTI, 2011, p.109).  

 O esgotamento dos recursos naturais, a modificação, desfiguração ou distorção do 

patrimônio cultural e a desorganização social, podem ser uma grave consequência para o 

desenvolvimento da localidade. Compreendendo que adiante, a região possui uma concentração 

de atrativos naturais sendo consumido pela atividade turística, a exploração da atividade sem o 

planejamento adequado, observando esses conflitos socioambientais, poderão inviabilizar sua 

perenização. 

 Organizações têm se dedicado a descoberta de novas formas de processamento de suas 

matérias primas, a fim de poder promover maior interação com a sociedade e promover a 

perenização de seus insumos de forma sustentável.  

"Além disso existe a percepção de que pescadores e funcionários enxergaram algum 

potencial turístico para o PARNA como alternativa de atividade em relação à pesca, 

onde haveria a possibilidade de o pescador trabalhar no setor de turismo dentro do 

PARNA, em atividades como guia do PARNA, Manutenção do PARNA e 

atendimento direto aos visitantes" (DOEBBER, 2017, p.8). 

 A presente proposta se configura como um estudo de relevância para a unidade de 

conservação, no apoio ao fortalecimento da pesquisa para aprofundamento do conhecimento 

dos saberes e fazeres locais das comunidades, bem como uma oportunidade de aproximar os 

atores para refletir os conflitos socioambientais e amadurecimento da relação entre as partes 

interessadas, na busca por alternativas efetivas de sustentabilidade. 

 Neste estudo, a discussão está direcionada a identificação dos conflitos socioambientais 

pelo olhar das comunidades da pesca, nos registros da governança da APA Costa dos Corais - 

Litoral norte de Alagoas, na perspectiva de reforçar a importância dos saberes dos pescadores 

artesanais, no reforço aos instrumentos participativos de gestão e definição de estratégias 

educacionais para o fomento da sustentabilidade em unidades de conservação.  

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
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 Para a compreensão da pesca, observando a sua evolução com o passar dos anos e a 

ampliação das necessidades, não só de ordem da subsistência, mas para além de outras, as 

comunidades pesqueiras reinventaram seus processos de interação e aprimoraram suas técnicas 

de extração de espécies para consumo e para além disso, a comercialização. Esses espaços 

passaram a ser disputados pelos povos da pesca que iniciaram suas atividades, como também 

por outros habitantes da costa litorânea, rios e lagunas.  

 Com a ampliação das formas de uso do bem comum, derivados dos acúmulos dessas 

interações com o meio, entre os mais variados perfis sociais instalados nas localidades, surgiram 

também conflitos nessas interações pelo excessivo consumo das espécies e do atrativo natural, 

como também pelas relações de usos por estes atores locais. 

 De acordo com Feeny et al. (1990) Esclarecem que os usos e consumos do bem comum 

sem requisitos mínimos para a sustentabilidade das partes interessadas, pode ocasionar na 

extinção de espécies do ecossistema de forma a comprometer a sobrevivência da espécie 

humana. A maximização dos benefícios individuais em detrimento de prejuízos coletivos, parte 

da percepção de que apenas uma pequena quantidade de pessoas usa de forma desenfreada da 

oferta que o meio oferece, de tal modo que, o consumo excessivo provoca desequilíbrio no 

ecossistema, comprometendo a sua capacidade de regeneração, impossibilitando a renovação 

de seus ciclos, entrando em colapso e se extinguindo pela ação exclusiva e predadora dos que 

consomem, causando prejuízos irreversíveis, que serão compartilhados por todos os que se 

beneficiaram, como também àqueles que foram privados do seu beneficiamento.  

 Conforme Joventino & Johnsson (2018) os conceitos relacionados a conflitos 

socioambientais estão no centro dos debates da atualidade. Refletem na maioria dos casos 

contraste nas propostas de desenvolvimento sustentável, destacando neste ponto a ausência de 

clareza sobre os papéis dos atores envolvidos no território, os múltiplos interesses de usos e a 

percepção de valor sobre o ambiente, questões ideológicas em âmbito político e econômico, 

promovendo redução do cenário e dos reais impactos causados ao meio ambiente.     

 As unidades de conservação no Brasil surgem a partir da observação dos consumos 

desregrados das partes interessadas em relação ao bem comum, de forma a criar requisitos 

mínimos essenciais para a sustentabilidade do patrimônio natural existente no país, na 

perspectiva de salvaguardar o ecossistema para o consumo consciente entre as populações 

presentes, sem prejudicar a possibilidade de consumo em grau ótimo de qualidade e equilíbrio 

do bem comum pelas populações futuras (BRASIL, 2000). 
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 Dito isso, considera-se que uma pesquisa em comunidades tradicionais onde os saberes 

e fazeres possuem relevância para a composição da ciência, destaca-se a necessidade e a 

responsabilidade em garantir que essas intervenções, coleta de informações e interações possam 

garantir a plena segurança dos envolvidos, bem como o compromisso em não só realizar a 

devolutiva relacionada aos estudos como também conduzir possiblidades de atuar na 

transformação do lugar ou das pessoas e comunidades.   

 

3.1 O que são Conflitos Socioambientais? 

 

Os conflitos podem surgir por meio de várias motivações entre pares discordantes sobre 

um mesmo aspecto. Ele será evidenciado no momento em que se colocar frente a escolha de 

uma posição que define como será o direcionamento sobre o aspecto apresentado.  

Conforme Theberge et al. (2020, p.23) o conflito é quando duas ou mais pessoas ou 

grupos disputam alguma coisa. Todo problema pode, a qualquer momento, virar um 

conflito. E essa disputa pode envolver o uso de recursos naturais, como por exemplo, 

a disputa entre pescadores e condutores de visitantes pelo uso do ambiente. Ambos 

precisam da área para sustentar suas famílias, mas muitas vezes a atividade de um 

pode prejudicar a atividade do outro. 

 

Sendo assim, um conflito num contexto social será evidente toda vez em que pese uma 

tomada de decisão para corrigir um rumo, traçar uma trajetória ou definir passos a serem 

seguidos. Os conflitos terão mais impacto, quando de forma sistemática e concêntrica ele 

evoluir de proporção, saindo de sua esfera local, entre pares, ganhando a dimensão estrutural, 

coletiva, de sociedade. 

Neste sentido, observa-se no cotidiano, situações em que conflitos se materializam, por 

vezes causando desconfortos sociais mais graves, que não havendo uma política estabelecendo 

diretrizes em como direcionar de forma isonômica e imparcial, como as questões deverão ser 

tratadas para garantir legitimidade às partes interessadas, os prejuízos serão de toda a 

sociedade.   

Os conflitos socioambientais se manifestam por várias razões e motivações. 

(MARZOCHI, 2007; SILVA, 2016; LONDE, 2014). Dentre elas podemos destacar as 

motivações políticas, de gênero, relações de poder, beneficiamento individual ou coletivo por 

categorias, preconceito de raça, benefícios econômicos, resistência à mudança devido às 

crenças, por natureza da subsistência, e pelas orientações sociais dos valores.       

Sendo os conflitos não apenas no contexto exploratório do território, mas na perspectiva 

do gênero, muitas localidades agrupam as tarefas do campo em decorrência do sexo. Homens 

atuam na lavoura, enquanto as mulheres atuam nas atividades do lar. Em algumas comunidades, 
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é possível constatar a resistência de mulheres a esta configuração, podendo ser modificado o 

papel de liderança na comunidade, ocupando espaços na direção de coletivos. Ainda há poucas 

demonstrações, mas um sinal de enfrentamento que também geram conflitos socioambientais 

significativos.  

Este fator é um posicionamento coronelista de cultura estrutural, instalado em 

comunidades, onde a prevalência da masculinidade sempre esteve associada a força, a 

inteligência e a opressão. (ROCHA, 2019; KRSULOVIC, 2019; HILLENKAMP, 2019). 

 Relatos no Brasil e no mundo dão conta de demonstrações de penetração das mulheres 

em estruturas sociais onde antes eram comandadas por homens. As barreiras de gênero, 

conflitos relacionados a raça e as questões de fragilidade no acesso aos estudos formais, foram 

indicativos para a subserviência, de mulheres aos homens, gerando por vezes em conflitos.  

Quando as motivações estão relacionadas ao contexto político e econômico, muitas das 

vezes, os atores não têm a real dimensão da natureza da organização social, da representação 

dos coletivos e seus objetivos, e devido à ausência e compreensão do papel de uma governança 

com objetivos claros e bem definidos, também favorecem a ocorrência de conflitos.  

 Maior parte dos conflitos socioambientais se dá na direção dos interesses múltiplos 

distintos na região de consumo dos recursos e na ausência total ou parcial de compreensão da 

organização social, que é necessária numa modelagem de uma governança que abrigue a gestão 

desses interesses, refletindo na legitimação das partes interessadas, e quando estas não estão 

organizadas, formam-se nós críticos, com a sobreposição da imposição de formas e normas de 

uso de acesso ao bem comum por uns, em detrimento de outros, causando tensões e por fim, 

conflitos socioambientais.  

 A premissa para coalização dos interesses, a mediação dos conflitos apresentados em 

determinada localidade, é a organização social das partes a fim de legitimar a representação de 

seus coletivos, dar eco perante a sociedade, ou seja, a ampla divulgação e o conhecimento de 

seus interesses a fim de legitimar e consensuar suas propostas, além de democratizar suas 

agendas. 

O que ocorre na maioria dos casos, quando não há uma definição de um modelo de 

governança claro e participativo, que não atenda às necessidades das comunidades tradicionais 

que residem no território, é a deslegitimação dos atores sociais, sobrepondo o tecnicismo e a 

vontade política, que em certa medida corrobora para intensificação dos conflitos 

socioambientais. Trata-se de uma disputa de narrativa e de espaços, reservados a quem melhor 

se organiza como coletivo e melhor compreende a legislação e os elementos constitutivos de 



21 

 

espaço. A negação do saber das comunidades tradicionais, geram imposições às vezes 

desmedidas, dificultando a coalizão de esforços para a sustentabilidade do bem comum e 

consecutivamente o atendimento equilibrado das partes interessadas.  

   Conforme Vivacqua, ele faz um desenho de cenário relacionado aos conflitos 

socioambientais quando retrata as reservas marinho costeiras na implementação de uma resex. 

O órgão gestor, ao reconhecer a relevância ecológica do território passa a apoiar a 

demanda sem, contudo, conhecer as relações socioculturais comunitárias e suas 

formas de organização. Essa relação de hierarquia entre as dimensões ecológicas e 

socioculturais ainda prevalece na gestão da Resex (VIVACQUA, 2018 p.08). 

 

“Nesse sentido, existem inúmeras controvérsias inerentes ao fato do direito de 

apropriação de uma parcela do território marinho ser concedido a um grupo social, ou seja, aos 

pescadores artesanais” (Ibid.). 

O modelo de gerenciamento da pesca artesanal costeira em área marinha protegida 

(AMP), usado na unidade de Paraty, é uma demonstração de que há a possibilidade de realizar 

instrumentos de gestão participativa, utilizando o conhecimento local dos atores daquela 

comunidade, para ampliar as possibilidades de uso adequado e consecutivamente alcance da 

sustentabilidade da área.  

Conforme Lopes et al. (2020) As AMP´s têm sido administradas por meio de uma 

variedade de regimes de governança que definem como, quando e onde os usuários, 

geralmente pescadores, acessam a reserva. Nesses casos, as características sociais e 

econômicas dos pescadores são: probabilidade de desempenhar um papel no sucesso 

do MPA, uma vez que esses fatores irão direcionar o seu comportamento e 

conformidade com as restrições de pesca. 

De acordo com Dubois (2012), os conflitos socioambientais quando não promovem 

perdas drásticas tem seus aspectos positivos e negativos, pela perspectiva da evolução social e 

política do lugar, pois é por meio deles que as fraturas expostas se apresentam, demandado 

resolução por meio das políticas. Quando não são tratadas, denotam fragilidade dos governos, 

mas quando se buscam as formas necessárias às mudanças sociais, se configuram como agentes 

de transformação. “sugere que as causas do conflito não violento podem ser divididas em quatro 

tipos: mudança demográfica, competição por recursos naturais, pressões de desenvolvimento, 

e injustiças estruturais” (DUBOIS & ZOGRAFOS, 2012 p.02-03).  

 Diante disso, caracteriza-se como sendo um conflito socioambiental, aquele em que seja 

possível demonstrar, apresentar ou identificar, por meio de relatos, registros, narrativas e falas, 

em que ultrapasse os limites do consenso das partes interessadas, seja algo que tensione uma 

prática, diante de posições contrárias, que provoque desacordo e rompimento de acordos, 

causando desordem, descumprimento de regras, dentro de um ambiente diferente do 

apresentado e que gere prejuízos à sociedade e ao ecossistema em questão.  
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3.2 O que são Pescadores Tradicionais e seus conflitos? 

  

Em relação a pesca, entende-se que esta atividade, sendo ela tradicional, ou seja, 

artesanal, seria ela praticada de forma rudimentar, para o próprio sustento e a comercialização 

de seu excedente sendo realizada em sua comunidade. Então, a pesca tradicional seria aquela 

em que os atores envolvidos realizam a pesca em seu local de convívio social, para seu próprio 

sustento a partir do aprendizado e suas vivências locais.   

 "“Pesca artesanal” é definida como qualquer pescaria de pequeno investimento de 

capital, principalmente pelo pescador proprietário, em oposição à “pesca industrial” que implica 

investimentos significativos por parte de empresas ou grupos financeiros" (COLOCCA et al., 

2004. p.01). 

 Realizar a pesca artesanal reúne atualmente muitos desafios a serem superados devido 

a fatores ambientais, econômicos e políticos, o que gera por natureza, momentos e horas de 

tensão entre as partes interessadas, quer sejam os organismos públicos da área onde se realiza 

a pesca, o próprio tempo de recuperação e reposição das espécies marinhas alvo da pesca devido 

ao período de defeso, o agravamento das desigualdades sociais, elevando a necessidade da 

pesca de forma excessiva e a competição com as grandes indústrias pesqueiras.  

 Nesses ambientes é comum a identificação de práticas pouco sustentáveis, desde a 

utilização de petrechos inadequados à pesca até o descarte irregular de resíduos no próprio 

ambiente marinho, causando impacto negativo no meio ambiente. Os modelos de gestão 

compartilhada em áreas de interesse múltiplos apresentam níveis de organização de coletivos 

para pensar políticas e a gestão do lugar, de forma que todos tenham seus direitos sendo 

representados. 

Muito tem se discutido no mundo em relação a modelos de governança em áreas de 

pesca, sobretudo as formas de lidar com as tensões causadas por seus interesses e interessados.   

Conforme Dubois & Zografos (2012) ele apresenta uma síntese que classifica este 

tipo de tensão, que se dão ainda mais, devido à escassez de recursos naturais. Graves 

ataques promovidos pela indústria e destruição de petrechos e embarcações de 

pescadores artesanais, são demonstrações destes tipos de conflito. 

Conflitos entre pescadores são comuns em qualquer colônia ou localidade onde se 

realize a pesca. Eles ocorrem entre pescadores locais e estrangeiros que podem ser pescadores 

artesanais a grandes empresas chamadas de pescadores industriais, além de comerciantes da 

alimentação fora do lar. Essa competição se amplia quando ainda entre espécies do ecossistema, 

eles têm que lidar com a disputa pela sobrevivência em decorrência dos excessos nas práticas 
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da pesca, muitas vezes realizadas de forma arbitrária, causando desequilíbrio, escassez até a 

extinção de espécies nativas. 

Menciona no caso da ESEC de Tamoios conflitos sobre acesso às águas que cercam 

as ilhas da estação ecológica foram observados, entre os pescadores artesanais e os 

gestores da ESEC Tamoios, que delimitam estes espaços. Os Conflitos Também 

ocorreram entre pescadores e outras partes interessadas, tais como proprietários de 

restaurantes cujos negócios estão alocados nestas ilhas, pesca amadora, 

mergulhadores, arrasto industrial de frotas (que invadem a baía, apesar das restrições 

legais) (BEGOSSI et al., 2011. p.04). 

Uma outra abordagem realizada em comunidades da pesca, são as participações de 

profissionais técnicos e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. A estes fica 

reservada às atividades de pesquisa, modelagem, tratamento, beneficiamento de espécies e 

estudos de impacto, para verificação de êxito e proposição de iniciativas de sustentabilidade. 

Também é comum identificar tensões nessas relações gerando conflitos nestas comunidades. 

Cientistas e gestores pesqueiros estão cada vez mais se envolvendo com o 

conhecimento dos pescadores para fornecer novas informações e melhorar a 

legitimidade da governança pesqueira. Disputas entre as percepções de pescadores e 

cientistas podem gerar conflitos de governança, mas também podem ser fonte de 

novas perspectivas ou entendimentos (DAW et al., 2011. p.01). 

 A pesca quando em sua natureza é excessiva, desrespeitando os períodos de defeso, 

quando realizam as atividades utilizando petrechos inadequados ou proibidos e ainda, quando 

ocorre a disputa pela pesca devido ao desequilíbrio da pesca excessiva, as comunidades 

pesqueiras estão em volta a outros conflitos que podem gerar a escassez, até a extinção de 

espécies.  

 De acordo com Sepúlveda et al. (2007) os conflitos entre pinípedes e pesqueiros são 

exacerbados quando os estoques pesqueiros diminuem. Assim, à medida que a biomassa dos 

peixes diminui, os leões-marinhos podem ser atraídos para os barcos de pesca em busca de 

presas mais facilmente disponíveis (energeticamente mais econômicas). 

 Desta forma, os conflitos na pesca ocorrem de várias maneiras devido as tensões geradas 

pelos diversos interesses entre pescadores e devido ao consumo excessivo gerado pelas outras 

partes interessadas, caracterizado um cenário de escassez.  

 

3.3 Corrente Metodológica 

 

Compreendendo o papel da pesquisa com enfoque profissional, onde a base é a busca 

de alternativas de solução para as problemáticas existentes na sociedade, observando suas 

fraturas expostas e necessidades para seu desenvolvimento econômico e socioambiental, esta 

linha de pesquisa stricto sensu em Tecnologias ambientais em manejo e monitoramento 
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ambiental, esteve concentrada na investigação por meio de diagnóstico dos conflitos 

socioambientais em comunidades da pesca, da Unidade de Conservação (UC)  - Área de 

Proteção Ambiental Costa dos Corais, litoral norte de Alagoas (AL). A base teórica que orientou 

esta produção e entrega de solução, compreende a abordagem da análise de discurso descritivo 

de forma quantitativa, previsto nas ciências sociais. Foram analisados 140 registros 

relacionados a conflitos socioambientais da pesca, ocorridos nas suas 38 oficinas de atualização 

do plano de manejo da APA e 100 registros dos conflitos nos documentos - ata, das reuniões 

do conselho do CONAPACC.  

A abordagem refere-se a uma explicação previamente sugerida pela leitura e análise dos 

documentos, onde por meio dela se pôde realizar a interpretação dos recortes textuais dos 

representantes da pesca, participantes das reuniões do conselho do CONAPACC desde a sua 

criação, bem como das oficinas de atualização do plano de manejo da UC, sendo sistematizado 

por número de repetições das palavras chaves dos discursos registrados. 

A escolha da abordagem segue uma orientação lógica em planilha simples, para se 

chagar a compreensão pelo número de repetições dos seus termos chave, quais são os conflitos 

socioambientais mais relevantes na amostra. 

 Em resumo, Alonso discorre que "abordagens explicativas quando o sujeito que olha, 

impôs previamente sua lógica interpretativa sobre a dos sujeitos e atores que realizam ações 

sociais”. Alcançam o propósito da análise cientifica (ALONSO, 1998, p.11). 

Ainda, "importa uma visão sociológica, sendo ela uma sociologia da visão, justamente 

porque a partir da identificação de conteúdo social relevante, traz uma perspectiva adotada pelo 

investigador, sempre em construção"(ALONSO, 1998, p.13). 

Significa dizer que para uma construção cognitiva de análise é necessário um processo 

de definição, arranjo e priorização, para realizar uma organização clara e objetiva da análise de 

discurso (ALONSO, 1998; ORLANDI, 2009). 

“Examinar as produções significativas dos próprios sujeitos - discursos, imagens, 

histórias, representações etc. - geradas e construídas pelos atores, ou em diálogo direto 

com eles, em seus próprios contextos situacionais, sociais e históricos; tentando assim 

evitar qualquer modificação excessiva ou simplificação prévia dos sentidos da ação 

dos sujeitos, típica do suposto “observador objetivo externo” configura uma 

possibilidade de análise" (ALONSO, 1998, p. 15-16). 

 

Na mesma direção, Alonso (1998) classifica que os símbolos, esquemas de classificação 

e abordagens similares serão formas de abordagens utilizadas, para construir um universo 

inteligível. Por isso, eles irão além dos conceitos representacionais linguísticos, de signo ou de 
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informática, na perspectiva de poder pré-estabelecer uma conexão mais humana e de sentido 

aos interessados.  

 Edgar Morin, em relação à reforma do pensamento reflete que, “de maneira mais ampla 

e profunda há incapacidade do espírito tecno-burocrático tanto de perceber como de conceber 

o global e o fundamental, a complexidade dos problemas humanos” (MORIN, 1995, p.153). 

 

Pensando na forma como lidar com os conflitos socioambientais e traduzi-los a 

posteriori de forma pedagógica, até a entrega da análise e de seus resultados às comunidades 

envolvidas, há a necessidade de buscar formas inteligíveis de diálogos.  

O mesmo autor reflete de forma pragmática: “Se redigiram livros para não cientistas, 

é porque achavam que suas ideias podiam ser compreensíveis aos cidadãos: claro que 

a competência técnica ou matemática está fora do alcance do imediato do “homem 

comum”, mas as ideias podem ser comunicadas e discutidas comum a todos" 

(MORIN, 1995, p.154). 

 

Dessa forma, conforme Alonso (1998), encontra um ambiente inicial que organizaria as 

realidades podendo serem chamadas de manifestos, passíveis de serem tratados como dados, de 

forma explicativa, sendo eles um conceito social de fato, tendo sentido analisado. 

Ainda conforme Alonso (1998), entendendo o método quantitativo como uma 

racionalidade proposital, a dimensão que se preocupa com os significados a partir do sentido, 

na construção de uma lógica observando um sistema de relações entre ações, palavras e imagens 

como fontes de significados, a motivação não será um elemento psicológico ou interno, mas o 

sentido da ação localizado na natureza da relação do comportamento humano, sendo 

transformado num guia para uma interpretação. 

 

3.4 Tendências no Mundo, Brasil e em Alagoas 

 

Observando os estudos recentes relacionados a conflitos socioambientais envolvendo a 

pesca em unidades de conservação, uma das tendências é a busca por alternativas que sejam 

capazes de promover a coalizão dos interesses no uso do bem comum. Porém, muitos conflitos 

decorrem devido à falta de clareza no reconhecimento dos atores sociais para a correta 

demarcação dos espaços e as regras de uso. Na Europa, a exemplo das embarcações, nos últimos 

dez anos, as de grande porte têm aumentado suas frotas, enquanto as pequenas e individuais, 

permanecem praticamente no mesmo número, com poucas variações. As demarcações de 

espaço para uso em áreas marinhas protegidas são desiguais, desfavorecendo pescadores 
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artesanais, ignorando sua existência pelo não reconhecimento formal de sua categoria 

(GUYADER et al., 2013; SAID et al., 2017; FRAPOLLI et al., 2018). 

A redução de recursos devido ao seu uso excessivo, concorrência e fatores ligados ao 

consumo desenfreado de pescados em geral, ocasionando escassez e extinção de algumas 

espécies (PENNEY et al., 2017). 

Somados a diferentes usos dos serviços ecossistêmicos e a visitação turística cada dia 

mais crescente, devido a fragilidade de políticas ambientais reduzidas, tem causado o impacto 

ambiental negativo (MOLLE, 2007; D´ANNA et al., 2015; JUAN et al., 2017).  

Em Bangladesh e na Espanha os conflitos em torno da pesca são os mesmos, com um 

arranjo institucional para tratar do uso sustentável dos recursos costeiros e pesqueiros, mas com 

dificuldades de implementação prática na fiscalização devido a rivalidade política entre 

departamentos com andamento desencontrado e descontinuado (PITA et al., 2015; POMEROY 

et al., 2016; SHAMSUZZAMAN et al., 2017). 

Além das questões políticas mencionadas, outro fator tendencioso a conflitos está 

relacionado a questão étnica. O caso dos pescadores indianos e do Sri Lanka é uma 

demonstração, que mesmo após a guerra civil, e a politização das identidades étnicas 

da região frente a pesca estrangeira, incidem em conflitos devido a desigualdade no 

acúmulo de capital e regras distintas para a pesca conforme cada agrupamento social. 

(Bavinck & Stephen, 2015) 

Na Malásia, a alternativa dos recifes artificiais tem demonstrado que o beneficiamento 

da pesca tem seu impacto econômico inferior em comparação aos ambientes recifais naturais, 

desfavorecendo as comunidades da pesca (ISLAM et al., 2013).  

No Uruguai, a partir da investigação dos modelos de gestão em áreas marinhas 

protegidas, para resolver o problema da pesca excessiva e o conjunto de conflitos 

gerados em decorrência da escassez de peixes e demais usos, tem apostado na 

formação do plano de gestão do parque nacional na lagoa Rocha. O plano de manejo, 

tem orientado por meio de recomendações de conduta consciente, as formas de uso 

do espaço entre as partes interessadas (MELLADO et al., 2014).  

As interações entre espécies é um fator comum que pode gerar alguns danos em 

comunidades da pesca. Há ocorrência constante de peixes mamíferos em áreas de pesca, 

ocasionando a destruição parcial de redes de emalhar (MARIA et al., 2013. p.04).  

O leão-marinho da américa do sul trafega no rio da prata no Uruguai, e durante o ano, a 

incidência dos atritos é maior no inverno. Como estratégia, tem-se abatido espécies de 

mamíferos, na perspectiva de equilibrar a pesca artesanal (MARIA et al., 2013. p.04).  

Um contraponto dessa interação, no caso de aves mergulhadoras no mar báltico, há 

ocorrência de mortandade de espécies presas acidentalmente em redes de emalhar, um caso de 

sobreposição espacial entre aves e pescadores (SONNTAG et al., 2012). 

Conflitos entre outros atores nos usos múltiplos do território, também podem incidir na 

sustentabilidade do bem comum. A precarização de políticas públicas ou inexistência delas, 
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agrava substancialmente o ambiente. O estudo de caso de governança no Equador, no rio puerto 

viejo, demonstra que a modelagem comunitária (Agricultores familiares) é mais vantajosa do 

que a de uso privado (Agricultura intensiva), no trato do bem comum, na gestão efetiva das 

águas e no atendimento múltiplo a sociedade (ROMANO, 2020).  

Por outro lado, quando não se tem a ampla participação e representação dos mais 

variados coletivos sociais, há um prejuízo para toda a sociedade. 

“Nos conflitos detectados na Finlândia, Escócia, Grécia e Espanha, os atores 

destacaram explicitamente as suas demandas por reconhecimento e participação. Na 

Finlândia, os moradores das casas de veraneio teriam se queixado sobre não ser 

incluídas no processo de consulta das partes interessadas, enquanto na Escócia, locais 

de pescadores, o setor do turismo e da população local, sentiram que suas opiniões 

foram ignoradas. Na Grécia e na Espanha, as pessoas locais e pescadores afirmaram 

que as necessidades locais não foram consideradas durante a tomada de decisão, e as 

injustiças ocorreram por meio da ausência de seu reconhecimento e 

participação” (ERROR & CERDA, 2015). 

 

Com modelos de governança compartilhada estabelecidos, muitos territórios têm se 

dedicado a estabelecer acordos de convivência, orientação sobre o uso sustentável dos recursos, 

reconhecimento da legitimidade dos atores das comunidades, definição de normas de conduta 

e mecanismos de monitoramento conforme Soltanpour et al. (2020) mesmo com a redução dos 

conflitos, em alguns territórios, porém, os acordos são descumpridos. 

Conforme Cusack et al. (2020) quando ocorrem oportunidades furtivas por 

determinados atores em relação às regras estabelecidas, para realizar práticas ilícitas em 

beneficiamento próprio, gera-se um ambiente belicoso entre as partes interessadas  

De acordo com Hoefle (2014) o litoral brasileiro é um atrativo natural cobiçado 

internacionalmente. O índice de atratividade do país cresce a cada década pelo consumo da 

atividade turística. Naturalmente a costa, local tradicional da pesca artesanal, disputa com os 

demais segmentos comerciais, os espaços de usos para consumo e comercialização, gerando 

uma sobreposição conflitante. A procura imobiliária tende a criar uma ilusão no mercado de 

consumo de bens imóveis, promovendo adensamento e aterramento de áreas importantes ao 

ecossistema, como os manguezais, promovendo escassez de abastecimento de água potável, 

ausência de esgotamento sanitário, gerando um desequilíbrio ambiental e a escassez da pesca.   

O desenvolvimento do território retorna a comunidade fatores positivos, igualmente 

como nos grandes centros, facilitando aos locais, acesso a matéria prima, bens de 

consumo, estruturas que em síntese melhorariam sua performance. No mesmo sentido, 

modificam-se as estruturas, o nível de especialização e ocorrem as transformações do 

rústico e artesanal para o industrial, com a utilização de grandes embarcações com 

motor e consumo do diesel (HOEFLE, 2014). 
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Prossegue, os turistas de alto poder aquisitivo, adquirem casas, construindo barreiras de 

impedimento, na tentativa de inibir a população, plantam espécies exóticas, extraem espécies 

nativas, agravando a disponibilidade da pesca e água potável.  

Sobre isso, destaca HOEFLE “Os turistas queriam água corrente e chuveiros para 

que seu consumo doméstico fosse maior do que o dos peixes, e isso criava tensões 

durante a estação seca, quando a água era escassa. A prática de regar gramados nessas 

ocasiões era particularmente irritante para os pescadores, que tinham de buscar água 

em jarras nas fontes de onde os turistas tiravam primeiro” (HOEFLE, 2014. p.206). 

 

Outras reflexões importantes quando trata da ocupação do espaço no território. Além 

do veranista, que não impacta positivamente, o turista de massa, menos ainda, porque a 

dinâmica desta persona, pelas características econômicas, sendo ele de classe média e baixa 

renda, já se organizam em localidades de baixo custo e consumindo apenas o essencial, trazendo 

consigo o máximo de elementos necessários à sua estada no destino (HOEFLE, 2014.p.210). 

Quando questiona qual ataque essa atividade promove ao destino, refere-se a dicotomia 

do favorecimento a outras ocupações destinadas aos pescadores, quando nos períodos sazonais, 

atualmente o pescador irá se dedicar a outras atividades econômicas com a finalidade de sua 

subsistência. Defende a justaposição como possibilidade de equilíbrio, ao contrário da pesca 

excessiva, a industrialização dela mesma, a retirada de espécies nativas e a poluição do meio 

ambiente.  

No Brasil a criação das unidades de conservação foram uma estratégia para tentar 

conservar o patrimônio natural com seus ecossistemas, permitindo benefícios para a 

subsistência dos atores locais nestas localidades determinadas. Inspiradas pela criação de uma 

política que conciliasse proteção com variados usos do território. (SANTOS, 2017; SOUZA, 

2017). 

Elas foram classificadas em duas modalidades, sendo unidade de proteção integral e de 

uso sustentável, com os requisitos mínimos da gestão e uso delas respectivamente, tendo nelas, 

os zoneamentos contemplados no seu plano de manejo, conselho de gestão nacional de base 

local, as leis ambientais e a sociedade civil organizada (SANTOS, 2017; SOUZA, 2017). 

Embora a tentativa de ordenamento do patrimônio natural tenha como culminância a 

proteção do bem comum de forma sustentável, em algumas unidades instaladas no país, a 

discussão acerca dos conflitos dos usos múltiplos se torna mais acirrada, quando se verifica 

uma tendência de esgotamento dos recursos, como preleciona (LEÃO, 2018) 

 E, em relação a discordância das comunidades tradicionais na definição dos requisitos 

para os usos sem a legitimação delas (LEÃO, 2018). 
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A rota turística ecológica dos Milagres, situada na APA Costa dos Corais, litoral norte 

de Alagoas, faz parte da unidade de conservação que mesmo possuindo um direcionamento do 

seu plano de manejo, localmente coleciona alguns conflitos dentre os quais destaca Silva 

(SEPLAG, 2020).  

Devido ao crescente movimento turístico na localidade, muitos pescadores têm mudado 

sua atuação profissional, passando a trabalhar no guiamento de turistas aos atrativos naturais 

costeiros, gerando aumento significativo da renda nos períodos não sazonais. (SILVA, 2018. 

p.108). 

Outros fatores irão contribuir para o desequilíbrio ambiental devido aos múltiplos usos 

no território, como os resíduos gerados na moagem da cana pela usina, esgoto a céu aberto 

devido à ausência de saneamento básico, que principalmente corrobora com o impacto na 

atividade pesqueira. Sobre isso, têm-se: “O racionamento de água, com abastecimento a cada 3 

dias e a falta de energia, que gera prejuízos, principalmente, quem tem pescado e comércio” 

(SILVA, 2018. p.108). 

Para Souza (2017), a criação da unidade de conservação Marítima Costa dos corais, foi 

um fator positivo em nível de percepção dos atores do território, garantindo a proposição de 

objetivos claros de conservação, uso e a preservação do peixe boi marinho (Trichechus 

manatus).  

Porém, conforme Souza (2017) na UC Costa dos Corais, existe um conflito que merece 

destaque em relação a pesca e o peixe boi marinho. Em relatos de pescadores, as tensões giraram 

em torno da espécie esmagar petrechos de pesca, depoimentos relacionados ao consumo de 

outros peixes e que não haveria reparo ou apoio nesta direção junto aos pescadores.  

Ainda, segundo SOUZA (2017), o setor pesqueiro tem dificuldades em sua 

representação no CONAPACC, devido ao grau escolar, a dificuldade de compreensão sobre os 

assuntos e demandas abordados, que somados as tensões, causam um intimidamento para poder 

propor e deliberar, como também articular uma devolutiva aos que representam.  

A governança entendendo a necessidade de ampliar as ações voltadas ao fortalecimento 

dos atores da pesca para criar maior protagonismo na governança (SOUZA, 2017p.134). 

A governança junto com seus apoiadores tem realizado seminários relacionados à 

temática da pesca na APA desde 2015, com o objetivo de compartilhar mais conhecimento 

sobre a UC, os objetivos do plano de manejo com vias da ampliação da participação da pesca e 

o fortalecimento do segmento na gestão da UC (SOUZA, 2017p.134). 
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Com isso, percebe-se a importância de se criar modelos de governança que sejam 

estruturados a partir da lógica de gestão compartilhada, envolvendo todos os setores da 

sociedade, com base em políticas estruturantes que permitam um olhar no futuro, alicerçado em 

um prognóstico consistente, que represente a realidade dos diversos atores e seus múltiplos usos 

do território. Um desafio na perspectiva de se promover a sustentabilidade, redução das tensões 

e conflitos nas comunidades.   

 

3.5 Qual a relevância deste estudo na APA Costa dos Corais, Alagoas? 

 

A área de proteção ambiental costa dos corais, segundo decreto de sua criação, 

(BRASIL, art. 1º, inciso I ao V), é uma Unidade de Conservação marítima federal (UC), a única 

e maior em extensão territorial do país. Possui mais de 400 mil ha de área e cerca de 120 km de 

praias e mangues. É uma unidade de uso sustentável, e tem por objetivo alinhar os objetivos de 

conservação ambiental com as demais atividades como a pesca, o turismo e as pesquisas, para 

garantir a sustentabilidade às gerações futuras. 

Uma área de uso sustentável se configura como sendo uma unidade de conservação de 

uso de forma equilibrada. Isso implica dizer, segundo o Sistema Nacional de Unidades de 

conservação o SNUC (BRASIL, 2000, art.2º,  inciso I), que a área pode ser acessada, mas com 

requisitos, para estar nela e realizar as suas interações.  

Gerenciada pelo Instituto de meio ambiente para a conservação da biodiversidade 

(ICMbio), possui uma instância de governança chamada Conselho Nacional da Área de 

Proteção Ambiental Costa dos Corais (CONAPACC), instituído segundo a portaria nº 62 de 

2011 (BRASIL, 2011), com a finalidade de proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Para garantir a sustentabilidade foi instituído o plano de manejo da APA (BRASIL, 

2013, art. 1º) segundo ele, para definir suas zonas, estabelecer as formas de interações e usos 

de forma sustentável, que segundo consta em seu documento, possui os objetivos gerais de 

garantir a conservação dos recifes de coral, manter a integridade e preservar o peixe boi 

marinho, proteger os manguezais, ordenar o turismo ecológico, científico, cultural e demais 

atividades econômicas e incentivar as manifestações culturais e demais diversidades.      

O Instituto Federal em Alagoas, Campus Maragogi, unidade instalada na UC, possui 

assento no colegiado desta governança, segundo regimento interno do CONAPACC, define o 

objetivo de atuação da gestão de forma participativa para garantir a sustentabilidade da APA e 

dispõe a atuação na proposição e apoio de pesquisa e tecnologias como alternativas para a 
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conservação, proteção e uso sustentável da UC, bem como apoiar e desenvolver programas, 

projetos e atividades ligadas ao órgão gestor, de forma a harmonizar e compatibilizar suas ações 

(BRASIL, 2020, art. 4º inciso IV e V art. 13º e 14º inciso III).  

Segundo o programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais (PPGTEC), ele tem 

por objetivo contribuir na formação técnica e científica para atender a demandas tecnológicas 

específicas e contribuir para o desenvolvimento econômico e socioambiental de Alagoas 

(IFAL, 2020). Alinhado à sua atuação no CONAPACC, tende a resolver demandas da sociedade 

civil organizada, desde órgãos públicos ao setor privado e organizações de coletivos.  

Neste sentido, tendo o assento e os objetivos de programa definidos, acompanha as 

atividades da governança e percebendo a necessidade de contribuir no refinamento e 

amadurecimento da gestão da UC, enxerga nas comunidades da pesca também representadas 

nesta instância, uma oportunidade em contribuir no empoderamento desses atores frente à área 

em Alagoas, a partir dos estudos, oficinas, reuniões e encontros realizados desde a sua criação, 

e sendo ela proponente de pesquisa e extensão, entende a relevância em contribuir com estas 

iniciativas  a partir da identificação da demanda narrada nas reuniões e oficinas realizadas 

dentro da UC, identificando os conflitos existentes nas comunidades pesqueiras, propõe o 

estudo diagnóstico dos conflitos socioambientais em comunidades pesqueiras, propondo uma 

maior sistematização, análise e proposição de tecnologias que possam mitigar esses impactos 

identificados.  
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5. CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM COMUNIDADES 

PESQUEIRAS, NO TERRITÓRIO COSTEIRO NORTE DE ALAGOAS. 1 
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Diagnóstico dos conflitos socioambientais relacionados à pesca, registrados nas oficinas 

de atualização do plano de manejo e reuniões do conselho da unidade de conservação 

marítima costa dos corais, em Alagoas. 

Renato Lucas de Lima Lôbo. 

Instituto Federal de Alagoas  

 

RESUMO 

A despeito das graves ameaças que a pesca predatória causa às espécies de peixes e moluscos  

e podem afetar negativamente o ecossistema costeiro do Litoral Norte de Alagoas, aliado aos 

impactos negativos promovidos pelos conflitos socioambientais destas comunidades, o 

conhecimento científico e os estudos relacionados aos elementos que caracterizam esses 

impactos, ainda são fragmentados em suas municipalidades e em quantitativo menor ao 

desejado para a tomada de decisões estratégicas de sustentabilidade da unidade de conservação 

Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. Com o presente estudo objetivou-se investigar 

a atividade pesqueira artesanal e seus conflitos socioambientais no litoral norte de Alagoas, 

levantando dados nas atas de reuniões do conselho da APA costa dos corais, bem como das atas 

das oficinas de atualização do novo plano de manejo (ainda não publicado), realizado no 

território (AL) e por meio deles, compreender as motivações para os problemas e nós críticos 

em relação à pesca, refletidos em seus discursos. O estudo de caso prevê a análise dos discursos 

registrados nesses eventos desde a criação de sua governança até os tempos atuais, incluindo o 

plano de manejo, sistematizando os recortes textuais e classificando por número de repetições, 

para identificar os conflitos mais relevantes, e propor uma ação pedagógica, por meio de 

material didático, refletida nas questões identificadas. A forma de análise compreendeu a 

compilação dos dados levantados e a análise em planilhamento, buscando compreender as 

dificuldades e tensões mais relevantes apresentadas em seus discursos que impactam na 

sustentabilidade da unidade de conservação e na sobrevivência perene de seus atores. Os 

resultados alcançados foram 140 recortes de discursos nas oficinas do plano de manejo, 

sistematizados em 73 trechos chave de discursos por repetições, enquanto nas reuniões do 

conselho foram 100 recortes de discursos, sistematizados em 30 por repetições. O mapa de 

conflitos apresentou como palavras-chave mais relevantes, o turismo, a governança, a 

fiscalização e a Informação.   Para além dos conflitos diversos identificados em território, existe 

uma carência latente por informações claras e precisas do significado de uma unidade de 

conservação e como desenvolver pertencimento diante dessa realidade, se adequar as 
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normatizações e protagonizar de forma mais robusta o coletivo da pesca, sendo mais articulado 

nas proposições e retornando devolutiva aos seus liderados. Diante do exposto, o estudo poderá 

servir de referência, para contribuir na realização de oficinas de campo, para disseminar 

informações de forma inteligível relacionadas a crimes ambientais e a normas do plano de 

manejo, tão necessárias ao desenvolvimento do protagonismo dessas comunidades. 

 

Palavras-chave: Conflitos socioambientais; Comunidades pesqueiras; Área de Proteção 

Ambiental; Pesca Artesanal; Etnobiologia. 

 

ABSTRACT 

Despite the serious threats that predatory fishing causes to the species of fish and molluscs and 

can negatively affect the coastal ecosystem of the North Coast of Alagoas, coupled with the 

negative impacts promoted by the socioenvironmental conflicts of these communities, scientific 

knowledge and studies related to the elements that characterize these impacts, they are still 

fragmented in their municipalities and in a smaller amount than desired for strategic 

sustainability decision making at the Costa dos Corais Environmental Protection Area. This 

study aimed to investigate the artisanal fishing activity and its socioenvironmental conflicts on 

the north coast of Alagoas, collecting data in the minutes of meetings of the APA board of 

directors of the corals, as well as the minutes of the workshops for updating the new 

management plan (not yet published), carried out in the territory (AL) and through them, 

understand the motivations for the problems and critical knots in relation to fishing, reflected 

in their speeches. The case study provides for the analysis of the speeches recorded in these 

events from the creation of its governance to the present times, including the management plan, 

systematizing the textual cuts and classifying by number of repetitions, to identify the most 

relevant conflicts, and to propose a pedagogical action, through didactic material, reflected in 

the identified issues. The form of analysis included the compilation of the data collected and 

the analysis in planning, seeking to understand the most relevant difficulties and tensions 

presented in their speeches that impact on the sustainability of the conservation unit and on the 

perennial survival of its actors. The results achieved were 140 speeches of speeches in the 

workshops of the management plan, systematized in 73 key stretches of speeches by repetitions, 

while in the meetings of the council there were 100 clippings of speeches, systematized in 30 

by repetitions. The conflict map presented tourism, governance, inspection and information as 

the most relevant keywords. In addition to the various conflicts identified in the territory, there 
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is a latent lack of clear and precise information about the meaning of a conservation unit and 

how to develop belonging in the face of this reality, adapt to the regulations and lead the fishing 

collective more robustly, being more articulated in the propositions and returning devolutively 

to his followers. In view of the above, the study may serve as a reference, to contribute to the 

realization of field workshops, to disseminate information in an intelligible way related to 

environmental crimes and the rules of the management plan, so necessary for the development 

of the protagonism of these communities. 

Key words: Socioenvironmental conflicts; Fishing communities; Environmental Protection 

area; Artisanal Fishing; Ethnobiology. 

 

Introdução 

 

 A pesca é uma interação do homem com o mar a partir de sua observação dos espaços 

litorâneos desde a antiguidade. É dessa interação que surgiram os saberes e fazeres relacionados 

a pesca, como necessidade de uma organização da sociedade pelo trabalho, na perspectiva da 

sobrevivência dos seres humanos identificados neste primeiro momento como pescadores 

artesanais e na constituição de culturas, no desenvolvimento de conhecimento acerca dos 

espaços em que habitavam e habitam, petrechos para caça, entendimento do ecossistema e 

diálogo com os seres no entorno desse espaço. 

Essas populações humanas têm uma percepção complexa do meio marinho e seus 

fenômenos naturais. De um lado, há um vasto conhecimento empírico adquirido pela 

observação continuada dos fenômenos físicos e biológicos a serem explorados pela 

chamada etnociência marítima. De outro lado, as explicações para tais fenômenos 

também passam pela representação simbólica e pelo imaginário dos povos do mar 

(DIEGUES, 2004, p.16). 

 Com o passar dos anos e a ampliação das necessidades, não só de ordem da subsistência, 

mas para além de outras, as comunidades pesqueiras reinventaram seus processos de interação 

e aprimoraram suas técnicas de extração de espécies para consumo e para além disso, a 

comercialização. Esses espaços passaram a ser disputados pelos povos da pesca que iniciaram 

suas atividades, como também por outros habitantes da costa litorânea, rios e lagunas.  

 Com a ampliação das formas de uso do bem comum, derivados dos acúmulos dessas 

interações com o meio, entre os mais variados perfis sociais instalados nas localidades, surgiram 

também conflitos nessas interações pelo excessivo consumo das espécies e do atrativo natural, 

como também pelas relações de usos por estes atores locais. 

 Feeny et al. (1990) Esclarece que os usos do bem comum sem requisitos mínimos para 

a sustentabilidade, pode ocasionar na extinção de espécies do ecossistema de forma a 
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comprometer a sobrevivência da espécie humana. A maximização dos benefícios individuais 

em detrimento de prejuízos coletivos, parte da percepção de que apenas algumas pessoas usam 

de forma desenfreada da oferta que o meio oferece, de tal modo que, o consumo excessivo 

provoca desequilíbrio no ecossistema, comprometendo a sua capacidade de regeneração, 

entrando em colapso, causando prejuízos irreversíveis, que serão compartilhados por todos os 

que se beneficiaram, como também àqueles que foram privados do seu beneficiamento.  

 As unidades de conservação no Brasil surgem a partir da observação dos consumos 

desregrados das partes interessadas em relação ao bem comum, de forma a criar requisitos 

mínimos essenciais para a sustentabilidade do patrimônio natural existente no país, na 

perspectiva de salvaguardar o ecossistema para o consumo consciente entre as populações 

presentes, sem prejudicar a possibilidade de consumo em grau ótimo de qualidade pelas 

populações futuras (BRASIL, 2000). 

 Alguns estudos já são realizados em unidades de conservação, menos do que o 

necessário, devido ao grau de complexidade do ecossistema. Em Alagoas a costa dos corais 

(litoral norte) já é alvo de discussões por parte da política pública federal, estadual e municipal 

com seus respectivos colegiados temáticos.  

 Outros artigos já abordam narrativas relacionadas ao meio ambiente e os conflitos 

socioambientais, incluindo também a pesca artesanal (TERAMOTO, 2014; SILVA et al., 2016; 

DOEBBER, 2017; JOVENTINO & JOHNSSON, 2018), sejam em nível de governança, 

organização territorial ou com vias da orientação de novos rumos e condutas mais conscientes 

com a preservação do bem comum. E por fim a promulgação da lei 9.985 de 2000 que instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC e criou critérios e instrumentos de 

manejo, como os conselhos gestores das Unidades de Conservação, para promover de forma 

eficaz a conservação da biodiversidade e a gestão participativa das áreas protegidas. (SOUZA, 

2017). 

 De acordo com Silva (2018) a unidade de conservação costa dos corais é orientada por 

uma estratégia das unidades de conservação e seu respectivo plano de manejo, que tem por 

objetivo ordenar seu uso com a possibilidade de minimizar os impactos ambientais e garantir 

as gerações futuras, o uso em iguais condições do bem comum.  

 Os impactos da atividade pesqueira no meio ambiente podem ocorrer de acordo com o 

uso de instrumentos de pesca artesanal, quando do uso indiscriminado não observando os 

períodos de defeso de determinadas espécies a exemplo do camarão e da lagosta, como também 

na utilização de embarcações de pequeno, médio e grande porte, quando utilizadas não só na 
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pesca como na atividade de visitação turística. Pode-se observar que os dizeres e fazeres locais 

são determinantes no grau de impacto da localidade. 

Conforme Clauzete et al. (2005) “A constatação da existência de um detalhado 

conhecimento local dos aspectos ecológicos de peixes, feita por esse estudo e tantos 

outros já publicados, nos mostra que é viável e recomendável a inclusão de aspectos 

desse conhecimento dos pescadores artesanais, juntamente com as informações e 

pesquisas científicas, nos planejamentos de manejo sustentável da pesca artesanal no 

Brasil”. 

 

 Conforme Albuquerque (2010) os estudos Etnobiológicos voltados a comunidades 

tradicionais a exemplo da pesqueira, tem sido realizado de várias maneiras ao longo dos últimos 

anos. Mas ainda existem fragilidades neles, causando algumas rejeições na academia devido a 

cuidados especiais que devem ser tomados na realização de uma tarefa que aparentemente pode 

ser simples, mas que demanda um cuidado especial e respeito aos valores, crenças e costumes 

de comunidades locais.  

 Ainda, segundo Albuquerque (2010) para um observador na pesquisa etnobiológica, o 

processo de catalogação das informações deve considerar além do nome científico das espécies, 

o nome vernacular, condições de saúde, ciência dos participantes quanto ao que está sendo 

levantado e estudado, a utilização de métodos comparativos claros e possibilidade de 

replicação, além de autorizações locais específicas e termo de consentimento livre esclarecido. 

 De acordo com Fiscarelli & Pinheiro (2002) o estudo sobre o catador de caranguejo do 

município de Iguape, SP, Brasil,   teve como objetivo além de registrar sua percepção em 

relação a etnoespécie e ao manguezal, traçar o seu perfil sócio-econômico. Algumas 

características analisadas: Idade, número de filhos, renda familiar mensal, tempo de profissão, 

frequência de incursão no mangue, quantidade de carangueijos, preço de venda e tamanho. 

 Desta forma, os objetivos da APA de conciliar a preservação ambiental com uso 

sustentável de uma parcela dos recursos naturais será mais facilmente atingido, pois os objetivos 

complementares estarão especializados na unidade” (ICMBIO, 2020). 

 Neste artigo, a discussão está direcionada a identificação dos conflitos socioambientais 

pelo olhar das comunidades da pesca, na APA Costa dos Corais - Litoral norte de Alagoas, na 

perspectiva de reforçar a importância dos saberes dos pescadores artesanais, na construção de 

instrumentos participativos de gestão e definição de produto tecnológico que possa contribuir 

com o amadurecimento da unidade de conservação ambiental.  

          O desafio deste estudo, não se esgota nesta proposta de investigação, mas pretende dar 

uma contribuição na geração de informações mais aprofundadas sobre os discursos 

relacionados a pesca, acessar o conhecimento local pelo olhar dos pescadores ou em relação a 



43 

 

eles, além do institucionalizado e direcionar reflexões como possiblidades de se traduzir 

sustentabilidade em recomendações importantes na mudança de posturas no meio ambiente, no 

território pilotado como referência e demostrar caminhos a partir das reflexões que serão 

geradas no decorrer das análises propostas.   

Material e Métodos 

 

 As unidades de conservação no Brasil, são gerenciadas pelo SNUC (Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação). Sobre o sistema nacional de conservação "foi criado pela 

promulgação da lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, com o objetivo de estabelecer critérios e 

normas na delimitação das unidades de conservação no país" (BRASIL, 2000). Atualmente, o 

escopo do SNUC define dois agrupamentos de tipologias de unidades de conservação. 

Sobre as tipologias adotadas no sistema tem-se: "Unidades de Proteção Integral: 

Estação Ecológica; Reserva Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural; Refúgio da Vida Silvestre e Unidades de Uso Sustentável: 

Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta 

Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável; Reserva Particular do Patrimônio Natural" (Ibidem). 

 

  Atualmente somadas, são 1.669 unidades espalhadas pelo país, com área total protegida 

em 188.872.267 (ha).  Para cada unidade de conservação, fora definido o modelo de gestão a 

ser implementado de acordo com suas características.  

 Em Alagoas, contando com exatos 102 municípios, de acordo com a SEPLAG 

(Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão) O estado possui "09 regiões de planejamento, 

sendo elas: Agreste, Alto Sertão, Baixo São Francisco, Médio Sertão, Metropolitana, Norte, 

Planalto da Borborema, Serrana dos Quilombos e Tabuleiros do Sul". (SEPLAG, 2019). A 

Unidade de Conservação Federal marítima instalada em Alagoas, fica situada entre as regiões 

metropolitana e norte do estado.   

 

Figura 1: Mapa de Alagoas – Regiões de Planejamento 
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Fonte: IBGE 2014 SEPLAG 2018. 

  

 A unidade de conservação federal costa dos corais é composta por 13 municípios entre 

Alagoas e Pernambuco (Maceió, Paripueira, Barra de Santo Antônio, Porto Calvo, Passo de 

Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga, Maragogi, São José da 

Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso). De acordo com o Instituto Chico Mendes 

de Conservação do Meio ambiente e a Biodiversidade (ICMbio), A APA foi "criada em 1997, 

com o intuito de garantir a conservação dos recifes de coral, praias, manguezais e da população 

do peixe boi, a região foi contemplada com a criação da Área de Proteção Ambiental Costa dos 

Corais”, sob a sua gestão, sendo ela a maior em extensão territorial marinha do país  (BRASIL, 

2020). 

 O instrumento de gestão instituído pelo Sistema - SNUC em Áreas de Proteção 

ambiental  é o Plano de Manejo, que define a estrutura de sua composição, apoiado por um 

conselho consultivo com representação da sociedade civil organizada e entidades que 

representam as partes interessadas no uso sustentável desta unidade, sendo elas as associações 

e cooperativas da pesca, Instituições de Ensino, Secretarias municipais de meio ambiente e 

turismo, entidades e associações do setor de serviços do turismo e o Governo Federal.  

 O primeiro plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (AL), foi 

elaborado em 2012 e está em vigor até os tempos atuais, visando a orientação dos usos, 
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delimitação das Zonas e os investimentos necessários a salvaguarda do patrimônio natural e sua 

sustentabilidade. As definições das zonas de acordo com o órgão, foram: "Zonas na APA Costa 

dos Corais: a ZCVM (Zona de Conservação da Vida Marinha), ZEP (Zona Exclusiva da Pesca), 

ZV (Zona de Visitação), ZPVM (Zona de Proteção da Vida Marinha), e ZT (Zona de 

Transição)" (Ibidem).  

 

Figura 2: Mapa de Localização da APA Costa dos Corais e seu Zoneamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         Fonte: APA Costa dos Corais/ICMbio.  

 

 Havendo a necessidade de adequação de seu instrumento de gestão para atendimento a 

dinâmica atual do uso do bem comum, o ICMbio solicitou aprovação no conselho, da agenda 

de trabalho da atualização do plano de manejo, com o objetivo de se revisar e se ajustar as novas 

demandas existentes, bem como garantir a preservação e uso sustentável da Unidade de 
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Conservação. (Plano ainda em fase de validação para publicação no governo federal, até os 

tempos atuais), proposto no período de 25/08/2017 a 21/09/2018. 

 A metodologia adotada pelo órgão gestor, segundo o CONAPACC "Haverá coleta de 

subsídios junto às comunidades e diferentes setores da sociedade. Após as reuniões setoriais, 

as demandas serão consolidadas, e a partir disso, serão realizadas as saídas de campo com o 

intuito de fazer avaliações "in situ" (BRASIL, 2017. p.2).  

 Sendo aprovada, a agenda, foram realizadas oficinas participativas em modo de consulta 

a partir de painéis, junto aos agrupamentos de atores interessados na utilização e conservação 

da unidade, setor da pesca, os empreendedores do setor de serviços do turismo e as Instituições 

de Ensino e Pesquisa, para identificar os conflitos existentes entre o uso e a proteção, e quais 

as espécies ameaçadas de extinção nas localidades. Considerando a extensão geográfica da 

unidade de conservação, foram eleitas localidades para execução das oficinas de validação.  

 O objetivo deste estudo foi o de identificar os conflitos socioambientais entre os atores 

sociais em detrimento da pesca artesanal, que estiveram presentes na realização das oficinas e 

reuniões de conselho da APA e sistematizá-los por grau de importância, para a análise, 

discussão e proposição de encaminhamentos que pudessem contribuir de forma educativa com 

o fortalecimento da gestão sustentável da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais.  

 Clauzet et al. (2005) corrobora com essa narrativa afirmando "Através de estudos 

ecológicos junto às comunidades, as pessoas se conscientizam sobre o prejuízo da perda de 

biodiversidade, o valor da Etnobiologia e a importância da conservação e do desenvolvimento 

sustentável para as presentes e futuras gerações". 

 Para a sistematização dos discursos presentes nas atas das oficinas e reuniões, o método 

adotado para a análise quantitativa, obedeceu as seguintes etapas: 1) Foram selecionadas no 

ICMbio, as atas (38) entre 2017 e 2018, das oficinas de atualização do plano de manejo 

realizadas na região litorânea da APA, e as atas  (47) entre 2011 e 2019 de reuniões da instância 

de governança, intitulada de Conselho da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais 

(CONAPACC) e a leitura e marcação dos discursos correspondentes a nós críticos, tensões e 

conflitos relacionados ao público e ou/ tema da pesca;  

 Foi realizada a 2)  Sistematização dos recortes textuais em planilha excel com as 

referências: Público alvo, Local de realização da reunião/oficina, data do encontro, discurso 

registrado na ata, Trecho/Palavra-chave reduzido do discurso; 3)  Contagem dos trechos dos 

discursos por classificação de seus números de repetições; 4) Priorização pelo maior número 

de repetições, considerando de 0 à 4 como Relevante e de 5 acima como Prioritário; 5) 
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Demonstração dos resultados e 6) Análise comparativa entre os dois níveis de interação da 

governança da APA, de um lado a gestão e de outro os atores sociais nas oficinas de campo da 

atualização do plano de manejo.   

 No que se refere ao tratamento das informações selecionadas, foi utilizado o aplicativo 

de criação de planilhas eletrônicas da Microsoft Excel, estruturada por células classificadas em 

colunas e linhas, com uma sequência lógica usando uma fórmula condicionada a característica 

da escolha do pesquisador, para o fim de agrupar e quantificar o número de repetições dos 

conflitos e geração de gráficos de análise. Fórmula utilizada: Localizar/Substituir (Ctrl +L); 

Classificar e Filtrar (Classificar Personalizado + Filtro) e Inserir Gráficos. Foram consideradas 

de zero a 4 repetições como nível baixo de representatividade do conflito e de 5 acima, como 

muito representativo o nível de conflito. 

 De acordo com Oliveira (2007) essa modelagem pode ser utilizada, usando uma 

abordagem metodológica que conta com uma tabulação de textos visando a descoberta da 

posição e dos valores implícitos nas comunidades em relação aos conflitos socioambientais, em 

contexto, com uma variedade de fontes de informação e diferentes conflitos e pontos de vista, 

sendo apresentado de forma acessível.  

 A partir dessa estruturação metodológica foi possível construir uma narrativa alinhada 

à identificação dos nós críticos, tensões e conflitos, para poder dialogar com o seu grau de 

importância e representatividade para a comunidade da pesca no território e exercitar os olhares 

destas comunidades em relação as regras e orientações propostas no novo plano de manejo.  

 

Resultados 

 

 Observando os resultados sistematizados na planilha em excel relacionados aos 

discursos extraídos das atas das oficinas de atualização do plano de manejo, foi possível 

identificar nós críticos e problemas relacionados a tensões entre os atores da pesca e outras 

lideranças da comunidade.  

 O plano de manejo em sua primeira versão e a proposta de revisão por si só, já geraram 

e geram tensões entre as partes interessadas, porque há uma disputa pelo espaço costeiro para 

garantir as prioridades deles e a participação dos envolvidos no consumo do bem comum. 

 As tensões manifestadas nos discursos, estiveram relacionadas a fatores e aspectos 

sociais, culturais e econômicos, como a questão da subsistência, a sobreposição das atividades, 

a baixa escolaridade e pouca representação das comunidades da pesca no processo de decisão. 
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 De um lado há uma pressão pela sustentabilidade do bem comum e de outro o 

empoderamento do lugar em que se vive e a necessidade de sobrevivência. 

 

Figura 03 - Resultado dos discursos registrados - nós críticos, problemas, tensões e conflitos 

relacionados à pesca 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

   

 Na etapa de sistematização dos discursos, o resultado se deu em planilhamento, na 

horizontal, classificando, o local, a data de realização da oficina, o trecho dos discursos 

correspondentes as tensões ou nós críticos que pudessem gerar conflitos, a redução textual para 

trecho chave, para garantir a contagem do número de repetições, para se chegar no resultado 

dentro das atas das oficinas de atualização do plano de manejo. Foram apresentados 140 

discursos relacionados na direção da pesca com trechos chaves. Pelas repetições dos 

trechos/palavras-chave, foi possível observar que os destaques estavam direcionados a conflitos 

voltados para as questões da pesca predatória, delimitação do acesso às praias da região, a 

relação de antropização entre os seres humanos e a unidade de conservação, o lixo e o esgoto 

como fatores de degradação ambiental, dificuldade no acesso a informações claras, 
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sobreposição de usos do ambiente costeiro marinho, a pesca predatória de polvo muito pequeno 

ou coma utilização e água sanitária, fragilidade e não compreensão da fiscalização, utilização 

de petrechos proibidos na pesca, conforme dados a ver: 

 

 Do ponto de visita da sistematização para identificação do número de repetições das 

palavras chaves que melhor representavam os registros dos conflitos socioambientais 

relacionados à pesca, destacamos a partir de 05 repetições em ordem crescente, para classificar 

o nível de relevância do conflito. Neste sentido, dos 140 registros de conflitos sistematizados, 

foram obtidas 73 repetições de palavras/trechos chaves:  

 

Tabela 1:Sistematização do número de repetições de trechos chave para classificação dos 

discursos relacionados a conflitos socioambientais direcionados à pesca, extraídos das atas 

das oficinas de atualização do plano de manejo da APA. 

 

Nº Trecho chave para contagem do número de repetições Resultado do 

número de vezes em 

que o discurso se 

repete 

01 Turismo 19 

02 Informação  15 

03 Fiscalização 10 

04 Apetrecho  10 

05 Saneamento  9 

06 Pesca do Polvo pequeno  7 

07 Ordenamento  6 

08 Peixe-boi  6 

09 Pesca do Polvo com água Sanitária  6 

10 Lanchas  5 

11 Acesso às Praias  5 

12 Pesca Predatória  5 

13 Lixo  5 

14 Peixes Pequenos  5 

15 Veneno  4 

16 Proibição da pesca  4 

17 Turbidez  4 

18 Regras  3 

19 Poluição  3 

20 Pescadores de fora  3 

21 Pesca com Arpão  3 

22 Pesca de Arrasto  3 

23 Bloqueador  3 

24 Compressor  3 

25 Desaparecimento de espécies  3 

26 Esgoto  3 
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27 Usina  2 

28 Restinga  2 

29 Tartarugas  2 

30 Presença do pescador na tomada de decisão  2 

31 Peixe Boi  2 

32 Monopólio  2 

33 Impedimento  2 

34 Corredor  2 

35 Aterramento  2 

36 Aumento de área  2 

37 Meios de Hospedagens  2 

38 Mergulho  2 

39 Espinhél  2 

40 Descrença no ordenamento  1 

41 Espaços das zonas  1 

42 Alimentação de Peixes  1 

43 Ancoragem  1 

44 Caça  1 

45 Cangulo  1 

46 Catamarãs  1 

47 Jangadeiros, Redes de pesca  1 

48 Desembarque  1 

49 Desordenamento  1 

50 Empecilhos para operar a pesca  1 

51 Equipamentos de Segurança  1 

52 Estuários  1 

53 Excesso da pesca  1 

54 Pesca Armada  1 

55 Armazenamento de Resíduos  1 

56 Exploração  1 

57 Extinção  1 

58 Boicote de Fiscalização  1 

59 Monitoramento  1 

60 Marinas  1 

61 Indiscriminado  1 

62 Manguezal  1 

63 Peixes Mortos  1 

64 Mulheres na pesca  1 

65 Naufrágio  1 

66 Pesca Noturna  1 

67 Pesquisadores  1 

68 Privatização  1 

69 Ruído  1 

70 Veículos  1 

71 Veranistas  1 

72 Volume  1 

73 Zoneamento  1 
Fonte: Produzido pelo autor 
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 Ainda podemos observar a utilização de petrechos altamente impactantes ao meio 

ambiente, a preocupação com a questão da aposentadoria dos pescadores artesanais, as 

múltiplas atividades realizadas pelos pescadores no território, a tensão relacionada ao controle 

de capacidade de carga no uso das zonas estabelecidas pelo plano de manejo, os conflitos entre 

os mais variados atores interessados no uso da APA, a pouca representação e baixa 

implementação de conselhos municipais de meio ambiente, as tensões relacionadas a 

delimitação das áreas de pesca. 

 Há a preocupação por parte do ICMbio com as espécies de peixes ameaçadas de 

extinção, porém, segundo relatos em oficinas, existe o rigor da fiscalização em alguns casos e 

a ausência em outros considerados relevantes devido à baixa de efetivo. As tensões relacionadas 

a governança na disputa de narrativa das priorizações das partes interessadas, a ausência de 

informação em relação as condutas mais adequadas no uso da UC e as restrições para o uso de 

jangadas a motor.  

 Em alguns casos foram relatadas as dificuldades para obtenção do licenciamento para 

operar em embarcações de pesca e utilizar para atividades de turismo, a geração de lixo e 

destinação inadequada, a fragilidade na mobilização dos atores para realizar o 

compartilhamento das responsabilidades no uso e gestão da APA, a fragilidade no 

monitoramento das atividades realizadas no território, a dificuldade em realizar o ordenamento 

que favoreça a todas as pessoas envolvidas, o equilíbrio entre a pesca e a convivência com o 

peixe boi, que 'chupa os peixes e morde' as redes da pesca. 

  

 Representação das palavras/trechos chave em gráfico, considerando que a seleção 

considerou como maior número de vezes citadas nos discursos apresentados, a partir de 5 < que 

5. 

Gráfico 1 – Análise do número de repetições dos conflitos Socioambientais relacionados à 

pesca – Extraído das oficinas de atualização do plano de manejo da APA. 
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                       Fonte: Produzido pelo autor. 

 

 Os relatos indicam a fragilidade das políticas públicas voltadas a atividade da pesca, a 

degradação dos recifes de coral, a fragilidade na implantação de saneamento básico e 

esgotamento sanitário, os conflitos relacionados a sobreposição das atividades interferindo na 

pesca, devido a ruptura de redes e espanto das espécies, as especificidades dos Termos de 

Autorização de Uso (TAUS), os empecilhos gerados pelo turismo com vários tipos de 

embarcações, promovendo turbidez, oferecendo risco a banhistas em relação à pesca e as 

discussões em torno da delimitação das áreas no zoneamento, conforme sistematização 

adaptado do modelo de pequena produção mercantil (DIEGUES, 2004). 

 O turismo possui o maior número de repetições, demonstrando que os conflitos estão 

relacionados em sua maior parte a questão de sobreposição das atividades em uma mesma área, 

uso inadequado de embarcações, tráfego em zonas proibidas, rompimento de apetrechos da 

pesca, revolvimento da água, espantando as espécies de pescado e o favorecimento com 

ampliação da demarcação de zonas ou criação de novas zonas. No quesito informação, esteve 

centrado nas discussões relacionadas a ausência delas, ou timidez na sua disseminação, 

promovendo inquietação nas comunidades, que relataram inclusive estar realizando 

irregularidades por desconhecimento.  
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 Em relação a pesca do polvo, dois componentes chamam a atenção. De um lado a pesca 

da espécie em tamanho muito pequeno, corroborando para sua extinção e do outro o uso de 

água sanitária para afugentar a espécie de sua toca, provocando não só a degradação dos corais, 

como também contaminando a área da pesca contribuindo também para a extinção da espécie. 

Esse cenário torna-se mais agravante pelo uso de apetrechos inadequados ou proibidos para 

pesca em unidades de conservação. Isso se replica no quesito da pesca de outras espécies de 

peixes pequenos que também compromete a sustentabilidade do beneficiamento do segmento 

da pesca.  

 Ainda foram mencionados que as lanchas particulares ou turísticas têm uma 

contribuição no desequilíbrio do uso devido ao volume de acessos e aos riscos aos banhistas 

que frequentam as praias da APA. A fiscalização é apontada como um fator negativo, devido a 

frequência com que ocorre as expedições para monitoramento e cumprimento das normas pelas 

partes interessadas.  Ou seja, o descumprimento das normas do plano de manejo.  

Os resultados obtidos na sistematização das reuniões do conselho da APA Costa dos Corais 

foram 100 registros de conflitos, com 30 palavras-chave em agrupamento de repetições, 

caracterizando aspectos institucionais e estruturais. 

 O procedimento para a sistematização dos registros dos conflitos nas atas de reuniões 

do CONAPACC obedeceu aos mesmos critérios adotados pela sistematização das oficinas de 

atualização do Plano de manejo da APA costa dos corais, na perspectiva de identificar os 

conflitos mais relevantes e verificar o grau de ocorrência ou diferenciação em níveis 

estratégicos institucionais e operacionais.  

 Deste modo, chegou-se ao resultado em níveis mais estruturais relacionados a gestão da 

APA e de necessidades estruturantes que em ambos os lados corroboram para a geração dos 

conflitos que de ordem geral, afetam as partes interessadas, mas sobretudo as comunidades da 

pesca artesanal, como pode ser observado a seguir: 

 

Tabela 2:Sistematização do número de repetições de trechos chave para classificação dos 

discursos relacionados a conflitos socioambientais direcionados à pesca, extraído das atas de 

reuniões do conselho da APA. 

 

Nº Trecho chave para contagem do número de repetições Resultado do 

número de vezes em 

que o discurso se 

repete 

01 Governança  19 

02 Saneamento  9 
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03 Informação  8 

04 Ordenamento  6 

05 Peixe-boi  6 

06 Pesca Predatória  5 

07 Acesso às Praias  5 

08 Fiscalização  5 

09 Lixo  5 

10 Monitoramento  4 

11 Antropização  3 

12 Apetrechos  3 

13 Atividades (Além da pesca)  3 

14 Municipais  3 

15 Espécies Ameaçadas  3 

16 Turismo  3 

17 Zoneamento  3 

18 Mobilização  2 

19 Aposentadoria  1 

20 Capacidade de Carga  1 

21 Conflitos entre atores  1 

22 Conselhos Delimitação da pesca  1 

23 Direito à pesca  1 

24 Jangadas com Motor  1 

25 Licenciamento  1 

26 Políticas Públicas  1 

27 Recifes  1 

28 Redução de Área  1 

29 Sobreposição  1 

30 Termo de Autorização de Uso – TAUS  1 
Fonte: Produzido pelo autor 

 

Gráfico 2 – Análise do número de repetições dos conflitos socioambientais relacionados à 

pesca extraído das reuniões do conselho da APA. 

 

 Os resultados obtidos na sistematização das reuniões do conselho da APA Costa dos 

Corais foram 100 registros de conflitos, com 30 palavras-chave em agrupamento de repetições, 

caracterizando aspectos institucionais e estruturais, conforme demonstração no gráfico a seguir: 
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Fonte: Produzido pelo autor 

 

 Entre os 30 mencionados por repetições, foi possível observar que os destaques (19), 

estavam direcionados a conflitos voltados para as questões de governança e estruturais. No 

aspecto da governança foi possível identificar discussões relacionadas a representatividade da 

pesca para poder melhor defender os interesses dos pescadores artesanais das comunidades, 

fragilidade de mobilização desses atores em campo para melhor participação nas discussões e 

tomadas de decisão.  

 Para as questões estruturantes, sobretudo em nível de políticas públicas a problemática 

da ausência de saneamento básico e gestão dos recursos hídricos na maior parte das 

comunidades, e que reflete um aspecto importante, que interfere na dinâmica da pesca artesanal, 

devido a poluição de nascentes e estuários é uma temática recorrente que se sobrepõe com 

outros temas relevantes como o lixo gerado pelas comunidades o que acarreta também na 

contaminação da UC e prejudica a atividade pesqueira. 

 O acesso às praias é uma problemática relatada recorrente e que está relacionado ao 

fechamento das principais vias de acesso, corroborando para a dificuldade do exercício da 

pesca, além de contribuir para o desequilíbrio do ecossistema devido ao aterramento de áreas 

de manguezal. O peixe-boi surge na pauta das reuniões por ser considerado pelos pescadores 

como um empecilho à pesca, devido à suspeita de que a espécie chupe outras espécies de peixe 

que estão tentando ser pescadas como também o estrago realizado nas redes de pesca.  
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 O ordenamento é classificado como um conflito porque para o segmento as tomadas de 

decisão estão, segundo eles, favorecendo o setor de turismo na ampliação das zonas turísticas, 

na delimitação das zonas de conservação, prejudicando a pesca. Além desse fator, foi atribuído 

que a fiscalização deve ocorrer com maior intensidade para punir infratores. 

 O quesito da Informação surge igualmente como na primeira análise das oficinas de 

atualização do Plano de Manejo, como algo relevante e que necessita de atenção. As 

informações segundo os participantes têm chegado aquém do necessário para garantir a 

efetividade do processo de adequação, gestão e cumprimento dos acordos realizados nos 

trabalhos de gestão participativa entre as partes interessadas. 

 

Discussão  

 

 O levantamento sobre os conflitos socioambientais relacionados à pesca na UC Costa 

dos Corais (AL), considerou dois instrumentos importantes e legítimos do modelo de gestão 

adotado pelo conselho e indicado pela portaria de criação da APA, considerando questões 

importantes, não só sob o aspecto da gestão da unidade de conservação, como também das 

necessidades reais dos atores locais, como sugere  Filho & Neto (2016) esclarecendo sobre uma 

determinada área de estudo, que tenha foco no conhecimento ecológico dos pescadores.  

 A adoção de modelos de gestão que sejam capazes de conciliar os interesses e reduzir 

as tensões, passa pela perspectiva de reunir as partes interessadas em torno de seus interesses e 

mediar seus conflitos. Isto parte da observação de que se tem em mente alguma forma de se 

pensar o bem comum na perspectiva da sustentabilidade. 

Trata-se de conciliar as necessidades de proteção ecológica e as necessidades de 

desenvolvimento econômico do terceiro mundo. A ideia de desenvolvimento 

sustentável põe em dialógica a ideia de desenvolvimento, que comporta aumento das 

poluições; e a ideia de meio ambiente, que requer limitação das poluições. (MORIN, 

2003, p.69).  

 É preciso considerar um fator importante neste recorte sugerido pelo estudo, em relação 

a observação da forma em que se escolhe o método de gestão da unidade, para entender se pela 

perspectiva do pescador artesanal, os saberes locais, são levados em consideração na tomada 

de decisão de quais regramentos serão adotados para definir o uso sustentável da UC, bem como 

garantir o beneficiamento das comunidades pesqueiras ali existentes e que demandam um grau 

de entendimento para além da observação dos atores institucionais.  

Sobre isso, de forma esclarecedora, COSME relata "Os conflitos pela água ocorrem 

no cotidiano das comunidades, em sua maioria passando de forma invisível pela 



57 

 

grande mídia. Trata-se de conflitos que se inserem na longa e incansável luta da classe 

camponesa, dos indígenas e quilombolas no campo brasileiro pelo enraizamento no 

lugar, muitas das vezes um território – assentamento, reserva indígena, comunidade 

quilombola – conquistado a duras penas no enfrentamento ao latifúndio, à mineradora, 

à hidrelétrica ou ao próprio Estado. Uma resistência estrutural pela água, para garantir 

a própria existência social coletiva desses sujeitos" (COSME, 2020, p.141). 

  

 Sob o ponto de vista da legitimação da efetiva participação dos pescadores, o regimento 

interno garante de forma legítima a representação da comunidade da pesca em 03 assentos,  na 

modalidade de conselheiro, com respectivo suplente de acordo com o registro em ata de posse 

da primeira reunião de formação do CONAPACC. (ICMBIO, 2011). 

 Em relação a exposição de motivos e apresentação dos conflitos, eles foram 

apresentados por meio de 20 oficinas de campo, realizadas em todo o território da APA, de 

forma participativa, com a comunidade da pesca e por meio das reuniões ordinárias e 

extraordinárias, onde foram apresentadas demandas ao colegiado e foram discutidas e 

encaminhadas por meio de câmaras temáticas no CONAPACC. (ICMBIO, 2020). 

  

Tabela 3: Quadro comparativo dos conflitos socioambientais. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 Avaliando de forma comparativa os conflitos mais relevantes observados nas duas 

amostras, é possível perceber que em nível de aderência e abrangência, as questões relacionadas 

a fragilidade no acesso à informação no que diz respeito ao conhecimento do zoneamento da 

APA, como se dá o ordenamento, suas recomendações de uso e demais aspectos, é um fator 

desfavorável na consolidação da efetividade do plano de manejo. 

 Sobre isso, "A multiplicação dos meios de comunicação pode estar ligada ao 

empobrecimento das comunicações pessoais. O indivíduo pode ser simultaneamente autônomo 

e atomizado. Rei e objeto, soberano de suas máquinas e manipulado/dominado por aquilo que 

domina" (MORIN, 2003, p. 85). 

Tensões e nós críticos relacionados à pesca – Oficinas da atualização do Plano de 

Manejo 

Turismo Informação Fiscalização Apetrecho Saneamento 
Pesca Polvo 

Pequeno 
Ordenamento 

19 15 10 10 9 7 6 

Peixe Boi 

Pesca Polvo 

Água 
Sanitária  

Lanchas 
Acesso às 

Praias 

Pesca 

Predatória 
Lixo Peixe Pequeno 

6 6 5 5 5 5 5 

Tensões e nós críticos relacionados à pesca – Reuniões do CONAPACC 

Governança Saneamento Informação Ordenamento Peixe-boi 
Pesca 

Predatória 

Acesso 

Praias 
Fiscalização Lixo 

19 9 8 6 6 5 5 5 5 
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 A fiscalização se apresenta de forma relevante sob dois aspectos, de um lado a carência 

de efetivo para realizar os devidos monitoramentos dos usos em suas respectivas zonas, com 

sobreposição dos órgãos em nível Federal, Estadual e municipais gerando uma confusão de 

entendimento dos pescadores sobre as regras da pesca e de outro, o conflito da fiscalização, 

quando ocorre, acentuando a responsividade do enquadramento as normas e pagamento das 

multas, chegando até a interdição conforme os casos.  

 O seguro defeso é um conflito latente, pois na prática a dificuldade para o acesso a ele, 

dificulta a subsistência dos pescadores. 

 Por fim, a pesca predatória, sobretudo a do lagostin, que surge como elemento relevante 

apoiado em vários relatos registrados em oficinas e reuniões, narradas as práticas da pesca com 

uso de água sanitária, desrespeito aos períodos de defeso e uso de petrechos inadequados que 

interferem no ecossistema, deixando resíduos entre outros fatores degradantes.   

 

Conclusões  

 

 A revisão do plano de manejo da APA para garantir a manutenção e encurtar caminhos 

na efetivação da conciliação dos mais variados interesses das partes interessadas, teve seu 

objetivo alcançado, quando se propôs desde a instalação do CONAPACC, atuar de forma 

compartilhada e descentralizada, a gestão da UC. Essa tarefa de conciliação é extremamente 

desgastante e desafiadora, sobretudo pela dificuldade de realizar o consenso com grupos sociais 

heterogêneos, diante de uma região de extensão significativa e com baixo efetivo de analistas 

ambientais.  

 Como preleciona, Morin “precisamos, portanto, enfrentar as duas injunções 

contraditórias: Salvar a extraordinária diversidade cultural que a diáspora da humanidade criou 

e, ao mesmo tempo, alimentar uma cultura planetária comum a todos" (MORIN, 2003, p.82). 

 Sobre o olhar do propósito de conciliação com atores da pesca artesanal, restam desafios 

a serem superados, como a disseminação de informação sobre o regramento da APA tão 

debatido e questionado, como também a definição de outras estratégias de mobilização, 

sensibilização e constância no território, aspecto observado pelos atores locais.  

 Segundo Nunes et al. (2011) As divergências no capital social quando ocorrem, podem 

gerar um conhecimento mais intenso e legítimo da localidade, e é por meio dos saberes dos 

pescadores que se pode chegar numa melhor formação da pesquisa e da ciência.  

 A pesca predatória e a observação sobre as espécies ameaçadas de extinção, são pontos 

a serem destacados. Existe um conflito preocupante relacionado aos comportamentos da pesca, 
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onde se aponta a redução da ocorrência de algumas espécies pela gestão da APA e na ótica dos 

pescadores, outros fatores corroboram para a mudança da dinâmica do ecossistema, 

promovendo o afastamento de algumas espécies, o surgimento delas em outras localidades a 

exemplo do mar de fora, e outras práticas predatórias de quem não é fiscalizado, a exemplo da 

pesca estrangeira e com compressor, entre outros fatores que corroboram para a pesca 

predatória e para a mudança do estilo da ocorrência, e a efetiva constatação da ameaça de 

extinção de espécies. 

 

Figura 4: Mapa de Conflitos 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

  

 Importante destacar pelos discursos, que mesmo se tratando de problemas ou nós 

críticos, a falta de compreensão sobre as normas, leis, o que é certo e errado se traduz em 

discursos que poderia tratar se da mesma problemática, nos críticos ou conflitos 

socioambientais. Mas é justamente pela informação frágil, ou capacidade de compreensão sobre 

os marcos regulatórios que há uma narrativa equivocada, ou não compatível totalmente com a 

realidade encontrada, o que nos impossibilitou de realizar o confronto na presente pesquisa. 
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 O mapa de Conflitos é uma demonstração acima, de como o que é dito pode estar 

dissipado e que na verdade ao fundo de todas as questões se concentra a fragilidade de 

informação.    

 Cabe reforçar os registros em reuniões de conflitos ligados as mudanças na gestão da 

UC com a substituição dos chefes executivos do órgão, que segundo relatos, poderia estar sendo 

motivado por perseguição política institucional, o que prejudicou exponencialmente o alcance 

do propósito da unidade de conservação. 

 O plano de manejo que fora revisado por meio das oficinas até 2018, foi despachado 

para o Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a finalidade de validação final e publicação 

no Diário Oficial da União e posterior implementação de seu plano de trabalho e até a data da 

finalização deste artigo, ainda não havia sido publicado. 

 

Limitações da pesquisa 

 

 O projeto de pesquisa no primeiro momento esteve desenhado para atuar na investigação 

com duas abordagens. A primeira no levantamento documental das oficinas de atualização do 

plano de manejo e a investigação de campo para confrontar as informações levantadas, por meio 

de um questionário contendo 3 seções: Dados Sociais e Econômicos; Levantamento de dados 

Ambientais e Dados Etnobiológicos & conflitos Socioambientais. 

 Para a realização da pesquisa foram necessárias a solicitações prévias de duas 

autorizações. Uma no sistema SISBIO, Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade (IBAMA), por se tratar de estudo em Unidade de Conservação Federal, sendo 

aprovada no início do cronograma do projeto pelo órgão gestor da unidade, ICMbio.  

 Para a investigação de campo, por envolver pessoas de comunidades pesqueiras, foi 

submetido o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, também após ajustes, aprovado 

em março de 2020, mas devido a pandemia pela COVID-19, ambas as autorizações não 

permitiam a ida a campo, enquanto não fossem liberadas as pesquisas em situação de 

normalidade.  

 Para a execução desta fase do trabalho preparatório, foi necessária a concepção do 

questionário, produzido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE, ambos 

submetidos para análise no comitê de ética, e aprovados.   

 Na trajetória do projeto, fomos acometidos na região, caso de todo o litoral brasileiro, 

pelo derramamento de óleo cru, causando danos irreparáveis ao setor de turismo. Fora 
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produzido um Short communication para investigar e demonstrar quais impactos teriam sido 

causados no setor de turismo em Maragogi-AL, naquele período. 

 Perante o cronograma de trabalho do projeto, já havia sido sensibilizado vários atores 

da pesca, representantes nas comunidades e o agendamento para acompanhamento da agenda 

da pesca realizada pelo ICMbio, para apresentação do plano de trabalho e início das entrevistas. 

 Com a confirmação da proibição do contato com as comunidades em tempos de 

pandemia, realizamos o cancelamento da ida a campo.  

 Tivemos que corrigir o rumo do projeto de pesquisa para dedicar o esforço apenas na 

parte documental, solicitar o cancelamento ao CEP, mantendo apenas o SISBIO. Esta mudança 

na trajetória nos limitou o confrontamento de informações importantes, o que nos levou a 

também uma limitação da investigação.  

 Desta forma, diante do desafio em dialogar com tantas informações relevantes, buscou-

se delimitar a atuação na resolução da disseminação de conteúdo relevante, em nível 

educacional, produzindo infográfico, focado em 3 dos principais documentos norteadores 

relacionados ao manejo na APA e a lei de crimes ambientais supracitadas neste trabalho.   

 

 Desenvolvimento de produto Educacional – Material Didático com Aplicação do Design 

para a execução de projeto através da informação visual 

 

 Observando os resultados da tabulação dos discursos e classificação das palavras e 

trechos chave por número de repetições, é possível perceber tanto nos registros do CONAPACC 

como nas oficinas de atualização do plano de manejo, que a fragilidade na disseminação de 

informações, em alguns casos a sua ausência ou nível complexo, faz com que nós críticos e 

tensões ocorram, corroborando para o cenário levantado.  

 Compreendendo a relevância  do papel educacional das instituições de ensino, atrelado 

aos diversos diálogos, consultas e reuniões realizadas com os parceiros institucionais, chegou-

se à conclusão de que produzir um material didático, que fosse capaz de reforçar a os principais 

documentos norteadores da gestão da APA de forma inteligível, elegendo pela pastoral da pesca 

um ícone (avatar) de uma espécie com ocorrência no território e que demandasse ser melhor 

reapresentada as comunidades, foi instrumentado o material didático Infográfico nos 

referenciais da lei geral de crimes ambientais, o decreto que coloca a lei federal em vigor e o 

plano de Manejo da APA.    
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  Figura 5: Requisitos legais relacionados à pesca para subsídio do material didático 

       Fonte: Produzido pelo autor 

 

 Como base em nossas conclusões a produção de material didático (Infográfico), em 

linguagem acessível e lúdica, das informações relacionadas a UC e suas orientações de uso nas 

zonas delimitadas, foi a estratégia adotada, para que possa ser realizada devolutiva as 

comunidades da pesca e demais atores do território, como forma de replicação do conhecimento 

construído e ampliação da capacidade de empoderamento sobre a UC. Desta maneira será 

possível mitigar os nós críticos e tensões acerca da conduta consciente e usos de forma 

sustentável.  

 O Design pode ser utilizado em qualquer projeto que faça uso de conteúdo visual por 

meio da organização dos elementos que permeiam essa área, desde a Identidade Visual do 

projeto, até a diagramação do conteúdo verbal e pictórico. O processo de comunicação por meio 

da mensagem que o pesquisador deseja enviar para o público-alvo do projeto é permeado por 

diversas variáveis como formato (panfleto, aplicativo, produto físico como brinquedo), 

pregnância da marca (se a identidade visual do projeto pode ser identificada como uma unidade) 

e conceito do projeto (sustentável, contemporâneo, industrial, etc.). Esta organização é de 

competência do designer e o ajuste desta à proposta do projeto pode ampliar a eficácia do 

projeto (LUPTON, 2018). 
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 O infográfico é um dos recursos visuais que podem ser utilizados por meio de projetos 

para tornar a visualização dos dados da pesquisa, levantamento bibliográfico ou da revisão da 

literatura, transformando-os em informação mais acessível, democrática. Antes da informação 

ser compreendida por meio de elementos textuais, ou verbais, os povos comunicavam-se por 

meio de signos, símbolos, e elementos pictóricos ou esquemáticos.  

 A compreensão da representação gráfica é primordial ao indivíduo, enquanto a 

linguagem verbal compreendida através da linguística pode ser interpretada após a 

alfabetização do mesmo (FRASCARA, 2004). Portanto, a organização visual por meio do 

recurso do infográfico prova-se como uma ferramenta mais adequada para alcançar o público-

alvo específico de pescadores e moradores da zona costeira.  

 O uso de mídias sociais como uma plataforma para divulgar o projeto e os dados mais 

relevantes da pesquisa com o objetivo de informar o público-alvo da mesma se faz necessário 

devido à facilidade do acesso da informação por meio destas, como Instagram, Twitter e 

Facebook. Com um mundo cada vez mais conectado, além da produção do material visual no 

formato de infográfico, que pode ser adaptado para a produção de cartilhas também, o conteúdo 

presente na lei e no decreto podem se tornar mais democraticamente acessíveis.  

 Além disso, estas plataformas permitem criar um conteúdo curto, de visualização e 

circulação rápida, que pode ser propagado entre os indivíduos do grupo foco da pesquisa. O 

Design, portanto, torna-se responsável por administrar a identidade visual das plataformas, 

transformando-as em uma unidade não apenas em sua aparência, mas também na experiência 

que oferece ao usuário por meio do contato com os dados oferecidos (JENKINS, 2009). 

 A proposta de conciliação dos conflitos registrados na direção das comunidades da 

pesca da região, foram contempladas como garantias expressas no documento consolidado, 

intitulado de 'Relatório da oficina de planejamento participativo para revisão do plano de 

manejo da APA Costa dos Corais', onde prevê em modelo de diagrama a análise dos recursos e 

valores fundamentais e apresenta as necessidades a partir dos resultados de diagramas sobre, o 

peixe-boi; Espécies ameaçadas; Recursos Pesqueiros; Cultura das Comunidades Pesqueiras e 

sobre os manguezais. 

 O estudo diagnóstico dos conflitos socioambientais nas comunidades pesqueiras  

realizado no território costeiro norte de Alagoas, teve uma ampla participação de personas 

chave na condução de todo o processo de sua elaboração, para se chagar na proposição do 

material didático, contendo infográfico com uma linguagem inteligível ao alcance dos atores 

da unidade de conservação. 
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 Foram articuladas por meio de reuniões com a direção geral do Ifal campus Maragogi, 

várias iniciativas, cooperações e autorizações das instalações do campus para se fazer presente 

e garantir a execução do proposto.  

 Os resultados prévios do estudo foram apresentados em reunião com o ICMbio e 

lideranças da pesca, a fim de poder dialogar com os interessados, quais encaminhamentos 

melhor se traduziriam na materialização do produto a ser devolvido à sociedade, dos quais 

encontram-se presentes em sua composição, concentrado nas 3 principais diretrizes – O plano 

de manejo da APA; A lei de crimes ambientais nº 9.605/1998; E o decreto 5.514/2008 e serão 

oportunamente entregues as comunidades da pesca por meio de oficinas planejadas em parceria 

com o ICMbio que, considerando os tempos de pandemia, ainda não foram pactuadas na 

agenda, aguardando momento oportuno.  

 Finalmente, entendemos que estamos ainda muito longe da elucidação das tensões, nós 

críticos que podem levar a conflitos socioambientais narrados, debatidos e analisados neste 

trabalho. Mas compreendemos que estamos dando uma contribuição relevante na aproximação 

dos atores sociais, a fim de exercitar   melhores práticas para o desenvolvimento sustentável da 

região e do estado de Alagoas. 

 

Material suplementar 

 

Tabela 4 - Identificação dos discursos relacionados a tensões e problemas característicos 

de conflitos socioambientais nas comunidades da pesca registrados nas atas das oficinas 

da APA Costa dos Corais. 

 

Recortes dos discursos das reuniões setoriais do plano de manejo da UC APA Costa dos Corais 

Nº Público-alvo 
Local de Realização 

das Reuniões 
Data 

Registro dos Conflitos 

socioambientais relacionados 

à pesca. 

Trecho Chave 
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1 

Academia e 

ONG´s 

Ambientalistas. 

UFAL - ICBS Sala 18. 25.08.2017 

[...]alertou que o 

desaparecimento da árvore pau-

jangada também auxiliou o 

declínio da produção de 

jangadas na maneira tradicional, 

o professor sugeriu, que seria 

bom ter um equipamento 

museológico sobre a cultura da 

pesca artesanal. 

Desaparecimento da 

árvore Pau Jangada. 

2 

Academia e 

ONG´s 

Ambientalistas. 

UFAL - ICBS Sala 19. 25.08.2017 

[...] retomou a discussão sobre o 

uso da vela e ressaltou que é 

proibido o uso do remo e da 

vara, e como a jangada a vela 

utiliza essas ferramentas como 

apoio, essa proibição gera 

empecilhos para o resgate dessa 

atividade. 

Proibição do remo e 

vara. 

3 

Academia e 

ONG´s 

Ambientalistas. 

UFAL - ICBS Sala 20. 25.08.2017 

[...] sobre os trabalhos 

acadêmicos que ele deve buscar 

nas bibliotecas das 

universidades. O professor 

ainda destacou que os guias de 

turismo estão trabalhando 

contra eles mesmos, pois, por 

exemplo, quando eles enxergam 

um Mero naquele ambiente, 

consequentemente, o grupo 

retorna à noite e mata o animal. 

Caça do Mero. 

4 

Poder Público e 

Sociedade Civil 

de Tamandaré 

(PE). 

ICMbio – CEPENE. 29.08.2017 

[...] pescadores da colônia Z-5, 

falaram que existem sete 

embarcações de arrasto 

camaroneiro em Tamandaré, 

mas também existe o uso da 

lama por pescadores da Barra de 

Sirinhaém (PE) (11 

embarcações camaroneiras 

cadastradas na colônia), São 

José da Coroa Grande-PE e até 

do Peba-AL. Segundo eles, as 

equipes de pescadores de fora 

(de outras regiões) possuem um 

poder de pesca maior, pois eles 

utilizam gelo e isso permite que 

esses profissionais da pesca 

consigam dar mais lances e 

podem ficar mais tempo 

embarcados. 

Pescadores de fora, 

conflito de pesca 

com pescadores 

locais. 
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5 

Poder Público e 

Sociedade Civil 

de Tamandaré 

(PE). 

ICMbio – CEPENE. 29.08.2017 

[...] explicou que a questão dos 

tipos de pesca que acontecem na 

lama do camarão de 

Tamandaré/PE, está ligada a 

quem chegar primeiro no local. 

Se os pescadores de caceia 

estiverem executando sua arte, 

os pescadores de camarão 

seguem para outra localidade e 

vice e versa, Severino ainda 

complementou que a pesca de 

espeto (arpão) é a que gera 

conflito na lama. 

Pesca de arpão gera 

conflito. 

6 

Poder Público e 

Sociedade Civil 

de Tamandaré 

(PE). 

ICMbio – CEPENE. 29.08.2017 

Os pescadores presentes 

afirmaram que existem 

conflitos, pois os 

mergulhadores prendem na rede 

de arrasto as mangueiras do 

compressor. [...] destacou a 

importância de atentarmos para 

a pesca que ocorre nos recifes 

profundos dentro da UC. 

Mergulhadores 

prendem mangueiras 

do compressor em 

rede de arrasto. 

7 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-5 Tamandaré (PE). 
30.08.2017 

Durante as discussões, os 

pescadores destacaram a 

preocupação com o aumento do 

número de “pescadores 

amadores”, pois pescam tudo 

sem atentar para o tamanho do 

pescado ou dos métodos e áreas 

permitidas. Para o grupo 

participante da reunião, a 

fiscalização deve ser 

intensificada a fim de resolver 

essa questão.  

Pesca de peixes 

pequenos. 

8 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-5 Tamandaré (PE). 
30.08.2017 

Os pescadores alertaram que na 

área fechada de Tamandaré 

existem pessoas desrespeitando 

as regras, e pescando na surdina. 

Os pescadores também 

relataram que existem alguns 

conflitos com o setor do 

turismo, segundo o grupo, as 

lanchas as vezes cortam suas 

redes. Os pescadores sugeriram 

a criação de pontos de 

embarques e desembarques de 

turistas. 

Desrespeito às 

regras de pesca. 

Lanchas cortam 

redes de pesca. 

9 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-5 Tamandaré (PE). 
30.08.2017 

O grupo da pesca também 

relatou estar tendo problemas 

com o turismo exercido no Rio 

Formoso. Segundo eles o rio 

possui vários pontos de pesca da 

Tainha e por conta do 

descontrole turístico essa 

modalidade de pesca estava 

sendo prejudicada. 

O turismo 

impedindo a pesca 

da tainha. 
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10 

Academia e 

ONG´s 

Ambientalistas. 

ICMbio – CEPENE. 31.08.2017 

[...] alertou que isso merece 

mais discussão, essas questões 

fazem parte do planejamento 

espacial marítimo, pois em 

todos os trabalhos que ela 

realizou com pescador, ficou 

evidente o conflito. 

Desordenamento do 

espaço marítimo. 

11 

Academia e 

ONG´s 

Ambientalistas. 

ICMbio – CEPENE. 31.08.2018 

[...] informou que um dos 

principais conflitos é a pesca 

com o turismo. Por exemplo, no 

verão a pesca da tainha é 

prejudicada com a 

movimentação das lanchas que 

assustam os peixes, a ZEP 

favoreceria a criação de espaços 

para garantir a pesca na íntegra 

e poderia garantir que nas zonas 

de visitação não existiria pesca. 

O turismo 

impedindo a pesca 

da tainha. 

12 

Setor Turístico de 

São José da Coroa 

Grande (PE). 

São Paroquial do 

Município. 
13.09.2017 

[...] sugeriu que a APACC 

trabalhe os regramentos sobre 

os catamarãs, especificamente, 

sobre a venda de bebidas nas 

embarcações. O presidente 

complementou que há conflito 

entre os veranistas que surgem 

na alta temporada com o setor 

do turismo. 

Veranistas conflitos 

na alta temporada 

com a pesca. 

13 

Setor Turístico de 

São José da Coroa 

Grande (PE). 

São Paroquial do 

Município. 
13.09.2018 

[...] falou que existem várias 

pessoas construindo catamarãs 

sem levar em conta o tamanho 

da embarcação. O secretário de 

meio Ambiente complementou 

que sabe da existência de áreas 

de conflitos entre a pesca e o 

turismo. 

Construção de 

catamarãs sem 

dimensão de 

tamanho. Conflitos 

da pesca e o turismo. 

14 Pescadores. 

Salão Paroquial da 

Matriz em Barreiros 

(PE). 

14.09.2017 

[...] reforçou que infelizmente o 

grupo ainda não havia recebido 

a devida atenção, o presidente 

informou que estava para 

configurar uma denúncia no 

Ministério Público Estadual-PE, 

pois o proprietário do Bar do 

Luna está invadindo a área da 

APACC (cercando a praia). O 

grupo falou que nessa área 

também acontece desova de 

tartarugas. Outro pescador 

informou que na área da praia 

do porto, eles foram recebidos 

por cães de grande porte e o 

proprietário fechou o acesso a 

área de banho de uso comum. 

Existem conflitos na praia do 

Porto. 

Cercamento de 

praia. Privatização 

de patrimônio 

público. 
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15 Pescadores. 

Salão Paroquial da 

Matriz em Barreiros 

(PE). 

14.09.2017 

[...] falou que dentro dos 20 

anos de criação da unidade, a 

gestão nunca trabalhou junto a 

Barreiros/PE. A vereadora 

ainda destacou que mesmo que 

o grupo não pesque as espécies 

citadas na portaria 445/2014, 

Barreiros é um polo comercial 

que vende as espécies que estão 

na lista da portaria, logo, o 

grupo poderá ser multado por 

comercializar e consumir as 

espécies proibidas pela portaria.  

Comercialização e 

consumo de espécies 

em extinção ou 

ameaçadas previstas 

na lista da portaria 

445/2014.  

16 Pescadores 

Salão Paroquial da 

Matriz em Barreiros 

(PE). 

14.09.2017 

[...]perguntou ao grupo se existe 

conflito com a atividade 

turística. Geno Z-22 respondeu 

que às vezes sim, quando os 

pescadores colocam as redes, a 

movimentação de embarcações 

atrapalha. Um pescador de 

estuário informou sobre a 

comercialização do pescado 

com tamanhos inaceitáveis, o 

profissional relatou que deixou 

de pescar na maré (praia do 

porto) pela falta de segurança 

(assaltos). 

Embarcações 

turísticas atrapalham 

a pesca; a pesca de 

peixes pequenos; 

Assaltos. 

17 Pescadores. 

Salão Paroquial da 

Matriz em Barreiros 

(PE). 

14.09.2017 

[...] relatou um problema que 

persiste a 20 anos, o uso de 

veneno (Barragem), que é 

lançado nas margens do rio Una. 

Segundo o pescador, os 

criminosos utilizam esse veneno 

(carrapaticida) para pescar o 

camarão de água doce. O 

veneno deixa o camarão mais 

lento, facilitando a sua captura.  

Uso de veneno para 

a pesca de camarão. 

18 
Poder Público de 

Barreiros (PE). 
Prefeitura. 14.09.2017 

[...] destacou que os maiores 

problemas estão em cima dos 

passeios particulares, por 

exemplo, lanchas de veranistas 

(não-comercial). 

Passeios particulares 

em lanchas. 

19 
Poder Público de 

Barreiros (PE). 
Prefeitura. 14.09.2017 

[...] afirmou que está 

trabalhando de forma jurídica 

para criar ações que minimizem 

o conflito entre a pesca e o 

proprietário da área na praia do 

porto (resort).  

Conflito da pesca e 

área de resort (meios 

de hospedagens). 
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20 Pescadores. 

Restaurante 

Momolusco em Barra 

Grande 

(Maragogi/AL). 

03.10.2017 

Em Barra Grande os pescadores 

falaram que o principal conflito 

existente está localizado na 

praia do Maçarico, chamada 

pelo setor turístico de Praia da 

Bruna. Os pescadores falaram 

que as lanchas e catamarãs 

passam em alta velocidade, 

arriscando virar a embarcação 

dos pescadores, podendo causar 

alguma morte, estragando redes 

e espantando os peixes. 

Conflito das 

embarcações da 

pesca com as do 

setor de turismo. 

21 Pescadores. 

Restaurante Império 

dos Mariscos - São 

Bento (Maragogi/AL). 

04.10.2017 

[...] perguntou por que os 

pescadores não poderiam deixar 

as jangadas na faixa de terra. 

Em seguida os pescadores 

contaram que houve uma 

fiscalização do IMA 

recentemente, onde os fiscais 

notificaram os donos de 

embarcações alegando que as 

jangadas estavam irregulares na 

faixa de areia. Além disso, 

falaram que houve uma 

autorização para se construir um 

paredão, justamente para 

impedir os pescadores colocasse 

suas as jangadas na faixa de 

areia. 

Conflito das 

embarcações 

estacionadas em 

faixa de areia da 

restinga. 

22 Pescadores. 

Restaurante Império 

dos Mariscos - São 

Bento (Maragogi/AL). 

04.10.2017 

Os pescadores informaram que 

o maior conflito com o turismo 

é no mar de dentro, próximo ao 

Picão, pois há trânsito de 

lanchas e jet skis em alta 

velocidade, atrapalhando a 

segurança dos pescadores, 

rasgando as redes e espantando 

os peixes. Segundo os 

pescadores, o hotel Salinas leva 

os turistas para realizar o 

passeio de ski aquático próximo 

ao Picão no mar de dentro. 

Ainda, com relação aos 

passeios, alguns jangadeiros 

presentes informaram que 

também realizam passeio no 

Rio Maragogi e no Rio Salgado. 

Informaram ainda que os 

pescadores estão sendo 

proibidos de colocar suas 

jangadas no rio, pelos 

proprietários do Hotel Salinas 

(Rio Maragogi) e pelo Junior 

(Rio Salgado) e que para isso 

estão sendo instaladas cercas no 

Rio Salgado, em frente a 

pousada Manguezais, no lado de 

São Bento, para evitar a 

passagem dos pescadores. 

Conflitos das 

embarcações da 

pesca com as de 

turismo. 
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23 Pescadores. 
Secretaria de Saúde 

(Maragogi/AL). 
05.10.2017 

[...] observou que mesmo as 

espécies com alta abundância, 

segundo relatos dos pescadores, 

merecem atenção. Atualmente é 

perceptível o declínio da 

qualidade e tamanho do 

pescado, devido ao crescente 

ritmo das atividades. Remeteu à 

conscientização do grupo e da 

sociedade, para manutenção da 

biodiversidade e das atividades 

de subsistência e econômicas 

que dela são dependentes. 

Aluísio comentou o impacto 

gerado pelo acentuado turismo 

que há no município e que mais 

normas e regras deveriam ser 

estabelecidas a fim de contorná-

lo. Informou que tanto a 

velocidade das embarcações 

quanto o ruído espantam os 

peixes, geram marolas e 

prejudicam os pescadores, que 

podem ter suas embarcações 

viradas com consequente perda 

dos petrechos. Finalizou 

sinalizando o maquiado 

tratamento de água e esgoto que 

há no município.  

Conflito da pesca de 

peixes pequenos; O 

aumento da 

atividade turística; 

Velocidade e ruído 

das embarcações 

espantam os peixes; 

Falso tratamento de 

esgoto. 

24 Pescadores. 
Secretaria de Saúde 

(Maragogi/AL). 
05.10.2017 

[...]marisqueira de Maragogi, 

relatou sobre a diminuição na 

quantidade de moluscos e sobre 

o lixo deixado nas praias. [...] 

ressaltou a diminuição da 

Tainha, sua importância e 

necessidade de proteção. 

[...]pescador de Maragogi, 

apontou o grande fluxo de 

catamarãs pelo passeio de orla e 

[...] informou sobre a presença 

de um berçário de lagostas na 

área do Bugalhal, em frente ao 

Hotel Praia Dourada até o 

Pontal, cerca de duzentos 

metros da praia, onde 

embarcações fazem arrastão e 

capturam crustáceos em 

abundância.  

Lixo deixado nas 

praias; Aumento de 

embarcações 

turísticas. 
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25 Pescadores. 
Secretaria de Saúde 

(Maragogi/AL). 
05.10.2017 

Foi ressaltado um maior 

investimento no âmbito social, 

diminuição da velocidade das 

embarcações, respeito às regras 

estabelecidas pela Marinha, 

como a navegação somente a 

partir de cem metros da costa, 

que são negligenciadas, a perda 

da habilitação como punição, 

consideração dos condutores 

despreparados e com falta de 

experiência. Todos consentiram 

no estabelecimento de rotas, 

horários e velocidade para as 

embarcações. Apontaram 

também a pesca do arrasto de 

praia, que atrapalha os 

pescadores. 

Pesca de arrasto 

atrapalha 

pescadores. 

26 Pescadores. 
Secretaria de Saúde 

(Maragogi/AL). 
05.10.2017 

[...] citou o aumento da 

população de caranguejos, após 

denúncias da aplicação de 

veneno no mangue para captura 

de peixes e consequente 

fiscalização. 

Uso de veneno para 

a pesca de peixes. 

27 Pescadores. 
Hotel Albacora 

(Japaratinga/AL). 
07.11.2017 

[...] informou que algumas 

espécies identificadas como 

ameaçadas de extinção, não 

poderão ser pescadas após abril 

de 2018. No entanto, por se 

tratar de uma unidade de 

conservação, será possível 

realizar um plano de 

recuperação destas espécies 

para que elas continuem a ser 

pescadas. Alguns pescadores 

presentes questionaram que 

cada vez mais estava mais 

difícil para os pescadores 

pescarem devido a tantos 

empecilhos. 

Os regramentos 

(regra) da pesca na 

APA, se tornam 

empecilhos para a 

pesca. 

28 Pescadores. 
Hotel Albacora 

(Japaratinga/AL). 
07.11.2017 

[...]falou que o ICMBio deveria 

realizar uma fiscalização maior 

em todas as pedras de 

Japaratinga, pois havia muita 

infração sendo realizada. Na 

opinião do pescador, a área 

fechada não deveria ser fechada 

para sempre e sim por um tempo 

determinado. O pescador falou 

que em Maragogi a área fechada 

é menor que a de Japaratinga, e 

que existem várias áreas de 

visitação.  

Fragilidade de 

fiscalização das 

áreas da APA. 



72 

 

29 Pescadores. 
Hotel Albacora 

(Japaratinga/AL). 
07.11.2017 

[...]falou que a pesca de covo 

impacta diversas espécies 

porque este apetrecho pega 

peixe de todos os tamanhos. 

Para o peixe Caranha, os 

pescadores sugeriram aumentar 

o tamanho da Caranha que pode 

ser pescada. 

Pesca de covo afeta 

várias espécies 

(apetrecho). Ele 

captura também 

outras de menor 

interesse. 

30 Pescadores. 
Hotel Albacora 

(Japaratinga/AL). 
07.11.2017 

O pescador falou que na 

verdade o grande problema para 

o peixe é o covo, que segundo 

ele deveria ser proibido. 

Pesca de polvo afeta 

várias espécies 

(apetrecho). Ele 

captura também 

outras de menor 

interesse. 

31 Pescadores. 
Hotel Albacora 

(Japaratinga/AL). 
07.11.2017 

Os pescadores falaram da 

necessidade de se ter mais 

informações sobre o período de 

reprodução do Bobó dentro da 

APA Costa dos Corais, para que 

após esta definição, possam 

estipular um período de 

proibição da pesca do Bobó de 

acordo com seu período de 

reprodução. 

Ausência de 

Informação. 

32 Pescadores. 
Hotel Albacora 

(Japaratinga/AL). 
07.11.2017 

O pescador falou que durante as 

reuniões com os pescadores 

para definir qual seria a área 

fechada de Japaratinga, foram 

apresentadas duas áreas: a da 

pedra João Martins e da área 

onde acontece o arrasto do 

camarão. Segundo o pescador, a 

área escolhida seria onde 

acontece o arrasto, mas depois 

de apenas uma reunião, o 

ICMBio fechou a área onde os 

pescadores artesanais pescavam 

– a pedra de João Martins. Neste 

sentido, segundo eles, o arrasto 

realizado para pesca do camarão 

é o que mais impacta os peixes 

que estão ameaçadas. O 

pescador sugeriu que fosse 

proibido o uso do arrasto de 

camarão na APA Costa dos 

Corais.  

o Arrasto de 

camarão afeta as 

espécies ameaçadas. 
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33 Pescadores. 
Hotel Albacora 

(Japaratinga/AL). 
07.11.2017 

[...] perguntou se existem 

conflitos entre os pescadores e o 

turismo na região. [...]durante a 

maré baixa, é constante a 

denúncia de pessoas que 

pescam polvo nas Zonas de 

Visitação. Segundo o pescador 

durante o verão, há conflito 

entre os usuários de jet-skis e 

lanchas pois atrapalham a pesca 

da tainha. O pescador perguntou 

se na reformulação do plano de 

manejo poderia se ter uma 

norma quanto ao saneamento 

básico, para que os hotéis, 

pousadas e casas não joguem 

seus dejetos diretos no meio 

ambiente.  

Pesca do polvo em 

zonas de visitação; 

Jet ski e lancha 

atrapalham a pesca 

da tainha; dejetos 

(lixo) jogados no 

meio ambiente pelos 

meios de 

hospedagens. 

34 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...]Ao revisarem a lista dos 

peixes que poderão ser 

proibidos de serem pescados no 

próximo ano. Propôs que 

começassem a discussão pela 

caranha, classificada como 

vulnerável e com importância 

para a pesca na região. O 

pescador sugeriu que seja 

permitida a pesca conforme o 

tamanho do peixe, para evitar 

que peixes pequenos e que ainda 

não se reproduziram sejam 

predados. 

Pesca de peixes 

pequenos. 

35 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...] informou que na pedra do 

assobio tem bastante caranha e 

que deveria ser uma zona 

protegida, de preservação. 

Quanto ao serigado, segundo 

outro pescador, o período de 

correção ocorre por volta do 

mês de janeiro, época de 

desova. E que a pesca durante 

todo o período deveria ser 

proibida e fiscalizada. Já o bico-

verde, os pescadores disseram 

ser bastante raro nas imediações 

e são capturados por mergulho e 

rede em pontos específicos de 

pesca, principalmente no 

período noturno, e que não são 

pescados por linha. Devido a 

raridade do bico-verde no local.  

Proibição da pesca 

no mês de janeiro; 

Ausência de 

Fiscalização. 
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36 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...]sugeriu a proibição da pesca 

dessa espécie por um período de 

tempo. Os pescadores 

enfatizaram que estudos são 

mais necessários, para melhor 

compreensão do ciclo de vida e 

dinâmica das espécies. 

Proibição da pesca. 

37 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...] alertou que os turistas 

impactam e espantam os peixes, 

mas consideraram que muitas 

espécies são pescadas em locais 

aonde os turistas não vão. 

Visita de turistas 

espantam peixes. 

38 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...]disse que a pesca pela 

modalidade de mergulho é a que 

mais espanta os peixes e outro 

pescador completou: dizendo 

que é intensiva a presença de 

barcos que chegam de outros 

estados e a pesca com uso de 

compressor, que deve ser mais 

fiscalizada.  

Mergulho atrapalha 

a pesca; intensa 

pesca de 

embarcações de 

outros lugares. 

39 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...]alertou que apesar da 

abundância, ocorre bastante 

pesca amadora e noturna com 

captura de peixes pequenos, 

apontando para a necessidade de 

mais orientação e fiscalização 

que poderão garantir que a 

pesca se mantenha.  

Pesca amadora 

noturna; 

Pesca de peixes 

pequenos; 

Ausência de 

orientação 

(Informação); 

Ausência de 

Fiscalização. 

40 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...] alertou que o turismo vem 

impactando e espantando os 

peixes do litoral.  

Turismo espanta os 

peixes. 

41 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...] disse que a grande 

quantidade de bloqueadores 

solar tem um impacto 

significativo e que a captura 

proibida de polvos com uso de 

água sanitária ocorre com 

frequência.  

Uso de bloqueador 

solar impacta 

negativamente; 

Água sanitária na 

captura do polvo. 

42 Pescadores. 

Colônia Z-11 Porto da 

Rua (São Miguel dos 

Milagres/AL). 

16.11.2017 

[...] alertou para o lixo em alto 

mar e pediu mais 

conscientização para os 

usuários do território. 

Lixo em alto mar. 
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43 Pescadores. 
Colônia de Pescadores 

Z – 25 
17.11.2017 

[...] reivindicou maior 

fiscalização para a pesca 

predatória de polvos, com uso 

de água sanitária. Alertaram que 

ocorre a pesca indiscriminada e 

das mais variadas modalidades, 

com uso de linhas, tarrafas, 

mergulho e arpões e 

reconheceram que antes o 

pescado era muito mais 

abundante na captura com 

tarrafa e que atualmente houve 

uma acentuada decadência.  

Ausência de 

fiscalização; Pesca 

predatória de polvos 

com água sanitária; 

Pesca 

indiscriminada com 

uso de linhas, 

tarrafas e arpões. 

44 Pescadores. 
Colônia de Pescadores 

Z – 25 
17.11.2017 

[...] disse que atividades de 

pesca são praticadas nas 

proximidades da piscina do 

araçá, mas que devido à área 

para o turismo ser pequena e 

rasa, não influenciará as 

pescarias realizadas nas 

imediações. Parte do grupo 

alertou que na área da piscina 

natural tem canal por onde 

passam peixes e que apesar da 

delimitação para uso turístico 

ser pequena, os peixes poderão 

ser afastados da região devido à 

presença dos turistas, o vai e 

vem de embarcações e os 

ruídos.  

Presença dos turistas 

espantam peixes; 

Turbidez provocada 

por embarcações. 

45 Pescadores. 
Colônia de Pescadores 

Z – 25 
17.11.2017 

Além disso, apontaram o 

intenso uso de bronzeadores e 

bloqueadores solar pelos 

turistas, como impactantes e 

também causas da diminuição 

dos peixes. 

Bronzeadores e 

bloqueadores solares 

diminuem a 

quantidade de 

peixes. 

46 Pescadores. 
Colônia de Pescadores 

Z – 25. 
17.11.2017 

[...] relatou sobre as 

reinvindicações dos 

cultivadores de ostras, que em 

comunicação com a Secretaria 

de Meio Ambiente e técnico da 

agricultura, solicitam uma área 

na foz do rio Manguaba 

exclusiva para o cultivo de 

ostras, uma vez que o vai e vem 

de embarcações tem afetado 

essa atividade.  

Turbidez provocada 

por embarcações 

afeta a atividade. 

47 Pescadores. 
Colônia de Pescadores 

Z – 25. 
17.11.2017 

[...] comentou os danos 

causados pelos jangadeiros, que 

rasgam as redes com a ponta das 

varas.  

Jangadeiros rasgam 

redes de pesca. 
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48 Pescadores. 
Colônia de Pescadores 

Z – 25. 
17.11.2017 

[...]No geral, os pescadores são 

desfavoráveis à presença dos 

peixes-boi na região, pois 

rasgam as redes, comem os 

peixes que nelas estão presos, 

comem o capim agulha onde 

ficam os camarões, viram 

embarcações e quebram seus 

motores.  

Peixe boi rasga redes 

de pesca; comem os 

peixes; viram 

embarcações; 

quebram motores. 

49 

Sociedade Civil 

de porto de 

Pedras, AL. 

Biblioteca Municipal. 17.11.2017 

[...] trouxe à discussão sua 

favorável opinião à compra do 

bilhete único e pediu atenção 

para a presença de redes nos 

canais, que prejudicam 

inclusive as tartarugas e 

finalizou alertando sobre a 

pesca predatória de polvos.  

Redes prejudicam as 

tartarugas; Pesca 

predatória de polvos. 

50 Pescadores. 

Colônia de Pescadores 

Z - 22 de Passo de 

.Camaragibe (AL). 

09.01.2018 

[...]falou que a rede de lagosta 

pode ter ocasionado o 

desaparecimento do Cangulo na 

região. 

Rede de pesca de 

lagosta provocou 

desaparecimento de 

Cangulo. 

51 Pescadores 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

[...]sugeriu que o passeio a 

piscina de Carro Quebrado 

fosse realizado exclusivamente 

pelos pescadores do município. 

O pescador falou que os 

pescadores estão sofrendo 

devido à falta de valorização 

dos pescadores no município e 

que essa seria uma alternativa 

de renda para eles.  

Desvalorização dos 

pescadores nas 

atividades turísticas 

do município. 

52 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

O pescador falou que a Caranha 

diminuiu em sua opinião devido 

ao mergulho de compressor. 

Segundo ele, devia se ter uma 

maior fiscalização para assim 

ter um aumento da Caranha na 

região. Outra queixa do 

pescador foi a presença de 

pescadores de outros 

municípios para pescar de 

espinhel na Barra de Santo 

Antônio. 

Redução do Caranha 

devido a pesca com 

compressor; 

Fragilidade de 

fiscalização; 

Pescadores de outras 

regiões competindo 

com pescadores 

locais. 
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53 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

O pescador falou que no final do 

ano houve um barco de pesca 

que utilizava compressor, no 

qual foi pescado 1.000kg de 

Sirigado, 1.200kg de Cioba e 

700kg de Bico-verde. Segundo 

ele, os pescadores “vêm na 

bala” (armados). Outro 

pescador comentou ainda que o 

espinhel fundado além de 

prejudicar as espécies que ficam 

presas no anzol, essa arte de 

pesca tem um fator poluente, 

pois o material utilizado é 

deixado no meio ambiente. 

Pesca com 

compressor; 

pescadores armados; 

Apetrecho Espinhél 

atrapalha a pesca e 

polui o ambiente 

deixando resíduos 

no mar. 

54 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

O pescador comentou que os 

pescadores da Barra de Santo 

Antônio não pescavam muito 

Bobó, pois não é um peixe 

comercial para eles. No entanto, 

houve uma discussão com 

relação a pesca do Bobó e dos 

demais peixes acidentalmente 

pela rede. Os pescadores 

questionaram que caso os 

peixes fossem pegos 

acidentalmente na rede, seria 

mais crime jogar o peixe morto 

no mar do que trazer para a terra 

para ser consumido. 

Pesca de outros 

peixes sem valor 

comercial, mortos 

sendo trazidos ou 

deixados no mar.  

55 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

No entanto, os pescadores 

falaram que existia um conflito 

quanto ao transporte das lanchas 

que atrapalham a pesca. O 

pescador Junior sugeriu que seja 

feito um corredor de navegação 

para essas embarcações.  

Lanchas atrapalham 

a pesca. 

56 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

[...] falou que mesmo com os 

pescadores deixando o espaço 

devido da rede nos rios, as 

embarcações passavam por 

cima e cortavam a rede. 

Embarcações cortam 

as redes de pesca. 

57 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

O pescador falou que hoje as 

pessoas da Barra de Santo 

Antônio não se sustentam com o 

turismo, devido a 

monopolização de grandes 

empresários na região. Falou 

que não adianta zonear uma área 

de visitação sem pensar nos 

pescadores da comunidade. 

Monopólio das 

empresas de grande 

porte (receptivos), 

afetando a pesca 

artesanal. 
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58 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

[...]justificou informando que os 

pescadores não pescavam 

dentro da piscina, mas ao redor, 

o que segundo ele, com o 

zoneamento e a criação das 

Zonas de Visitação, pode 

prejudicar os pescadores devido 

a área de ancoragem. 

Zoneamento de área 

irá prejudicar a 

pesca. 

59 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

[...] comentou ainda que existe 

uma maior exploração do 

turismo na região de Santa 

Luzia. Mas que infelizmente 

eles não estavam presentes na 

reunião. Falou também que sua 

preocupação seria com relação a 

exploração pelas lanchas, uma 

vez que tinha ficado claro o 

conflito já existente com os 

pescadores e os operadores que 

utilizam das lanchas nos 

passeios turísticos. 

Exploração do local 

pelas lanchas, afeta a 

pesca artesanal. 

60 Pescadores. 

Palhoção da Beira 

Rio, Ilha da Crôa, 

Barra de Santo 

Antônio (AL). 

10.01.2018 

[...] comentou que um dos 

maiores problemas ambientais 

na Barra de Santo Antônio é o 

despejo irregular do esgoto no 

rio. Segundo ele a maioria das 

casas não possuem fossa e 

despejam todos os dejetos 

diretamente no rio.  

Esgoto descartado 

no rio. Ausência de 

fossa séptica 

residencial. 

61 

Setor turístico da 

Rota Ecológica 

(AL). 

Pousada Marceneiro, 

São Miguel dos 

Milagres (AL).  

11.01.2018 

[...] falou que a pesca artesanal 

também está sendo prejudicada 

pelo grande volume de uso da 

zona de praia, pois os 

pescadores estão perdendo os 

pontos de desembarque. 

Perda dos pontos de 

desembarque dos 

pescadores para o 

turismo. 

62 

Setor turístico da 

Rota Ecológica 

(AL). 

Pousada Marceneiro, 

São Miguel dos 

Milagres (AL).  

11.01.2018 

[...]Tec. da Secretaria de Pesca 

do Passo de Camaragibe, falou 

que uma das 

reivindicações dos pescadores 

da Barra, é a proibição da 

circulação de veículos na praia, 

pois a lei não está funcionando. 

Solicitou que seja posta ao 

menos uma placa destacando a 

informação, outra questão, são 

os fechamentos dos acessos 

(cercas) nas praias.  

Circulação de 

veículos na praia; 

Fragilidade de 

informação 

disponível; 

Cercamento das 

praias, privatização 

do patrimônio 

público. 
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63 

Setor turístico da 

Rota Ecológica 

(AL). 

Pousada Marceneiro, 

São Miguel dos 

Milagres (AL).  

11.01.2018 

[...] resgatou informações sobre 

o incidente da mortandade de 

peixes no Rio Manguaba e 

sugeriu a proibição de 

construções de tanques de 

armazenamento de resíduos da 

agroindústria canavieira nas 

regiões próximas a manguezais 

e os rios. 

Tanques de 

armazenamento de 

resíduos da 

agroindústria 

canavieira provocam 

mortandade de 

peixes. 

64 

Setor turístico da 

Rota Ecológica 

(AL). 

Pousada Marceneiro, 

São Miguel dos 

Milagres (AL).  

11.01.2018 

[...] agradeceu a presença do 

ICMBio e dos interessados em 

manter a natureza, o empresário 

reforçou que os receptivos 

foram classificados pelo grupo 

como um problema para a 

região e perguntou se as 

prefeituras estão trabalhando 

para garantir que se estabeleça 

um limite no quantitativo de 

receptivos. 

Receptivos 

(transportadoras), o 

volume de pessoas é 

um problema na 

manutenção da 

natureza. 

65 

Setor turístico da 

Rota Ecológica 

(AL). 

Pousada Marceneiro, 

São Miguel dos 

Milagres (AL).  

11.01.2018 

[...] falou que vão existir 

empreendimentos com cerca de 

100 apartamentos e que daqui a 

pouco irão surgir marinas de 

jangadas particulares e poderão 

competir com os operadores 

(jangadeiros), as regras deverão 

ser pensadas para esse perfil 

também. 

Conflito das marinas 

que se instalarão 

com pescadores 

artesanais. 

66 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

A pescadora acrescentou que o 

turismo está tomando tudo e os 

pescadores quase não tem mais 

espaço para entrar na praia, pois 

todas as entradas foram 

fechadas. Ela questionou se os 

hotéis têm direito de construir 

uma “parede pra água não 

passar”. 

O turismo está 

tomando tudo, 

afetando os espaços 

dos pescadores. 

67 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

O Pescador de Ipioca comentou 

que não pode pescar na Pedra 

Podre pois o dono da Mar & Cia 

não deixa. “- Como é que vem 

um homem de fora, se instala 

em Paripueira e impede os 

pescadores daqui de pescar? E 

agora tão querendo impedir na 

pedra do Xande também. Aí 

vem um biólogo e corta as redes 

do pescador e fala que ele está 

fora da lei e fica alegando que é 

por causa da tartaruga”. 

Conflito entre 

pescadores 

artesanais e a 

proibição de 

empresários em 

relação a pesca. 
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68 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

O pescador disse que a 

impressão que eles têm é que 

vão proibir tudo, e os que 

dependem da pesca irão ficar 

“chupando dedo”. “É isso que já 

está acontecendo. A entrada da 

Pedra Podre e do Xande é por 

onde passam os pescados. Se 

fechar os dois canais, como é 

que vamos pescar?” 

Conflito de o 

regramento para a 

pesca impedir 

(Impedimento) a 

subsistência dos 

pescadores. 

69 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

[...] comentou que na pedra do 

Xande os mergulhadores 

também não estão mais 

podendo mergulhar. Falou que 

ano passado o BPA foi lá e 

“todo mundo saiu correndo”. 

Ele complementou: “- Na pedra 

podre é bom de pescar e já não 

pode”. Na região de Ipioca a 

pesca está sendo impedida pela 

atividade de turismo não 

regulamentada. 

Conflito da pesca 

sendo impedida 

(Impedido) pela 

atividade turística 

pelo regramento da 

pesca. 

70 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

[...] questionou se na Barra de 

Santo Antônio existe alguma 

área fechada. Falou que os 

“tainheiros” (pescadores de 

tainha) de Barra na época da 

maré morta, vêm para Ipioca, 

fecham o canal e impedem as 

tainhas de passarem e os 

pescadores da região não pegam 

mais nenhuma tainha. 

Conflito entre 

pescadores de fora 

do município 

impedindo a pesca 

de pescadores locais. 

71 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

[...]falou que há muito tempo o 

pessoal daqui fazia os passeios e 

que ela mesma já trabalhou com 

isso, e usavam o motor de 

rabeta, mas que o empresário 

cortou tudo. 

Motor de rabeta em 

embarcação no uso 

para passeio por 

pescadores 

artesanais. 

72 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

Cimar citou a pesca do polvo e 

sugeriu que deveria ser 

estipulado um tamanho mínimo 

para a pesca dele pois muitos 

pescadores pegavam alguns 

muito pequenos. 

Complementou ainda que o 

polvo fica perto da batata e que 

muitos pescam com cloro na 

pedra seca, sem água e que os 

peixes e os polvos não voltam 

praquela pedra mais. 

Pesca do polvo com 

tamanho muito 

pequeno e sendo 

pescado com água 

sanitária. 
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73 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

[...] falou que depois que o canal 

foi aterrado os peixes mais 

graúdos não vão mais para lá, 

mas que esse aterramento foi 

um processo natural. O 

pescador informou também que 

na região tem muito 

mergulhador que pesca com 

arpão, sem carteirinha e sem 

cadastro em colônia.  

Aterramento natural 

da área; Pesca com 

arpão irregular. 

74 Pescadores. 

Associação dos 

moradores de refúgio 

das águas 

(AMORDAG) Ipioca 

(AL). 

25.01.2018 

[...]informou que houve caso em 

que pescadores da comunidade 

colocaram veneno no rio 

Ipioquinha para pegar peixes; 

explicou que esse veneno só 

intoxica os peixes e não faz mal 

a quem come, mas mata 

peixes de todos os tipos. 

Complementou que uma vez 

eles colocaram na maré de 

enchente 

e isso levou à intoxicação das 

ostras do lado de cima, e muitas 

morreram.  

Colocação de 

veneno para pesca 

de peixes. 

75 Pescadores. 

Associação dos 

moradores do Distrito 

de Floriano Peixoto, 

Ipioca (Maceió/AL). 

26.01.2018 

[...]disse que existe muita 

dificuldade de os pescadores 

saberem o período de desova 

dos lagostins e que precisavam 

de mais informações. 

Fragilidade de 

informações. 

76 
Setor Turístico de 

Paripueira (AL). 

Câmara dos 

Vereadores de 

Paripueira. 

26.01.2018 

[...] falou que existem muitos 

problemas como derramamento 

de resíduos nos rios que são 

difíceis de resolver pois não 

existem provas para apontar o 

culpado e autuá-lo, mas que 

acompanham pela mortalidade 

dos peixes.  

Derramamento de 

resíduos nos rios. 

77 
Setor Turístico de 

Paripueira (AL). 

Câmara dos 

Vereadores de 

Paripueira. 

26.01.2018 

[...]tomou a palavra para falar 

sobre os corredores de 

navegação alegando que são 

compridos e arriscados, 

principalmente para o pescador 

que não tem barcos potentes, e 

que por segurança, fazem uma 

volta. Pediu que isso fosse 

revisto junto ao CEPRAM.  

Corredores de 

navegação longos 

promovendo risco 

para a pesca 

artesanal. 

78 
Setor Turístico de 

Paripueira (AL). 

Câmara dos 

Vereadores de 

Paripueira. 

26.01.2018 

[...] informou que a piscina de 

Paripueira é uma das mais 

antigas na implementação e até 

hoje, o ICMBio não sabe 

quantos visitantes vão à piscina 

por dia, pois não há um 

monitoramento dos visitantes e 

um acompanhamento diário por 

parte da prefeitura.  

Fragilidade de 

informações; 

Fragilidade no 

monitoramento dos 

visitantes na UC. 
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79 
Setor Turístico de 

Paripueira (AL). 

Câmara dos 

Vereadores de 

Paripueira. 

26.01.2018 

[...]sugeriu a liberação do 

passeio de orla e reforçou que o 

número limite de visitantes, 

nunca bateu o valor limite de 

(252 pessoas/dia). Destacou 

também que o local de 

ancoragem da ZV não é 

adequado.  

Local de ancoragem 

inadequado para 

visitantes. 

80 
Setor Turístico de 

Paripueira (AL). 

Câmara dos 

Vereadores de 

Paripueira. 

26.01.2018 

[...]questionou sobre a forma de 

punição nas fiscalizações. 

Contou que ainda existem 

fotógrafos que alimentam os 

peixes mas que na associação 

eles não aceitam essas pessoas, 

porém, quando o ICMBio autua, 

autua a associação como um 

todo.  

Alimentação de 

peixes por 

fotógrafos; 

Autuação da 

entidade ao invés do 

infrator. 

81 
Setor Turístico de 

Paripueira (AL). 

Câmara dos 

Vereadores de 

Paripueira. 

26.01.2018 

[...]que no caso de Paripueira 

não é possível, pois no rodízio o 

alvará é liberado com 

determinado barco, e não se 

pode navegar com outro. “A 

vez” no rodízio são para 

embarcações e não pessoas.  

Impedimento no uso 

de alvará em outra 

embarcação por 

empréstimo gera 

conflito. 

82 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

[...] propôs que na reunião sejam 

identificados espaços 

exclusivos para que os 

pescadores possam praticar o 

turismo garantindo essa 

alternativa de renda na região. 

Explicou que o uso de lancha e 

catamarãs é caro e burocrático e 

que muitos moradores da região 

não têm condições, ficando um 

turismo exclusivamente para os 

empresários. Alegou receio ao 

usar sua jangada na área e estar 

praticando alguma 

irregularidade por falta de 

conhecimento, e acabar sendo 

autuado durante as ações de 

fiscalização. 

Fragilidade de 

informação; 

Conflito no uso do 

barco da pesca 

artesanal para o 

turismo como 

segunda atividade, 

alegando monopólio 

das grandes 

embarcações. 

83 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

[...] alegou que desconhecia os 

objetivos das boias de 

demarcação e que pensava que 

eram para delimitar áreas 

proibidas para a pesca, e que só 

agora estava tendo essa 

informação. Solicitou que um 

novo corredor de navegação ao 

Norte fosse revisto para uma 

melhor qualidade de vida dos 

pescadores, pois o acesso pelos 

canais atuais, oneram a 

atividade do pescador, devido 

aos gastos de combustível e de 

tempo e por ser arriscado para 

os barcos menores. 

Desconhecimento de 

informação da 

demarcação da área 

de pesca 

(Informação); 

corredor de 

navegação oneroso 

para a atividade da 

pesca artesanal. 
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84 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

Pediu também ao ICMBio que 

houvesse uma maior articulação 

no sentido de informar aos 

pescadores das regras, períodos 

de proibição de pesca de 

espécies, legislações, pois nem 

todos tem acesso à internet e 

informação, e muitas vezes 

acabam cometendo 

irregularidades por 

desconhecimento. 

Fragilidade de 

Informação sobre as 

regras da pesca na 

APA. 

85 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

O pescador de Ipioca apontou as 

áreas de arrasto de camarão e 

demonstrou uma grande área 

onde ocorre pesca de polvo com 

cloro. 

Pesca com cloro. 

86 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

O pescador falou que o Bico-

verde e o bobó-vermelho estão 

sumindo devido à poluição 

terrestre, apontando a presença 

de protetor solar e bronzeador 

que vem dos turistas e se 

acumulam na água como um 

dos grandes responsáveis pelo 

desaparecimento dessas 

espécies. 

Poluição terrestre; 

bloqueadores e 

protetores solares 

provocam 

desaparecimento de 

espécies. 

87 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

[...] identificou o mergulho 

predatório como uma causa 

desse desaparecimento também. 

Mergulho 

predatório. 

88 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

[...]Pescador do mar de fora, 

questionou que os condomínios 

constroem estruturas, aterram 

os manguezais matando os 

caranguejos, e que os 

pescadores levam a culpa. 

Aterramento de 

Manguezais 

provocam a morte de 

caranguejos. 

89 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

[...] falou que aqui em 

Paripueira só existe pesca 

artesanal e não existe espinhel 

de fundo, mas que tem visto 

barcos de fora pescando 

toneladas de peixes na região, 

utilizando esse apetrecho. 

Pesca com Espinhél 

por pescadores de 

fora. 

90 Pescadores. 
Colônia de pescadores 

Z-21 Paripueira (AL). 
27.01.2018 

[...] informou que quando a 

fiscalização começa a agir os 

pescadores já são informados 

por outros e começam a 

“esconder suas irregularidades” 

antes que ela chegue. 

Boicote de 

fiscalização. 
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91 
Reunião com o 

setor do Turismo. 

CRAS de Barra de 

Santo Antônio (AL). 
05.02.2018 

[...] reclamou sobre o uso do 

arpão que gera muitos conflitos 

entre os pescadores e o setor 

turístico por ser arriscado ferir 

algum turista e lembrou ainda 

sobre o fechamento da pedra do 

Santiago, quando houve 

crescimento populacional e 

migração de polvos para outros 

locais, mas quando foi aberta 

foram pescados em abundância.  

Pesca com arpão 

gera conflitos entre 

turistas. 

92 
Reunião com o 

setor do Turismo. 

CRAS de Barra de 

Santo Antônio (AL). 
05.02.2018 

[...] comentou sobre conflito 

com pescador armado que 

ameaça quando é restringido de 

pescar na Zona de Visitação. 

Conflito entre 

pescadores e fiscais, 

praticando a pesca 

com arma.  

93 
Reunião com o 

setor do Turismo. 

CRAS de Barra de 

Santo Antônio (AL). 
05.02.2018 

[...] alertou que pessoas de fora 

estão 

comprando terreno e 

construindo muros de alvenaria 

nos mangues, e que isso deve 

ser fiscalizado. 

Construção em áreas 

de manguezal. 

94 
Reunião com o 

setor do Turismo. 

CRAS de Barra de 

Santo Antônio (AL). 
05.02.2018 

[...] alertou sobre o rio Santo 

Antônio e falou que quando 

chove, escorrem dejetos da 

usina que caem no rio e matam 

os peixes e crustáceos. Inclusive 

alertou que a mortandade dos 

peixes no rio Santo Antônio é 

recorrente. 

Dejetos escorrem da 

usina provocando a 

mortandade de 

peixes e crustáceos. 

95 
Reunião com o 

setor do Turismo. 

CRAS de Barra de 

Santo Antônio (AL). 
05.02.2018 

A pescadora falou que em cima, 

na região da Caiana, é fácil 

coletar água e verificar a 

presença de veneno. 

Água contaminada 

com veneno. 

96 
Reunião com o 

setor do Turismo. 

CRAS de Barra de 

Santo Antônio (AL). 
05.02.2018 

[...]pediu a fala para alertar que 

Tabuba está esquecida e que ali 

existe muita coisa errada 

acontecendo, como pescadores 

levando turistas para as piscinas 

em barco de pesca, sem 

equipamento, sem segurança e 

com maior quantidade de 

pessoas que o permitido, 

expondo Tabuba na mídia caso 

ocorra alguma tragédia. 

Pescadores 

realizando passeio 

turístico sem 

equipamentos de 

segurança e sem 

controle de 

capacidade de carga. 
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97 

Reunião com o 

setor do Turismo 

de Ipioca. 

Clube da AABB em 

Maceió. 
06.03.2018 

[...] discordou, identificando a 

presença de arrasto de praia na 

região há 250m do Hibiscus. 

Comentou também sobre a 

ocorrência de pesca de polvo 

com água sanitária. 

Acrescentou ainda que na área 

da 1ª barreira de corais já 

identificou 3 espécies de 

tartaruga. Tem identificado 

muita mortalidade de espécies 

na área, apresentando o número 

de 48 tartarugas mortas do ano 

passado para cá, de acordo com 

seu monitoramento. Acredita 

que os maiores motivos dessa 

alta mortalidade sejam devido à 

pesca e à grande presença de 

lixo plástico.  

Pesca de polvo com 

água sanitária; 

Morte de espécies 

(Tartarugas) devido 

à pesca e o lixo 

plástico.  

98 

Reunião com o 

setor do Turismo 

de Ipioca. 

Clube da AABB em 

Maceió. 
06.03.2018 

[...] comentou que peixes 

coletados ali foram levados para 

análise e apresentaram grandes 

quantidades de metais pesados 

nos músculos, como zinco, 

mercúrio e chumbo, que 

acredita serem provenientes do 

esgoto, chuva ácida e outros 

fatores. Alertou que por esse 

motivo os peixes da região 

podem não ser indicados para 

alimentação.  

Peixes 

contaminados com 

materiais pesados 

provenientes de 

esgoto e chuva 

ácida. 

99 

Reunião com o 

setor do Turismo 

de Ipioca. 

Clube da AABB em 

Maceió. 
06.03.2018 

[...]comentou que sabe que os 

limites da APA são as áreas da 

maré, mas que os estuários não 

podem ser negligenciados e os 

órgãos responsáveis devem ser 

informados e agirem a respeito.  

Limites de 

monitoramento da 

APA não alcançam 

conflitos em 

estuários. 

100 

Reunião com o 

setor do Turismo 

de Ipioca. 

Clube da AABB em 

Maceió. 
06.03.2018 

[...] retrucou que o pescador não 

é um inimigo tão forte assim, 

mas sim a poluição, e sugeriu 

como possível solução que 

sejam feitos trabalhos partindo 

das empresas para a 

comunidade, tratando da 

inclusão dos pescadores. 

A poluição é o 

inimigo mais forte 

para a pesca. 

101 

Condutores e 

Interessados pelos 

passeios na 

APACC. 

Prefeitura Municipal 

de Porto Calvo. 
21.03.2018 

Os possíveis impactos 

identificados pela realização do 

passeio de estuário são: Motor e 

óleo, moradores e turistas com 

lanchas e jet-ski, conflito das 

redes de pesca com as 

embarcações. 

Conflitos são motor, 

óleo, turbidez pelo 

uso de jet ski e 

lancha, que inclusive 

cortam as redes de 

pesca. 



86 

 

102 

Condutores e 

Interessados pelos 

passeios na 

APACC. 

Prefeitura Municipal 

de Porto Calvo. 
21.03.2018 

Acontece ainda, um passeio de 

buggy realizado pela 

Associação Turística, com saída 

em Porto de Pedras, margeando 

o rio até próximo a fazenda Leal 

onde realizam o passeio no 

estuário do Rio Manguaba. 

Utilizam jangadas e catamarãs 

de pequeno porte (12 pessoas). 

Os impactos identificados no rio 

foram o barulho dos motores e a 

velocidade dos jet skys e 

lanchas, lixo, efluente 

domiciliar e da usina. Os 

passeios não têm horário fixo, 

mas a procura é maior no pôr-

do-sol. 

Motor de buggy, 

velocidade de jet sky 

e lanchas; lixo, 

efluente domiciliar e 

da usina; fragilidade 

no ordenamento dos 

passeios. 

103 

Condutores e 

Interessados pelos 

passeios na 

APACC. 

Prefeitura Municipal 

de Porto Calvo. 
21.03.2018 

Sobre os impactos foi 

apresentada a possibilidade de 

conflito com os catadores de 

massunim, o lixo, o som e o 

motor devido aos resíduos e 

barulho.  

Conflito gerado 

pelos catadores de 

massunim com som 

e motor e lixo. 

104 

Condutores e 

Interessados pelos 

passeios de orla. 

Pousada Barra Velha. 22.03.2018 

Sobre os eventos noturnos 

houve conflito a respeito da 

bebida, som, lixo, comida, pois 

nesse horário esses impactos 

são potencializados, bem como 

à respeito do horário pois 

existem pescadores em 

atividade. 

Eventos noturnos 

que promovem som 

alto e lixo no mesmo 

horário da pesca.  

105 

Reunião com os 

órgãos públicos 

em geral; pesca; 

turismo/indústria 

hoteleira/imobiliá

ria/agroindústria e 

sociedade civil 

geral. 

Auditório do CEPENE 

Tamandaré (PE). 
14.05.2018. 

[...] tomou a palavra para 

informar que existe pesca 

artesanal em todo o mar de 

dentro em Tamandaré e que 

aqui pode acontecer como em 

Maragogi que os pescadores 

perderam área de pesca no mar 

de dentro para o turismo.  

Conflito da 

delimitação 

(Ordenamento) de 

área para a pesca e 

do turismo. 

106 

Reunião com os 

órgãos públicos 

em geral; pesca; 

turismo/indústria 

hoteleira/imobiliá

ria/agroindústria e 

sociedade civil 

geral. 

Auditório do CEPENE 

Tamandaré (PE). 
14.05.2018 

[...] falou sobre a situação do rio 

dos Carneiros, morte de 

espécies (cavalo-marinho, 

caranguejos), despejo de lixo 

está causando contaminação do 

ambiente.  

Despejo de Lixo. 

107 

Reunião com os 

órgãos públicos 

em geral; pesca; 

turismo/indústria 

hoteleira/imobiliá

ria/agroindústria e 

sociedade civil 

geral. 

Auditório do CEPENE 

Tamandaré (PE). 
14.05.2018 

[...]frisou sobre a piscina do 

Val, que pela visitação ser mais 

intensa, a preocupação foi de 

não ampliar esta área para não 

criar mais conflito com 

pescadores. Questionou se 

existiria uma contraproposta. 

Ampliação de área 

turística pode gerar 

conflito com a 

pesca. 
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108 

Reunião com os 

órgãos públicos 

em geral; pesca; 

turismo/indústria 

hoteleira/imobiliá

ria/agroindústria e 

academia e 

ONGs. 

Clube Social Porto de 

Pedras (AL). 
16.05.2018 

[...] tem visão diferenciada do 

turismo, que o ICMBio parece 

beneficiar pousadas e receptivos 

e prejudica o pescador e o 

jangadeiro que explora turismo. 

Também não concorda que o 

jangadeiro não possa emprestar 

a jangada para outro operar se 

ficar doente.  

Turismo é 

beneficiado em 

detrimento da pesca, 

pelo manejo da 

APA. 

109 

Reunião com os 

órgãos públicos 

em geral; pesca; 

turismo/indústria 

hoteleira/imobiliá

ria/agroindústria e 

academia e 

ONGs. 

Clube da AABB 

Pescaria Maceió (AL) 
16.05.2018 

[...]preocupação com o rio 

Santo Antônio, preservação de 

mangue, a usina Santo Antônio 

vem poluindo o rio a décadas, os 

primeiros a serem atingidos são 

eles. Quando começa a moagem 

morre tudo, ostras (as nativas 

ficaram brancas), peixes. 

Proposta que não viu ser 

contemplada de preservação do 

mangue e que querem fechar a 

área na frente da boca do rio e 

que os primeiros prejudicados 

são eles lá dentro.  

Poluição do rio 

promovendo a morte 

de ostras e peixes. 

110 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 27: Agricultura e Meio 

Ambiente de Porto de Pedras 

relatou o conflito entre o setor 

da Pesca Artesanal e o Peixe-

boi, mencionando, 

especificamente, o Tinga 

(peixe-boi). Segundo os 

pescadores de Porto de Pedras, 

AL, Tinga é o principal 

causador dos conflitos na 

região, pois o animal rasga os 

apetrechos de pesca, retira os 

peixes da rede e desenvolveu o 

hábito de “chupar os peixes”. O 

Diretor de Meio Ambiente 

informou que Iran havia 

mencionado o desenvolvimento 

de um estudo sobre o 

comportamento e 

monitoramento do Tinga e 

enfatizou que o problema 

persiste há mais de 3 anos.  

Peixe boi rasga os 

apetrechos de pesca 

e chupa os peixes. 

111 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 27: [...]relatou que existe 

a pesca predatória e a pesca 

permitida, logo, é necessário 

levar em consideração o esforço 

de pesca como uma ameaça 

também.  

Conflito da pesca 

predatória. 
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112 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 27: [...]falou que a 

espécies invasoras foram 

citadas no diagrama por serem 

interpretadas como uma ameaça 

para as espécies no geral. Por 

exemplo, o peixe-leão é uma 

espécie invasora que pode 

dizimar todo o ecossistema, a 

mesma coisa para o coral sol, 

que pode impactar de forma 

abrupta o habitat.  

Conflito das 

espécies invasoras. 

Peixe Leão, pode 

dizimar todo o 

ecossistema. 

113 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Páginas 30,31: [...]Porto de 

Pedras afirmou que na 

percepção dos pescadores, os 

profissionais da pesca 

imaginam que estão sendo 

perseguidos pelo ICMBio. citou 

o seguinte exemplo: “o 

pescador quer construir uma 

palhoça na restinga e não pode, 

mas chega um empresário que 

constrói um hotel, o hotel pode 

ser até multado, mas os 

pescadores não ficam sabendo. 

E quando o pescador é multado, 

ele nem sabe que pode recorrer 

ao auto de infração, pois são 

pessoas de baixa escolaridade. 

Mas os comentários que surgem 

na comunidade é que os grandes 

continuam cometendo o crime e 

nada acontece.  

Conflito entre 

pescadores e 

empresários do 

turismo. Um pode 

construir e outro 

não. 

114 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 31: [...] Porto de Pedras 

informou que outro motivo que 

leva os pescadores a serem 

descrentes quanto à atuação do 

ICMBio e OEMA’s é o descaso 

com os envenenamentos dos 

rios. Citou o caso recente no rio 

Manguaba e afirmou que todos 

sabem quem são os culpados, 

mas até o momento, nada foi 

feito. 

Descrença nos 

órgãos de gestão e 

controle; Descaso 

com o 

envenenamento dos 

rios. 

115 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 34: [...] destacou que o 

pensamento do grupo estava 

direcionado a partir do que pode 

ser gerado pela pesca predatória 

como redes fantasmas, ou 

vestígios de outros apetrechos e 

enfatizou que a pesca predatória 

é uma ameaça. 

Pesca Predatória. 
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116 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 34: [...]Maragogi/AL 

falou que como mergulhador ele 

sempre se depara com vestígios 

da pesca predatória no mar.  

Vestígios de pesca 

predatória (Lixo). 

117 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 34: [...] falou sobre os 

mutirões de limpeza de praia 

que foram realizados na Rota 

Ecológica (Passo de 

Camaragibe, São Miguel dos 

Milagres e Porto de Pedras) e 

um dos principais itens 

encontrados no lixo eram 

pedaços de redes, telas dos 

currais e as telas pretas mais 

rígidas. 

Lixo, pedaços de 

rede, telas e currais. 

118 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 34: [...]Tamandaré 

afirmou que os resíduos da 

pesca são um sério problema. 

Na discussão também foi 

relatada a existência da pesca 

nas zonas de visitação e a 

plenária reforçou a ilegalidade 

da ação. 

Resíduos da pesca 

(Lixo), são um 

problema. 

119 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 34, 35: [...]Paripueira 

falou que está faltando uma 

aproximação com as colônias 

para ampliar a comunicação 

junto aos pescadores, e indagou 

que uma boa parcela dos 

pescadores que utilizam os 

espaços destinados para a 

visitação não é associada à 

colônia.  

Fragilidade 

Informação 

(Comunicação) 

junto aos 

pescadores; 

Pescadores não são 

vinculados à 

colônia. 

120 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 38: Com relação à pesca 

artesanal [...]falou que seria 

interessante organizar mais 

encontros, não apenas com as 

pescadoras, mas com toda a 

comunidade pesqueira, pois isso 

poderia auxiliar no 

fortalecimento da gestão. 

Acesso à 

Informação. 

121 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 38: São José da Coroa 

Grande relatou outro problema, 

a clareza na definição nas linhas 

de preamar (LPM). 

Acesso à 

Informação. 
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122 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 38: afirmou que a linha 

de preamar já está demarcada, 

mas falta o entendimento e 

divulgação desta informação. 

[...]informou que essa definição 

de preamar é recente e a 

informação ainda não foi 

divulgada como deveria. 

Acesso à 

Informação. 

123 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 38: [...] informou que os 

limites que estão sendo 

discutidos são os limites da 

APA, que os limites da linha de 

preamar já foram definidos, mas 

que sua divulgação ainda é 

incipiente. 

Acesso à 

Informação. 

124 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 38: São José da Coroa 

Grande destacou a necessidade 

de evidenciar os limites da APA 

também em relação aos 

manguezais.  

Acesso à 

Informação. 

125 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 40: [...]reforçou que falta 

comunicação/entendimento dos 

limites. 

Acesso à 

Informação. 

126 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 40: [...] comentou que 

falta clareza na disponibilização 

de informações sobre os limites 

da APA. Bruno expôs que 

praticamente ninguém recorre 

ao sítio eletrônico institucional 

da APA. 

Acesso à 

Informação. 

127 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 40: [...]São José da 

Coroa Grande afirmou que a 

pouco tempo, a própria APA 

não sabia ao certo quais eram os 

municípios que faziam parte de 

seu território, tendo iniciado 

recentemente trabalhos com a 

prefeitura de Barreiros/PE.  

Acesso à 

Informação. 
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128 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 40: [...] falou que há 

necessidades de dados quanto 

ao quantitativo de mulheres que 

dependem diretamente do 

recurso pesqueiro, artesãs, 

marisqueiras e pescadoras. 

Necessidade de 

dados relacionados 

às mulheres na 

pesca. 

129 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 40: [...] afirmou: “Não é 

que não ache representatividade 

no conselho, mas no contexto 

alagoano, (pescadoras) existe 

uma deficiência na participação 

das comunidades.” 

Deficiência na 

participação 

feminina (Mulheres) 

no conselho da 

APA. 

130 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 61: [...] falou que a 

quantidade de áreas para o 

turismo também afeta a pesca 

artesanal, logo, são necessários 

regramentos mais específicos 

para isso.  

Quantitativo de 

áreas para o turismo 

afeta negativamente 

a pesca artesanal. 

131 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 62: [...]Japaratinga 

destacou que ele está 

representando uma instituição e 

está agindo pela razão e não pela 

emoção. O profissional da pesca 

afirmou que consultou suas 

lideranças e afirmou que a 

decisão era por não haver mais 

Zona de Preservação em 

Japaratinga. 

Conflito na escolha 

de liberação de área 

para a pesca sem ter 

zona de preservação. 

132 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 62: [...]Japaratinga 

destacou não estar 

representando a colônia, mas os 

pescadores de Japaratinga. O 

pescador destacou que sua 

tomada de decisão na OPP 

poderia gerar um conflito com a 

comunidade pesqueira que ele 

representa. 

Conflito entre 

pescadores e colônia 

na definição dos 

interesses da pesca 

no município. 

133 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Páginas 62, 63: [...]São José da 

Coroa Grande relatou que isso 

também aconteceu em São José, 

que os conflitos surgiram, mas 

que a colônia convocou todos os 

pescadores, inclusive, os não 

associados e a situação foi 

resolvida. Até o IBAMA 

chegou a multar os pescadores 

que estavam realizando a pesca 

ilegal com água sanitária, mas o 

caso foi resolvido na própria 

colônia. 

Pesca com Água 

Sanitária. 
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134 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 65: [...] O pescador de 

Japaratinga lembrou de uma 

ameaça que é muito importante: 

o tráfego das embarcações 

turísticas em algumas áreas, 

prejudicando a atividade 

pesqueira. 

Embarcações 

turísticas ameaçam a 

atividade da pesca. 

135 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 67: [...] destacou que já 

aconteceram incêndios em 

manguezais dentro da UC, 

como foi o caso de São Miguel 

dos Milagres, e o fogo destruiu 

cerca de quatro hectares. No 

tópico velocidade das 

embarcações [...]Porto de 

Pedras informou será 

velocidade de três nós 

incipiente para o deslocamento 

das embarcações e sugeriu, no 

mínimo, 5 nós. [...] Tamandaré 

destacou que a restrição da 

velocidade é por conta da erosão 

do mangue, a possibilidade de 

conflitos com a pesca artesanal 

e a segurança dos usuários. 

Incêndios em 

Manguezais; 

velocidade das 

embarcações 

promovendo 

turbidez; Erosão do 

Mangue gerando 

conflitos com a 

pesca. 

136 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 71: [...]Porto de Pedras 

falou que a pescaria com potes 

já existe há mais de 2 mil anos e 

é direcionada para a pesca 

seletiva do polvo. Nunca 

conseguiu entender por que esse 

método foi proibido na APA. 

Esse tipo de pescaria poderia 

substituir métodos mais 

agressivos, como o uso dos 

bicheiros e de água sanitária. 

Conflito da pescaria 

de polvo com pote 

em detrimento da 

pescaria com água 

sanitária. 

137 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 72: [...]esclareceu que a 

nossa plataforma continental é 

muito plana e que a 

tridimensionalidade atrai mais 

peixes, logo, qualquer estrutura 

que seja colocada no mar vai 

atrair os peixes de outros 

lugares, sendo essa a lógica do 

afundamento de naufrágios. 

Você está retirando peixes de 

outros lugares. 

Conflito do 

naufrágio migrando 

espécies para outros 

lugares promovendo 

desequilíbrio no 

ecossistema. 
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Fonte: Produzido pelos autores 

 

Sistematização dos conflitos relacionados a pesca identificados nas reuniões do 

CONAPACC. 

 

 Tabela 5 - Identificação dos discursos relacionados a tensões e problemas 

característicos de conflitos socioambientais nas comunidades da pesca da registrados nas 

atas das reuniões do conselho da APA. 

 

 

Recortes dos discursos das oficinas de atualização do plano de manejo da APA Costa dos 

Corais. 

Nº 
Ordem de 

reunião 

Local de 

Realização das 

Reuniões 

Data 

Registro dos Conflitos 

socioambientais relacionados à 

pesca. 

Trecho Chave 

138 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 72: [...] Porto de Pedras 

citou que os pescadores estão 

perdendo suas forças e vários 

pesquisadores estão surgindo 

com estudos que dificultam o 

trabalho da pesca.  

Pesquisadores 

apresentam estudos 

que enfraquecem a 

pesca artesanal. 

139 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 72: [...] falou que os 

pescadores estão aumentando o 

esforço de pesca e 

metodologias, e isso também 

é prejudicial. Logo, precisamos 

conter o excesso de pesca, pois 

isso pode ser um problema. 

O excesso da pesca 

(esforço) também é 

prejudicial. 

140 

Relatório da 

Oficina de 

Planejamento 

Participativo para 

revisão do Plano 

de Manejo da 

APA Costa dos 

Corais. 

CEPENE Tamandaré 

(PE). 

17 a 

21.09.2018 

Página 75: [...] falou que a pesca 

artesanal está perdendo seus 

espaços, por exemplo, com 

relação à guarda dos apetrechos, 

das jangadas e das canoas de 

pesca na restinga. Esclareceu 

que o uso desses espaços pelos 

pescadores é parte uma cultura 

com mais de 200 anos e os 

empresários não estão 

permitindo mais esses usos.  

Apetrechos, 

embarcações e 

materiais da pesca 

em áreas de restinga 

em conflito com 

regras do plano de 

manejo. 
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1 
4ª Reunião 

Ordinária 

CEPENE - 

ICMbio 
27 a 29.03.12 

A proposta visa solucionar os conflitos 

gerados pela falta de ordenamento da 

área, que vem sendo afetada pela pesca 

predatória, inclusive de tartarugas 

marinhas, e o não cumprimento das 

regras de visitação nas piscinas 

naturais por embarcações não 

autorizadas, atividades estas que não 

estão sendo devidamente fiscalizadas 

pelo poder público. 

Pesca predatória 

2 
4ª Reunião 

Ordinária 

CEPENE - 

ICMbio 
27 a 29.03.12 

Alguns objetivos ou ações propostas 

por uma CT mostraram sobreposição 

com os objetivos, ações de outra CT, 

como por exemplo, o objetivo 

relacionado com avaliação de 

atividades pesqueiras com potencial de 

impacto sobre a biodiversidade, que foi 

excluído da CT de Pesquisa e impactos 

e foi incorporado aos objetivos da CT 

de Pesca. 

Sobreposição de 

Grupos de 

trabalho afetando 

o desempenho das 

discussões do 

comitê da pesca. 

3 
4ª Reunião 

Ordinária 

CEPENE - 

ICMbio 
28 a 29.03.12 

A conselheira pediu para constar na 

memória da reunião a informação do 

conselheiro sobre a ocorrência de uma 

aula prática, com mais de 40 alunos 

sobre os recifes da piscina natural de 

Paripueira, pisoteando as áreas recifais 

de entre - marés, durante a baixa, o que 

não é permitido pela legislação em 

vigor da APACC. 

Pisoteamento da 

área de recifes. 

4 
5ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 14.08.2012 

No momento seguinte a professora, foi 

convidada para apresentar um resumo 

da nota técnica. Foi comentado que a 

ideia é uma forma de limitar o número 

de embarcação operando com o 

turismo nas piscinas naturais e que esse 

turismo, especialmente se 

desordenado, causa enorme impacto no 

ambiente recifal e que o conselho tem 

esse poder.  

Ordenamento das 

atividades 

5 
5ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 14.08.2012 

[...]Em Paripueira existe o limite, mas 

chega qualquer um e coloca o catamarã 

para operar, sendo o problema, a falta 

de fiscalização. 

Fiscalização 
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6 
5ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 14.08.2012 

[...]explica que já existe um número 

fixo de embarcações permitidas. 

Esclareceu o problema como sendo a 

necessidade das prefeituras de limitar a 

emissão das licenças, pois embora isso 

não vá necessariamente implicar com o 

aumento das embarcações, poderá 

aumentar a pressão sobre a exploração 

de novas áreas. 

Licenciamento 

7 
6ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2013 

[...]alertou os conselheiros sobre as 

atividades que estão proibidas na Zona 

de Conservação da Vida Marinha do 

Peixe-boi, implantada no litoral norte 

de Alagoas, conforme normas contidas 

no plano de manejo da APACC. 

Proibição de 

atividades na 

ZCVM. 

8 
6ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2013 

[...]reforçou uma reinvindicação 

apoiada por vários segmentos da 

comunidade de Paripueira para que a 

Zona de Preservação da Vida Marinha 

venha a ser criada no litoral do 

município, contemple uma área de 

capim agulha frequentada por peixes-

boi, ao invés da área recifal fechada 

pelo projeto Recifes Costeiros em 

1999. 

Conflitos com a 

governança. 

9 
6ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2013 

A equipe do ICMbio entendeu que 

ainda deve ser feita uma avaliação 

criteriosa para definir a área mais 

adequada para a implantação da Zona 

de Preservação da Vida Marinha em 

Paripueira. 

Conflitos com a 

governança. 

10 
6ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2013 

[...]disse ter sentido falta de um 

programa de estatística pesqueira para 

subsidiar ações relacionadas à gestão 

da pesca na APACC, como a seleção 

de áreas para a criação das zonas 

exclusivas de pesca. O chefe do 

CEPENE também defendeu que, além 

do uso sustentável das piscinas 

naturais, os programas de ação da 

APACC também contemplem o uso 

sustentável dos recursos pesqueiros. 

Informação 



96 

 

11 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...]Respondendo as questões do 

Mauro: Não podemos esquecer as 

questões políticas e seus interesses, 

assim como da rotatividade de cargos 

de interesse. Quanto a criação de novas 

Áreas protegidas tem que vir da 

comunidade, assim como o 

empoderamento. Qualquer pessoa 

pode solicitar uma área aquícola, 

quanto a pesca ainda não há uma 

regulamentação ou é mais difícil de 

fiscalizar assim como nas questões de 

infraestrutura. 

Conflitos com a 

governança. 

12 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...]Aquicultura orgânica a 

comunidade explora de a colônia de 

pescadores ter a concessão da 

utilização da área aquícola com a 

agricultura orgânica. 

Conflitos com a 

governança. 

13 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...] Sugere um encaminhamento para a 

questão do não cumprimento por parte 

das usinas na poluição dos rios e corais 

consequentemente. Ou seja, um meio 

do ICMbio fiscalizar ou sugerir a um 

órgão competente. 

Fiscalização 

14 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...] Devemos ficar atentos as 

manifestações a exemplo do que 

aconteceu com o caso dos pescadores 

em Maragogi. 

Regulação de 

atividades 

turísticas de 

passeios na APA. 

15 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...] chama a atenção para a estranheza 

da atitude dos barcos de pesca irem 

para o turismo, abandonando a pesca. 

Não há nenhuma ação de estímulo à 

pesca.  

Conflitos com a 

governança. 

16 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...] citou a portaria de 2009, que não 

foram incluídos os barcos de pesca na 

IN. Porque a Marinha informou que só 

pode fazer passeio turístico se o barco 

alterar sua categoria, deixando de ser 

pescador. Após isso, o pescador se 

desinteressou. E, que a atribuição da 

fiscalização dos barcos da pesca seria 

da Marinha. 

Conflitos com a 

governança. 
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17 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...] É proibido a pesca nas áreas de 

visitação de Maragogi? Exemplo de 

2005 da IN. Todos os recifes estão 

disponibilizados para o turismo não 

mais para a pesca. Uma área de 

sacrifício de turismo ao invés de se 

espalhar o impacto para as demais 

áreas recifais de Maragogi, se somando 

a criação de mais uma área de exclusão 

de pesca. Em Maragogi não há área 

recifal para a pesca. 

Ordenamento da 

APA 

18 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...] Cita o exemplo da migração dos 

visitantes das Galés para os recifes das 

Taócas em Barra Grande (Maragogi). 

Na verdade, não foram estimuladas a 

exploração de novas áreas, a 

regulamentação se deu em locais onde 

a visitação é histórica. É uma realidade 

o potencial conflito com pescadores, 

mas é preciso avaliar qual a atividade 

seria impactada, aparentemente pesca 

subaquática (não regulamentada) e 

pesca de caçoeira para Lagostin. 

Ordenamento da 

APA 

19 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...] É preciso estar atento às demandas 

dos pescadores que não tem condições 

organizacionais para realizar suas 

reinvindicações, portanto, é preciso 

que o estado crie as Zonas Exclusivas 

de Pesca. 

Delimitação da 

área de pesca. 

20 
7ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 

10 e 

11.06.2013 

[...] Atentar para a necessidade dos 

grupos de pescadores não organizados 

que migram para a atividade turística 

assim como a apresentação da 

Associação do Peixe-boi. 

Conflitos com a 

governança. 

21 
8ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 28.08.2013 

[...]opinaram que a instrução 

normativa deveria passar pelas 

câmaras técnicas de Pesca e Turismo, 

para envolver todos os segmentos 

interessados na questão e mostraram 

preocupação com o fato de que essa 

ampliação no número de visitantes 

estimule outros grupos sociais a terem 

o mesmo direito, como os envolvidos 

no passeio para observação do peixe-

boi. O chefe da APACC concorda que 

o tema seja levado para a análise das 

câmaras técnicas e que o 

encaminhamento dessas propostas se 

torne uma rotina. 

Controle da 

capacidade de 

carga 
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22 
9ª Reunião 

Ordinária 
Paripueira (AL) 19.11.2013 

[...] São Miguel dos Milagres (AL), 

defendeu a participação da colônia e 

demonstrou preocupação com o 

zoneamento marinho do município. 

Pediu que houvesse espaço para a 

preservação e também para os 

pescadores, para ninguém sair 

prejudicado. 

Conflitos com a 

governança. 

23 
10ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 13.03.2014 

[...]levantaram questões relacionadas a 

implantação do radar nos municípios 

da APA. O motivo da localização da 

primeira antena em Tamandaré (PE). A 

necessidade de se elaborar propostas 

de educação ambiental voltadas ao 

pescador e quantas embarcações 

seriam monitoradas. 

Monitoramento 

24 
10ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 13.03.2014 

[...] explicou a ideia é que todas as 

embarcações de pesca de pequeno 

porte usem refletor instalado para que 

sejam captadas pelo radar para 

monitoramento da frota e para aumento 

da segurança no mar. 

Monitoramento 

25 
12ª Reunião 

Ordinária 

Porto de Pedras 

(AL) 
13.08.2014 

Uma das ações específicas previstas no 

PAN para a APACC é a criação de um 

fórum para definir normas para criação 

de áreas de restrição de pesca e um 

projeto de monitoramento da atividade 

pesqueira, inicialmente da lagosta para 

depois ser ampliado e replicado em 

todos os municípios integrantes da UC. 

Monitoramento 

26 
12ª Reunião 

Ordinária 

Porto de Pedras 

(AL) 
13.08.2014 

[...]propõe que o pescador Waldemar e 

os conselheiros que participaram de 

reunião do PAN Manguezal, realize 

um seminário com os pescadores sobre 

a conservação dos manguezais, dos 

corais e dos peixes da APA Costa dos 

Corais.  

Informação 
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27 
12ª Reunião 

Ordinária 

Porto de Pedras 

(AL) 
13.08.2014 

[...]informa sobre o conflito de 

fechamento dos acessos às praias de 

Porto de Pedras, prejudicando às 

comunidades de pescadores artesanais 

do município. Disse que foi realizada 

uma audiência pública para discutir a 

lei municipal do zoneamento especial 

do turismo, em que os pescadores são 

contra o fechamento da via paralela à 

praia do patacho, determinada pela lei. 

Informou que esta questão está sendo 

discutida no MPF com a SPU/AL, 

IMA e ICmbio. Pede que a APACC 

apoie a luta dos pescadores em defesa 

da pesca artesanal, pois corre-se o risco 

do fechamento das praias para grandes 

empreendimentos turísticos. Paulo 

Informa que a Procuradora federal, 

Dra. Raquel Teixeira, está 

acompanhando esta questão e 

determinou que o IMA, SPU e ICMbio 

realizem uma vistoria conjunta nas 

praias da APACC, para levantar este e 

outros problemas relacionados à 

ocupação irregular da zona de praia; 

finalizou, informando que a questão 

não está esquecida e terá continuidade 

após o período eleitoral. 

Fechamento do 

acesso às praias 

da APA. 

28 
13ª Reunião 

Ordinária 

ICMBIO Ilha 

Santa Rita 

Marechal 

Deodoro. 

13.11.2014 

[...]apresentou os resultados da oficina 

para o 1º Seminário de pesca artesanal 

na APACC que foi realizada nos dias 4 

e 5 de novembro de 2014, no CEPENE, 

em Tamandaré (PE). Os objetivos 

foram definir, junto com 

representantes dos pescadores e 

parceiros, temas e metodologia de 

trabalho para o seminário. Os dois 

principais temas definidos foram: 

Garantia do ordenamento do território 

pesqueiro e nivelamento sobre os 

instrumentos de gestão da APACC 

(Plano de Manejo e conselho gestor). 

Conflitos com a 

governança. 

29 
13ª Reunião 

Ordinária 

ICMBIO Ilha 

Santa Rita 

Marechal 

Deodoro. 

13.11.2014 

Quanto ao assunto de fiscalização em 

zona de praia, Carolina explicou que a 

conselheira Maria José Pereira "Zeza" 

(Câmara de Japaratinga) enviou uma 

solicitação desta pauta por e-mail, mas 

como não pôde comparecer, justificou 

que se trata de uma reinvindicação para 

que haja uma maior fiscalização na 

área de praia, pois quando chega a 

fiscalização as estruturas já estão 

construídas. 

Fiscalização 
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30 
13ª Reunião 

Ordinária 

ICMBIO Ilha 

Santa Rita 

Marechal 

Deodoro. 

13.11.2014 

[...]que a pesca submarina é 

incompatível com o turismo e 

questionou se é uma atividade 

prejudicial para a conservação. 

Pesca predatória 

31 
13ª Reunião 

Ordinária 

ICMBIO Ilha 

Santa Rita 

Marechal 

Deodoro. 

13.11.2014 

Maceió: Os principais problemas são a 

ausência dos gestores, resíduos e pesca 

ilegal. Claudio Sampaio faia que sente 

a ausência da APA em Maceió, 

principalmente a questão dos veículos 

nas praias, pesca irregular e problemas 

com resíduos no extremo sul da APA 

(Principalmente na praia de Ipioca). 

Conflitos com a 

governança. 

Lixo 

Pesca predatória 

32 
13ª Reunião 

Ordinária 

ICMBIO Ilha 

Santa Rita 

Marechal 

Deodoro. 

13.11.2014 

Japaratinga: Os principais problemas 

são resíduos e acessos às praias. 

Nogueira falou que algumas empresas 

como a coca cola, tem sido uma das 

mais poluidoras. 

Lixo 

Fechamento do 

acesso às praias. 

33 
13ª Reunião 

Ordinária 

ICMBIO Ilha 

Santa Rita 

Marechal 

Deodoro. 

13.11.2014 

São Miguel dos Milagres: Os 

principais problemas são resíduos, 

acesso às praias. 

Lixo 

Fechamento do 

acesso às praias. 

34 
13ª Reunião 

Ordinária 

ICMBIO Ilha 

Santa Rita 

Marechal 

Deodoro. 

13.11.2014 

Tamandaré e São Jose da Coroa 

Grande: Os principais problemas são 

resíduos e acessos. 

Lixo 

Fechamento do 

acesso às praias. 

35 
14ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.03.2015 

[...] seguiu informando que no final de 

dezembro aconteceu uma pequena 

alteração na instrução normativa (IN) 

que define a visitação em Maragogi, 

duas piscinas tiveram acréscimos de 

embarcações e pessoas, uma situação 

em que o CONAPAC e a gestão da 

unidade se posicionaram contra, mas 

que foi técnica e politicamente 

aprovadas em outras instâncias. 

Conflitos com a 

Governança 

36 
16ª Reunião 

Ordinária 

Passo de 

Camaragibe 
13.11.2015 

A partir dos relatos dos pescadores 

sobre suas dificuldades e problemas 

enfrentados em suas comunidades, 

foram levantados os conflitos 

existentes e elaborados 

encaminhamentos para sua solução 

junto a APA. 

Conflitos com a 

Governança 
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37 
16ª Reunião 

Ordinária 

Passo de 

Camaragibe 
  

O conselheiro Manoel Pedrosa 

(IRCOS) informou sobre a realização 

de um seminário sobre a teia de pesca 

em Beberibe, na RESEX prainha do 

canto verde, que contou com a 

participação de representantes de 14 

estados brasileiros e que teve como 

tema central a discussão sobre direitos 

da pesca e  territórios pesqueiros a 

nível nacional; Outro tema abordado 

foi a portaria nº 45 de 2014 do MMA, 

que trata das espécies aquáticas 

ameaçadas de extinção, a qual por 

incluir espécies de interesse comercial 

criou uma situação de conflito com o 

MPA e encontra-se suspensa por 

decisão judicial. Também se discutiu 

as ações relacionadas com a portaria 

ministerial que trata dos direitos da 

pesca e de aposentadoria de pescadores 

de comunidades pesqueiras 

tradicionais. 

Espécies 

ameaçadas 

Direito da pesca 

Aposentadoria. 

38 
18ª Reunião 

Ordinária 

São José da 

Coroa Grande 

(PE) 

10.03.2016 

[...]Informou que no 1º Seminário da 

pesca da APACC foi apontada a falta 

de informação que os pescadores 

sentem sobre a legislação pesqueira. 

Em relação à pesca do caranguejo - 

Uçá, está havendo uma discussão sobre 

seu marco regulatório. 

Informação 

39 
18ª Reunião 

Ordinária 

São José da 

Coroa Grande 

(PE) 

10.03.2016 

O CPP encaminhou um e-mail à 

APACC para ajudar na identificação 

de representantes do setor para 

participar da reunião e retornar as 

informações às suas bases. As 

principais pautas da reunião serão: 1) 

Discutir as formas de captura, por 

exemplo a pesca com laço, e 2) O 

período de defeso na época da entrada. 

Há uma tradição no NE dessa prática e 

esse ano houve uma "enxurrada" de 

apreensões e multas, sem que os 

pescadores tenham sido informados ou 

tenha sido feita qualquer forma de 

discussão com os usuários. 

Formas de 

Captura da pesca 

Período de defeso 

Informação. 
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40 
19ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 22.06.2016 

Citou outros projetos que estão em 

andamento, com o mapeamento dos 

fundos para identificação de áreas de 

pesca e o projeto radar que visa o 

mapeamento das áreas da pesca através 

da identificação dos locais de operação 

das embarcações de pesca, bem como, 

fornecer dados para regulamentar o 

fluxo de embarcações de cabotagem, 

evitando acidentes com embarcações 

pesqueiras e as artes de pesca, por estas 

utilizadas. 

Ordenamento da 

APA 

41 
19ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 22.06.2016 

Os 3 óbitos ocorridos nos últimos dias 

foram todos resultantes de interações 

antrópicas com a espécie. Um animal 

foi morto devido ao choque com uma 

embarcação e um outro foi abatido a 

tiros. 

Antropização 

42 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

[...]aponta a importância na mudança 

nos aparelhos de pesca para diminuir 

os impactos nas espécies. 

Apetrechos que 

causam impacto 

ao ecossistema. 

43 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro parabeniza as ações do 

projeto e indica como solução aos 

impactos, ordenamentos, zoneamentos 

e proibição de petrechos de pesca. 

Apetrechos que 

causam impacto 

ao ecossistema. 

44 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

Acrescenta que em Alagoas não se 

tinha informação, mas depois que se 

iniciou o monitoramento, já 

registramos centenas de ocorrências 

reprodutivas e não produtivas para o 

Estado de Alagoas anualmente. 

Respondeu ainda que mortalidade das 

tartarugas se dá principalmente na 

interação com a pesca, mas não tem 

como determinar a causa mortis na 

maioria dos casos devido ao avançado 

estágio de decomposição e pela 

ausência de logística e de pessoal. 

Antropização 

45 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro informa sobre os 

conflitos entre pescadores e os peixes-

boi, e alega que os peixes-boi comem 

peixes das redes de pesca e danificam 

as mesmas. 

Conflitos com o 

Peixe-boi. 

46 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

A conselheira diz que há sério 

problema na interação entre pesca e o 

peixe-boi, pois disputam o mesmo 

espaço. 

Conflitos com o 

Peixe-boi. 
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47 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

A conselheira informa que todo o 

litoral tem conflito entre peixes-boi e 

pescadores e que os peixes-boi soltos e 

que apresentam esse comportamento 

de tirar peixes das redes e acrescenta 

que se tentam minimizar esse 

comportamento com a adaptação para 

a soltura. 

Conflitos com o 

Peixe-boi. 

48 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

A conselheira informa que o conflito é 

histórico e que as atividades de pesca 

atrapalham a migração natural da 

espécie e acrescenta que cursos de 

capacitação serão oferecidos para 

indicar como conviver com o animal. 

Conflitos com o 

Peixe-boi. 

49 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro diz que esses conflitos 

podem  ser solucionados com o diálogo 

procurando estratégias que evitem o 

contato entre os pescadores e o animal. 

Conflitos com o 

Peixe-boi. 

50 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro sugere o diálogo 

estimulando a percepção e um 

monitoramento que quantifique essas 

ocorrências, para se ter um 

conhecimento mais profundo do 

problema. 

Conflitos com o 

Peixe-boi. 

51 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro informa da existência de 

muitos pedidos para criação de áreas 

para o turismo, mas que a unidade não 

avança em processo de criação de 

ZPVM e nas áreas exclusivas de pesca 

e informa que no Seminário da Pesca 

Artesanal da APACC os pescadores de 

São Bento (Maragogi), reclamaram do 

turismo nas áreas tradicionais da pesca. 

Conflito entre 

pesca e o turismo. 

52 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro informou, também sobre 

o conflito socioambiental na praia do 

Patacho (São Miguel do Milagres/AL), 

onde foram ateados fogo nas palhoças 

dos pescadores artesanais. 

Conflito entre 

pesca e o turismo. 

53 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro informa sobre a 

navegação de jet-skis e voadeiras perto 

das pedras e da costa, que ocasiona 

peixes mortos, tartarugas feridas, além 

de exposição ao perigo dos diversos 

usuários no município de Paripueira. 

Conflito entre 

pesca e o turismo. 
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54 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro fala que sentiu falta de 

entrevistas com pescadores de 

mergulho. O conselheiro Pedro 

Henrique informa que até o momento 

não tem aplicativo para auxiliar no 

monitoramento. O conselheiro 

Waldemar diz que o impacto é 

catastrófico e questiona que 

parâmetros e indicadores irão ser 

utilizados. 

Monitoramento 

55 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro acrescenta que no 

CONAPACC estão representadas sete 

colônias de pescadores e que esses 

representantes não estão discutindo 

áreas de pesca, com risco de ocorrer o 

que ocorreu em Maragogi. 

Conflitos com a 

governança. 

56 
20ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 11.08.2016 

O conselheiro fala do aumento da 

pesca predatória com o compressor e 

questiona sobre aquisição de 

embarcação para fiscalização. 

Pesca predatória 

Fiscalização 

57 
24ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 09.11.2017 

Conselheiro reforça a ideia e informa 

que o rio Persinunga está se tornando 

uma língua negra, o rio mais poluído 

da costa dos Estados de Alagoas e 

Pernambuco. 

Saneamento 

básico. 

58 
24ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 09.11.2017 

Criação do grupo de trabalho dos 

COMDEMAS. [...]informa que essa 

pauta foi proposta pelo Instituto Biota 

e o grupo de trabalho teria função de 

elaborar plano de trabalho incluindo 

elaboração de minuta sobre fundo 

municipal do meio ambiente, de 

cartilha para o fortalecimento dos 

conselhos e seminário com este tema. 

o Conselheiro apoia e diz da evidente 

falta de capacidade dos municípios 

para criação dos conselhos municipais 

e acrescenta que o trabalho tem que ser 

capitaneado pelo prefeito e é muito 

importante para o ordenamento da 

visitação das piscinas naturais.  

Conselhos 

Municipais de 

Meio ambiente. 

59 
24ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 09.11.2017 

A conselheira diz que falta 

sensibilização das prefeituras. 

Conselhos 

Municipais de 

Meio ambiente. 

60 
24ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 09.11.2017 

A convidada parabeniza a 

pesquisadora e comenta que os 

materiais de pesca, como nylon, estão 

entre os maiores poluidores dos 

oceanos e questionou como a pesquisa 

considerou a questão dos territórios de 

pesca. 

Apetrechos que 

causam impacto 

ao ecossistema. 
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61 
24ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 09.11.2017 

O conselheiro comenta que uma 

comparação realizada por estudos na 

pesca em Tamandaré (PE), entre os 

anos 1999 e 2016, a propulsão a vela 

desapareceu e aumentou a pesca de 

mergulho com mais tecnologia, com o 

uso do arbalete. 

Pesca predatória 

62 
24ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 09.11.2017 

A conselheira parabenizou o trabalho e 

comentou que 80% dos estômagos de 

tartarugas contêm material de pesca. 

Apetrechos que 

causam impacto 

ao ecossistema. 

63 
24ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 09.11.2017 

O analista comenta que o mergulhador 

não se considera pescador e que a 

colônia de pescadores não considera os 

mergulhadores como pescadores e isso 

dificulta a gestão. 

Pesca predatória 

64 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

O conselheiro apresentou uma 

filmagem (Feita pela Secretara de 

Meio ambiente de São José da Coroa 

Grande/PE) do rio da foz até o ponto 

de captação da água pela COMPESA e 

nessa gravação se identificou os 

principais pontos de degradação e 

poluição. 

Saneamento 

básico. 

65 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

Foi constatado que o rio sofre uma 

forte pressão urbana, tanto por pessoas 

de comunidades carentes, quanto por 

pessoas de poder aquisitivo elevado e 

que a poluição por efluentes 

domésticos é uma das principais 

formas de poluição. 

Saneamento 

básico. 

66 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

O conselheiro disse que sentiu falta da 

recuperação hidrológica. Ele 

argumentou que identificou vários 

fatores que causam impactos como as 

estradas e pontes que podem reter 

recursos hídricos. 

Recuperação 

Hidrológica 
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67 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

A conselheira apresentou os resultados 

do GT dos COMDEMAS. Após 

apresentar toda a equipe, ressaltou o 

objetivo que foi apoiar a estruturação 

desses COMDEMAS. Ela apresentou 

um diagnóstico dos 13 COMDEMAS 

(Barreiros, São José, Tamandaré, 

Maragogi, Japaratinga, Porto Calvo, 

Porto de Pedras, São Miguel dos 

Milagres, Passo de Camaragibe, São 

Luis do Quitunde, Barra de Santo 

Antônio, Paripueira e Maceió), onde só 

2 possuem COMDEMA ativo.  

Conselhos 

Municipais de 

Meio ambiente. 

68 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

3 - Carta de recomendação (Esgoto de 

Maragogi): O conselheiro apresentou o 

texto da carta de recomendação 

endereçada ao governador do Estado 

de Alagoas para execução da obra 

contratada pela CASAL na rua do 

carvão, Maragogi/AL. Ele explicou e 

mostrou imagens da situação da 

poluição. 

Saneamento 

básico. 

69 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

Ele solicitou que fosse feita uma 

redistribuição e que no caso a forma 

mais viável seria que os operadores de 

catamarã cedessem uma fatia. 

Ordenamento da 

APA 

70 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

O conselheiro reforçou as palavras do 

outro conselheiro e disse que se sente 

desrespeitado, de certa forma, pelos 

lancheiros procurarem logo as 

instâncias em Brasília antes do 

conselho. [...] disse que esse assunto é 

antigo e já conhece o pleito de outros 

tempos. Na opinião dele, o aumento no 

número de visitantes será ruim para os 

peixes, para os corais, par ao meio 

ambiente em geral. 

Conflitos com a 

Governança. 
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71 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

[...]apresentou dados referentes a 

poluição pelo esgoto na cidade de 

Tamandaré. Os esgotos são lançados 

na galeria pluvial e o sistema de 

esgotamento é deficitário. O 

COMDEMA e a prefeitura fizeram 

alguns procedimentos como 

notificação, denúncias, propostas de 

análise e vistorias. Autos de infração 

foram feitos por diversos órgãos 

(ICMbio, Prefeitura). Luciano, disse 

que é visível as línguas negras. 

Reinvindicações foram feitas e se nada 

for feito, o destino da cidade estará em 

xeque. 

Saneamento 

básico. 

72 
25ª Reunião 

Ordinária 
Tamandaré (PE) 15.03.2018 

[...]perguntou se o conselho não 

poderia fazer uma moção de repúdio ao 

Governo do Estado. Afirmou que é 

necessário estancar essa poluição por 

esgoto ao longo dos rios e praias da 

APA Costa dos Corais. 

Saneamento 

básico. 

73 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

A conselheira informou que os 

pescadores de Passo de Camaragibe 

não ficaram sabendo dessa discussão 

do zoneamento e muitos não 

concordaram, como também não 

entenderam a proposta, acrescentando 

que isso pode gerar mais conflitos 

locais.  

Informação 

74 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

Com relação a questão da redução de 

áreas de visitação, o presidente Iran 

Normande, informou que não haverá 

redução do número de visitantes e que 

o turismo de base comunitária 

promove uma melhor distribuição de 

renda e não prejudica o empresariado. 

Conflitos com a 

Governança 

75 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

O analista informa que as novas áreas 

foram pensadas numa área maior do 

que a necessidade real, e que no caso 

específico de Maragogi, os pescadores 

ficaram sem área de pesca. 

Pescadores sem 

áreas de pesca na 

composição das 

áreas. 
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76 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

O conselheiro levanta questões 

técnicas quanto ao tamanho das áreas 

de pesca, de visitação e de proteção e 

questiona se esse dimensionamento 

está sendo ponderado para uma visão 

de futuro e cita o caso de São José da 

Coroa Grande, onde a proposta de área 

de preservação que estava prevista em 

um retângulo sentido Leste-Oeste, foi 

modificado para sentido norte-sul e 

questiona se essa modificação traz 

alguma diferença ou foi para evitar um 

conflito social. 

Conflitos com a 

Governança. 

77 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

O conselheiro questiona se essa 

proposta de zoneamento não provocará 

ruído na comunidade. 

Conflitos com a 

Governança. 

78 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

O bolsista informou que no caso 

específico de São José da Coroa 

Grande, a modificação se deu para 

evitar um conflito socioambiental e 

para evitar um prejuízo ecológico. 

Conflito 

socioambiental. 

79 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

O Analista informa que todas as 

propostas de áreas tinham desenho no 

sentido Leste-Oeste para evitar o 

conflito com a atividade pesqueira que 

acontece nos recifes costeiros. Com 

relação à questão de a proposta 

provocar ruído nas comunidades(...). 

Conflito com a 

Governança. 

80 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

O conselheiro representante da 

Associação dos Operadores de 

Mergulho de Maragogi informa que é 

contra reduzir ainda mais as áreas de 

visitação. 

Redução da área 

de visitação. 

81 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

[...]pescador de Tamandaré, chama a 

atenção para o zoneamento da piscina 

do véu, e que a maioria do uso dessas 

piscinas é realizada por veranistas e 

que a fiscalização dessa área é 

problemática. 

Zoneamento 

Fiscalização. 
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82 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

[...]informa que a gestão da unidade 

necessita do apoio das comunidades 

para que esse zoneamento seja 

implementado e que com relação ao 

controle da visitação a maior 

dificuldade é controlar o acesso e cita 

os exemplos de Maragogi e Tamandaré 

como distintos no que tange à 

proporção de turistas e veranistas. O 

presidente complementa que nessa 

questão necessita-se do apoio das 

prefeituras. Com relação às regras de 

pesca na zona do peixe-boi, deverá ter 

um plano de gestão dos recursos 

pesqueiros à parte. 

Zoneamento 

Acesso às praias. 

83 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

Pauta 4: Ações da Pesca: Andrea 

Olinto comenta da importância do 

envolvimento do setor pesqueiro no 

encontro que será realizado no 

CEPENE para discutir o zoneamento 

do tráfego marítimo (ZATAN) no 

complexo estuarino de rio Formoso/PE 

e que poderia auxiliar no conflito 

existente entre pesca e veranistas em 

Tamandaré. 

Zoneamento. 

84 
26ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 12.07.2018 

O analista diz que não está sentindo 

entendimento do setor da pesca e que 

essa decisão tem que partir dos 

pescadores e sugere que esse tipo de 

participação seja amadurecido para 

próximos eventos. 

Entendimento no 

setor da pesca. 

(Conflito entre 

atores). 

85 
27ª Reunião 

Ordinária 
Maceió 13.12.2018 

Pauta 6: Recomendação para o IMA 

sobre a qualidade da água. O 

conselheiro fez a leitura da 

recomendação para o IMA que trata 

sobre a estação de tratamento de esgoto 

de Maragogi. Mencionou que duas 

praias estão impróprias para banho: A 

foz do rio Maragogi e a do Rio 

Persinunga. 

Saneamento 

básico. 

86 
27ª Reunião 

Ordinária 
Maceió 13.12.2018 

[...]trouxe uma fala de que os 

manguezais são tão importantes ou 

mais que os recifes de coral. O mesmo 

disse que os manguezais são o berço de 

muitas espécies. Especificou a questão 

do lixo e da poluição dos rios. 

Lixo 

Saneamento 

Básico. 
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87 
27ª Reunião 

Ordinária 
Maceió 13.12.2018 

O conselheiro mencionou que há dois 

projetos de pesquisa que estão sendo 

desenvolvidos pelo IFAL com essa 

temática: Ocorrência de nutrientes e 

metais pesados em sedimentos fluviais 

do litoral norte de Alagoas e avaliação 

preliminar do impacto das atividades 

antrópicas nos ecossistemas hídricos 

da bacia hidrográfica do rio Maragogi. 

Ambos os projetos são coordenados 

por outro Professor. 

Antropização 

Saneamento 

Básico 

88 
27ª Reunião 

Ordinária 
Maceió 13.12.2018 

Pauta 9: disse que em ponta de Mangue 

o objetivo inicial era que fossem 

usadas jangadas a vela com motor de 

rabeta mais vela ou de 13hp. Houve 

resistência dos operadores de turismo a 

se adaptarem as regras. O conselheiro 

passou a palavra par ao colega e ele 

propôs que fossem utilizadas as 

embarcações disponíveis (lanchas e 

jangadas de fibra de vidro). Ele 

solicitou um prazo para que os motores 

fossem substituídos de dois tempos 

para o de quatro tempos. Enfatizou o 

tempo de adequação levando em conta 

a preservação do meio ambiente e as 

condições de trabalho. O Iran 

Normande disse que essa proposta, de 

certa forma, inviabiliza a primeira pois 

parece que não há um consenso entre 

os operadores e a prefeitura. Outro: 

solicitou que a associação submeta um 

documento técnico para que embase a 

discussão e estudo por parte de algum 

GT.  

Utilização de 

jangadas à vela 

com 

especificações de 

motor.  

89 
27ª Reunião 

Ordinária 
Maceió 13.12.2018 

[...]propôs que haja um novo 

entendimento entre a associação dos 

lancheiros e a prefeitura. Iran disse que 

o entendimento é que a prefeitura 

apresentou uma proposta mais factível. 

Há uma resistência dos locais em 

aderirem a regra posta. Outro: passou a 

palavra para o secretário de meio 

ambiente de Maragogi. Ele disse que 

mais de 60% têm motor 40hp. É mais 

fácil a minoria trocar para o de 40hp 

que o contrário. Outro: passou a 

palavra para fulano que protestou 

quanto ao fato de não serem ouvidos. 

[...] disse que não houve uma discussão 

e que não foram consultados na 

proposta da prefeitura. 

Utilização de 

jangadas à vela 

com 

especificações de 

motor.  

90 
27ª Reunião 

Ordinária 
Maceió 13.12.2018 

[...]enfatizou que a falta de voz talvez 

seja pela não procura em participar do 

referido conselho. 

Conflitos com a 

Governança. 
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91 
27ª Reunião 

Ordinária 
Maceió 13.12.2018 

[...] solicitou que se a decisão for 

postergada e que viesse com um 

parecer técnico, pois nem todos os 

conselheiros entendem os termos. 

Informação 

92 
27ª Reunião 

Ordinária 
Maceió 13.12.2018 

[...] corroborou com o dito pelo 

Eduardo e disse que é de difícil 

compreensão. 

Informação 

93 
28ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2019 

Pauta 9: Agenda da Pesca: Andrei 

Cardoso Apresentou os objetivos e 

metas do projeto GEFMAR 1.4, com a 

temática "Conhecendo a Pesca 

artesanal". (2016). Devido a 

complicações de execução do projeto, 

ele foi retomado somente em 2018 com 

a realização do II Seminário da Pesca 

Artesanal da APACC, que discutiu 

principalmente questões ligadas a 

portaria 445 (Espécies Ameaçadas), 

Planos de recuperação, atualizações 

sobre o projeto GEFMAR 1.4 e o novo 

exercício de levantamento de desafios 

e soluções para a agenda.  

Espécies 

ameaçadas. 

94 
28ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2019 

[...]ressaltou que em Passo de 

Camaragibe a colônia de pescadores 

está bem apagada e solicitou apoio 

neste cenário. 

Mobilização de 

atores locais. 

95 
28ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2019 

[...]ressaltou a importância da 

federação da pesca e da articulação 

entre os atores ligados a pesca. 

Destacou que percebe as instituições 

trabalhando de forma desarticulada e 

que a federação pode atuar delegando 

tarefas às colônias e buscando envolvê-

las na agenda.  

Mobilização de 

atores locais. 

96 
28ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2019 

[...] disse que a agenda da pesca estava 

muito restrita ao projeto GEFMAR e 

que a agenda da pesca é mais ampla do 

que isso, solicitando que dessem uma 

esclarecida nisso. Informou ainda, que 

a CT de Pesca e o GT das espécies são 

grupos distintos. que precisam se 

rearticular e rever a agenda prioritária. 

Informação 

97 
28ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2019 

[...]informou que a pesca não é mesmo 

só a agenda do GEFMAR, ressaltou as 

questões ligadas as espécies 

ameaçadas e os termos de Autorização 

de Uso (TAUS) que são ferramentas 

importantes na garantia do território 

pesqueiro. 

Espécies 

Ameaçadas 

Termo de 

Autorização de 

Uso (TAUS). 
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98 
28ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2019 

A equipe não concordava com a 

abertura da piscina porque considerava 

que Maragogi já possuía muitas 

piscinas de visitação e que abrir mais 

uma, poderia ser considerado como 

prejudicial aos pescadores, que 

perderiam ainda mais território para 

uso público. 

Ordenamento da 

APA 

99 
28ª Reunião 

Ordinária 
Japaratinga 14.03.2019 

[...]colocou que admira que o 

município de Maragogi esteja 

querendo se organizar para 

desenvolver o turismo sustentável, mas 

que atualmente a realidade está 

permeada por questões complicadas e 

que não vê de forma positiva o 

município, fazendo a gestão da 

visitação. 

Ordenamento da 

APA 

100 
30ª Reunião 

Ordinária 
Maragogi 22.08.2019 

Pauta 1: Remoção dos Servidores do 

NGI Costa dos Corais: Exoneração de 

Iran Normande e que não se obteve 

resposta a solicitação de explicações 

sobre a motivação. Ana Paula 

complementou que a APA Costa dos 

Corais está há oito meses sem chefe 

nomeado e que a pauta diz respeito à 

remoção de Iran Normande, que tem 

histórico de atuação no projeto peixe-

boi e Andrei cardosos, que tem atuação 

na gestão de pesca, para Cuiabá e 

Curitiba respectivamente. 

Descontinuidade 

das políticas 

Públicas. 

Fonte: Produzido pelos autores 
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