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RESUMO 

Palavras-chave: JURUBATIBA, LAGOA DE CARAPEBUS, UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO, POPULAÇÕES TRADICIONAIS. 

 

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba), criado em 29 de abril de 

1998, localiza-se no nordeste do Estado do Rio de Janeiro e abrange os municípios de Macaé, 

Carapebus e Quissamã. Possui 44 km de costa, abrigando 18 lagoas costeiras com alto grau de 

preservação e importância ecológica. Dentre estas lagoas encontra-se a Lagoa de Carapebus 

que possui duas características importantes: (i) está situada apenas parcialmente no interior do 

PARNA Jurubatiba; e (ii) é utilizada para a prática pesqueira de uma comunidade de 

pescadores artesanais locais, que vêm sendo reconhecidos como população tradicional por 

diversos pesquisadores. O presente trabalho contempla o estudo de caso da Lagoa de 

Carapebus como contribuição à gestão das lagoas costeiras brasileiras. Assim, o trabalho teve 

por objetivo descrever como ocorre a relação dos pescadores artesanais locais com o órgão 

gestor da Unidade de Conservação, estabelecer as bases para a assinatura de um acordo acerca 

da pesca nos limites da UC e propor seus termos. O acordo proposto visa à preservação da 

Lagoa de Carapebus e a garantia de sustento das famílias dos pescadores artesanais que ali 

praticam sua atividade pesqueira. A metodologia utilizada neste trabalho pode ser dividida em 

cinco etapas, a saber: (i) pesquisa bibliográfica e análise documental; (ii) análise de imagens 

disponíveis na sede administrativa da Unidade de Conservação, além de imagens de satélites 

disponíveis no programa “Google Earth”; (iii) observação participativa; (iv) elaboração do 

instrumento de pesquisa - roteiros de entrevistas semi-estruturadas; e (v) tabulação e análise 

do material coletado nas entrevistas. Durante o desenvolvimento da pesquisa foi constatado 

que apesar da criação do PARNA Jurubatiba em 1998, a Lagoa de Carapebus enfrenta 

atualmente diversas ameaças que comprometem sua integridade. A atuação dos órgãos 

públicos relacionados à lagoa foi avaliada e pesquisada a percepção dos diversos atores 

sociais envolvidos com a gestão da lagoa acerca da atuação do órgão gestor do PARNA 

Jurubatiba. Os pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus e seus métodos de pesca foram 

identificados, sendo traçado o perfil típico dos pescadores que exercem a atividade pesqueira 

nesse corpo hídrico. Suas propostas de manejo para a lagoa foram consideradas e discutidas, 

sendo apresentadas também as pesquisas em andamento na Lagoa de Carapebus e a legislação 

vigente. Durante o trabalho verificou-se que a proibição do exercício da pesca na Lagoa de 

Carapebus por parte dos pescadores artesanais, não contribuiu para a preservação desse 
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ecossistema, ao mesmo tempo em que colocou dezenas de pescadores na ilegalidade. As 

propostas do Plano de Manejo do PARNA Jurubatiba para corrigir essa distorção foram 

analisadas, tendo sido sugeridas mudanças para aperfeiçoamento das normas propostas. As 

aberturas de barra da Lagoa de Carapebus foram discutidas, sendo descrito o histórico das 

aberturas de barra da lagoa após a criação do PARNA Jurubatiba, as normas atualmente em 

vigor acerca da abertura da barra, os atores sociais relacionados à Lagoa de Carapebus e sua 

percepção sobre a abertura da barra, além de propostas para o manejo da mesma. A 

capacidade dos pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus de auto-regulamentar a pesca 

foi analisada, sendo possível identificar as formas de apropriação dos recursos de uso comum 

relativas ao corpo hídrico em questão. Foram ainda identificadas as principais representações 

sociais dos pescadores da Lagoa de Carapebus, assim como a representação destes pescadores 

no Conselho Consultivo do PARNA Jurubatiba. O trabalho discute ainda a situação atual das 

populações tradicionais relacionadas à Unidades de Conservação Federais, identificando 

experiências que vêm possibilitando a atividade pesqueira através de acordos de pesca. Por 

fim é apresentado um modelo de Termo de Compromisso para estabelecimento de acordo de 

pesca entre o órgão gestor do PARNA Jurubatiba e os pescadores artesanais, que espera-se 

que contribua para uma gestão mais eficaz e sustentável dos recursos naturais protegidos pela 

UC. 
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ABSTRACT 

The  National Park of Jurubatiba (PARNA Jurubatiba) created on April 29, 1998, is located in 

the northeastern region of Rio de Janeiro State, covering Macae, Carapebus and Quissamã 

cities. It has 44 km of coastline, 18 sheltered lagoons highly preservated and ecologically 

important. The Carapebus lagoon which has two important features: (i) it is situated only 

partially within the PARNA Jurubatiba, and (ii) it is used for the practice of fishing by a 

community of local fishermen, who have been recognized as traditional population by various 

investigators. This work studies Carapebus Lagoon in order to contribute to the management 

of  brazilian coastal lagoons . Thus, the work aimed to describe the relationship occurs as the 

local fishermen with the national manager of the Protect Area, laying the foundations for 

signing a fishing agreement within limits of the Conservation Unit (CU) and propose its 

terms. The proposed agreement aims to preserve the Carapebus lagoon, also helping to insure 

good livelihood conditions for local fishermen and their families. The methodology used in 

this work can be divided into five steps, namely: (i) literature research and documental 

analysis, (ii) analysis of images available in the CU’s administrative headquarters, along with 

satellite images available in "Google Earth "(iii) participatory observation, (iv) development 

of the research instrument semi-structured, and (v) tabulation and analysis of the material 

collected in interviews. During the research development it was found that despite the 

transformation of Jurubatiba into area National Park, in 1998, the Carapebus Lagoon  

currently faces several threats that compromise its integrity. The performance of public 

agencies related to the pond was evaluated and the perception of the various actors involved 

in the management of the lake about the role of national manager of the PARNA Jurubatiba 

was investigated. The fishermen of the Carapebus lagoon  and their fishing methods were 

identified and a typical profile of fishermen engaged in local fishing activity was traced. Their 

proposals for the lagoon management were considered and discussed, and the research which 

is in progress in the Carapebus lagoon was presented, as well as the related regulation already 

applied in Brazil and legislation. During the study it was found that prohibiting artisanal 

fishermen activities in Carapebus lagoon did not contribute to the preservation of that 

ecosystem. Otherside, the prohibition put dozens of fishermen in illegality. Pegarding the 

Management Plan of PARNA Jurubatiba, its original proposal to correct this distortion were 

reviewed, thus suggesting changes for improving the proposed rules. The openings of 

Carapebus lagoon is bar was discussed, and was registered the history of bar openings after 

the creation of PARNA Jurubatiba, the rules currently used for opening the bar, the actors 
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related to Carapebus lagoon, their perception about bar opening and their proposals for 

conducting the process. The ability of Carapebus lagoon traditional fishermen in the 

Carapebus lagoon self-regulate fishing was analyzed, and the lagoon’s natural resources 

forms of appropriation was depicted. The main social representations of fishermen from the 

Carapebus lagoon, as well as the level of representation of fishermen in the Consultative 

Council National Park Jurubatiba. Was also identified the current situation of traditional 

populations in Federal Protected Area, identifying experiences that have allowed fishing 

activity in CU’s with the aid of agreements fishing. Finally we present a model of 

Commitment Term establishing a fishing agreement between the PARNA Jurubatiba is 

administration and Carapebus lagoon artisanal fishermen, who are expected to contribute to a 

more efficient and sustainable management of the natural resources protected by CU.  
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1 INTRODUÇÃO 

As lagoas costeiras são ecossistemas que ocorrem ao longo de toda costa brasileira, 

sendo que parte delas encontram-se concentradas no estado do Rio de Janeiro. Possuem 

grande importância, uma vez que constituem interfaces entre zonas costeiras: águas interiores 

e águas costeiras marinhas. Diversas pesquisas científicas vêm demonstrando que as lagoas 

costeiras fluminenses são importantes depositários da diversidade aquática. Além de 

oferecerem diversos serviços ambientais, as Lagoas Costeiras ainda são consideradas um dos 

ecossistemas aquáticos mais produtivos de que se tem conhecimento. 

Entretanto ao longo das últimas décadas essas lagoas costeiras vêm sofrendo intenso 

processo de degradação devido às atividades humanas desenvolvidas à montante das mesmas. 

Visando preservar estes importantes ecossistemas, e a vegetação de restinga associada, foi 

criada pelo Governo Federal nos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã uma Unidade 

de Conservação de Proteção Integral: o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA 

Jurubatiba).  

O PARNA Jurubatiba criado em 29 de abril de 1998 possui 44 km de costa, 

abrigando 18 lagoas costeiras com alto grau de preservação e importância ecológica. Dentre 

as lagoas costeiras protegidas pelo PARNA Jurubatiba está a Lagoa de Carapebus. Esta 

constitui-se o maior ecossistema aquático localizado na restinga de Jurubatiba, sendo que 

apenas parte dela está localizada dentro dos limites da Unidade de Conservação (UC). Além 

disto, também possui importância especial por ser a mais piscosa da UC, e possuir uma 

comunidade de pescadores artesanais que praticam pesca de subsistência em toda sua 

extensão.  

No momento atual, com a publicação do Plano de Manejo da Unidade, vislumbra-se 

a necessidade de elaboração de um projeto específico para cada Lagoa do PARNA Jurubatiba, 

de forma a determinar as condições técnico-científicas mais adequadas para o manejo destes 

recursos naturais. Notadamente, destaca-se a necessidade de se incentivar estudos e pesquisas 

sobre o manejo dos recursos pesqueiros da Lagoa de Carapebus, voltados para conhecimento 

da composição, estrutura e dinâmica das espécies de peixes junto à população de pescadores 

artesanais. 

Neste contexto, o presente trabalho trata de algumas questões relativas à pesca e ao 

manejo da Lagoa de Carapebus, como: (i) A forma como vêm se dando a gestão desta lagoa 
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considerando sua inserção parcial nos domínios de uma Unidade de Conservação; (ii) As 

mudanças ocorridas na pesca e na vida dos pescadores com a proibição da pesca no interior da 

UC; (iii) As formas de apropriação dos recursos de uso comum observadas nesta lagoa; (iv) 

Forma de organização dos pescadores artesanais que ali praticam sua atividade pesqueira; (vi) 

As principais ameaças a este corpo hídrico; (vii) A percepção acerca da atuação do órgão 

gestor da UC; (viii) As aberturas artificiais da sua barra e suas conseqüências; e  (ix) propõe 

ações para compatibilizar a conservação desse importante ecossistema e a sobrevivência dos 

pescadores que dependem da pesca para sua subsistência. 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo este capítulo 1 a 

introdução que apresenta o problema que foi estudado, os objetivos da pesquisa e a estrutura 

da dissertação. 

 O capítulo 2 trata da revisão da literatura sobre o tema. Dentro dessa revisão são 

abordadas diversas áreas de conhecimento utilizadas nos demais capítulos. Contextualiza-se 

então as principais publicações acerca dos conhecimentos atuais acerca das lagoas costeiras; 

definições referentes à pesca e aos pescadores artesanais; as características gerais da Lagoa de 

Carapebus; as aberturas de barras das lagoas costeiras; uma revisão acerca de recursos 

naturais de uso comum e classificação das formas de apropriação desses recursos; modelos de 

termos de ajustamento de conduta relativos à pesca em Unidades de Conservação; e a 

legislação pertinente.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia adotada no presente trabalho. Esta pode ser 

dividida em cinco etapas, a saber: (i) pesquisa bibliográfica e análise documental; (ii) análise 

de imagens disponíveis na sede administrativa da Unidade de Conservação, além de imagens 

de satélites disponíveis no programa “Google Earth”;  (iii) observação participativa (Vieira et. 

al., 2005); (iv) elaboração do instrumento de pesquisa - roteiros de entrevistas semi-

estruturadas (Vieira et. al., 2005) (apresentados nos apêndices A, B, C e D); e (v) tabulação e 

análise do material coletado nas entrevistas. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos na pesquisa e os mesmos são 

discutidos. São mostrados os resultados obtidos em gráficos, quadros, tabelas e figuras. 

Discute-se ainda neste capítulo como vêm se dando a relação da Unidade com os pescadores 

artesanais que insistem em pescar dentro de seus limites; é traçado o perfil do pescador 

artesanal típico da Lagoa de carapebus; discute-se como ocorre a apropriação dos recursos 

naturais naquela lagoa, identifica-se as representações sociais dos pescadores da Lagoa de 
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Carapebus, analisa-se as ameaças à lagoa, faz-se um breve histórico das aberturas da barra da 

lagoa, identificando-se seus agentes, causas e conseqüências; discute a situação das 

Populações Tradicionais em Unidades de Conservação; e analisa os casos autorizados de 

pesca em Unidades de Conservação de Proteção Integral. 

Por fim o capítulo 5 traz as conclusões e recomendações finais que podem contribuir 

para uma gestão ambiental sustentável que contemple a conservação das lagoas costeiras e a 

preservação das comunidades tradicionais a elas associadas.  

Como produto gerado pelo presente trabalho têm-se uma proposta de Termo de 

Compromisso a ser assinado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade e a Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus que poderá, 

dentro de critérios sustentáveis, autorizar a pesca no interior do PARNA Jurubatiba, enquanto 

a pesca na Lagoa de Carapebus for indispensável para sobrevivência desses pescadores. 

Espera-se assim que esta dissertação traga resultados práticos, quais sejam: uma maior 

proteção à Unidade de Conservação e melhoria na qualidade de vida dos pescadores 

artesanais a ela associados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Lagoas Costeiras 

2.1.1 Características Gerais das Lagoas Costeiras 

 

Lagoas Costeiras são extensões rasas de água, freqüentemente orientadas de forma 

paralela à costa, principalmente ou completamente separadas do oceano por uma pequena 

restinga, recife ou ilha barreira (PHLEGER, 1969). Elas podem conter desde água doce até 

hiper-salina, dependendo das proporções relativas do influxo de água doce, da entrada de água 

salgada através de canais de maré, da evaporação e da profundidade, sendo a quantidade de 

sal dissolvido na água diretamente afetada em épocas de aberturas de barra. No Brasil as 

lagoas costeiras são muito abundantes e variam desde pequenas depressões, preenchidas 

sazonalmente com água da chuva e/ou do mar, até corpos d’água perenes de grandes 

extensões como a lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul (ESTEVES, 1998).  

 

2.1.2 Origem e Classificação das Lagoas Costeiras 

 

Segundo Esteves (1998), as lagoas costeiras apresentam três tipos de origem:  

• Formação por processos geomorfológicos, ou seja, aqueles relacionados com os 

processos de erosão e de sedimentação que isolaram antigas baías marinhas, 

originando lagunas com águas salobras e claras, como por exemplo as lagoas de 

Maricá, Saquarema e Araruama, localizadas na região dos lagos no estado do Rio de 

Janeiro. 

• Formação a partir dos processos de sedimentação de uma foz do rio, originando lagos 

costeiros com águas doces ou levemente salobras, como por exemplo as lagoas entre 

Macaé e Quissamã ( pertencentes hoje ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba - 

PARNA Jurubatiba); 

• Formação por origem mista, que podem ser de dois tipos, a saber: (i) lagos formados 

por associação entre o isolamento de baías marinhas e a foz do rio, quando esta última 

não tem destaque, como por exemplo as lagoas de Carapebus e Paulista; e (ii) lagos 
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formados por associação entre o assoreamento da foz de rio e o aporte de água do 

lençol freático, como por exemplo a Lagoa de Ilhas e a Lagoa Comprida no município 

de Carapebus. 

Dependendo da coloração que apresentam, as lagoas costeiras podem ser classificadas em 

(ESTEVES, 1998): 

• Lagoas costeiras de águas claras – são na maioria dos casos lagunas, cujas águas 

provêm do oceano e/ou de rios. Em muitos casos, as águas claras resultam de aporte 

fluvial que drena terrenos que fornecem poucos elementos particulados ou 

componentes solúveis para a solução; 

• Lagoas costeiras de águas escuras – têm suas águas originadas, principalmente, do 

lençol freático de áreas arenosas, ou de rios cujas bacias de drenagem percorrem 

terrenos arenosos, como aqueles típicos de restinga. 

Kjerfve (1994) usa o grau de troca d’água entre a lagoa e o oceano para dividir as mesmas 

em sufocadas, restritas e vazadas: 

• Lagoas sufocadas – apresentam um série conectada de células elípticas, só um canal de 

comunicação longo e estreito com o mar, possuem pouca influência da maré no seu 

interior e um longo tempo de residência da água em seu interior. O canal de 

comunicação pode ser permanente ou temporário. Nestas lagoas os ventos são muito 

importantes para promover a circulação e mistura das águas, como por exemplo 

podem ser citadas a Lagoa de Araruama (RJ) e a Lagoa dos Patos (RS); 

• Lagoas restritas – apresentam dois ou mais canais de comunicação com o oceano; 

possuem circulação da água dominada pela maré;  as águas são bem misturadas e o 

tempo de residência é menor, como por exemplo, pode ser citada a Lagoa de 

Términos, no México; 

• Lagoas vazadas – apresentam vários canais de comunicação; as marés são mais fortes 

que as ondas, e a salinidade é comparável à do oceano adjacente, como por exemplo 

pode ser citada a Lagoa de Wadden Zee, na Holanda. 

No caso das lagoas do Estado do Rio de Janeiro, Esteves et al. (1984) identificaram os 

seguintes tipos: 
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• Lagoas cuja salinidade varia desde valores típicos dos de águas doces até valores 

típicos dos de lagoas eurihalinas, que são aquelas que possuem uma grande variação 

da salinidade, como por exemplo a Lagoa de Carapebus; 

• Lagoas que permanecem com água doce durante o período de chuvas e se tornam 

oligohalinas, ou sejam com concentração reduzida de sais, no período de seca, como 

por exemplo a Lagoa de Jurubatiba (Macaé) e a Lagoa Comprida (Carapebus); 

• Lagoas que são oligohalinas no período de chuvas e mesohalinas, ou seja que possuem 

quantidade média de sais diluídos, no período de seca, como por exemplo as lagoas 

Paulista e Encantada (ambas em Carapebus); 

• Lagoas que são eurihalinas durante todo o ano, como por exemplo a Lagoa Salgada 

em Campos, no estado do Rio de Janeiro. 

 

2.1.3 Importância ecológica das lagoas costeiras 

Em se tratando da importância ecológica, Esteves (1998) afirma que as lagoas 

costeiras são de grande importância, constituindo-se regiões de interface entre zonas costeiras, 

águas interiores e águas costeiras marinhas. Juntamente com o mangue e com os ambientes 

estuarinos, as lagoas costeiras constituem ecossistemas de grande produtividade, podendo 

estar sob influência de ambientes terrestres, marinhos e de águas doces. Em função de 

interação direta ou indireta com o mar, dos aportes de água doce e do balanço hidrológico de 

precipitação e de evaporação, em geral exibem gradientes longitudinais e temporais de 

salinidade (KJERFVE, 1994; SMITH, 1994), propiciando a ocorrência de comunidades 

características tanto de águas doces, como de águas salobras e de águas marinhas. No presente 

trabalho denomina-se barra da lagoa sua porção adjacente ao mar, que pode ou não estar em 

contato direto com o mar. 

As lagoas costeiras contribuem para a manutenção do lençol freático e para a 

estabilidade climática local e regional. No entanto, é como ecossistema aquático que sua 

importância tem sido percebida ao longo dos anos. Esta percepção se manifesta das diferentes 

formas com que o homem se utiliza dos seus vários produtos (sal, pescado, etc.) e dos 

serviços (área de lazer, controle de inundações, etc.) que estes ambientes lhe proporcionam 

(LEAL, 2002). 
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A elevada produtividade das lagoas costeiras tem sido um dos principais fatores 

responsáveis pelo interesse do homem, desde os tempos em que os colonizadores portugueses 

exploraram tais ecossistemas (LAMEGO, 1945; ESTEVES et al. 1998). Os ecólogos 

expressam a produtividade de um ecossistema em quantidade de carbono orgânico produzido 

por unidade de área e de tempo. O valor da produtividade das lagoas costeiras equivale ao 

apresentado pelos estuários, que são reconhecidamente dos ecossistemas aquáticos mais 

produtivos de que se tem conhecimento (KNOPPERS, 1994). Esta elevada produtividade 

torna-se perceptível através da sua grande produção pesqueira. Segundo OLIVEIRA & 

KRAU (1955), a produção de peixes e camarões da lagoa de Maricá (RJ) era de 740 

kg/ha/ano, enquanto em lagos europeus esses valores oscilam entre 30-50 kg/ha/ano. Tais 

taxas de produtividade foram responsáveis pelo surgimento de vilas de pescadores nas costas 

brasileiras, muitas das quais vieram a se transformar em cidades, como por exemplo: 

Araruama, Saquarema e Maricá, todas no Estado do Rio de Janeiro (OLIVEIRA & KRAU, 

1955).  

As pesquisas vêm demonstrando que as lagoas costeiras são importantes depositários 

da biodiversidade aquática (REID & ESTEVES, 1984; AGUIARO & CARAMASCHI, 1995; 

SUZUKI, 1997; BRANCO, 1998), incluindo endemismo na comunidade zooplanctônica. 

Diaptomus fluminensis e D. azureus são espécies encontradas apenas nas lagoas de Jurubatiba 

e Comprida, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, doravante denominado PARNA 

Jurubatiba (BRANCO, 1998). 

Os serviços ambientais prestados pelas lagoas costeiras são: lazer; controle de 

inundação; recepção de efluentes domésticos e industriais tratados; valorização imobiliária 

das áreas de entorno; beleza cênica; harmonia paisagística e valorização turística da região. A 

disponibilidade de água doce, em quantidade e qualidade adequada para o consumo humano e 

irrigação também merece atenção (LEAL, 2002). Mas esse fato é comumente esquecido em se 

tratando de aberturas de barra.  

 

2.1.4 Principais impactos ambientais que afetam as lagoas costeiras 

 

Diversos autores relatam o fato de que muitos ecossistemas fornecem diversos 

serviços ambientais às populações humanas e entretanto estão entre os mais afetados pelas 
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ações antrópicas. As lagoas costeiras enquadram-se dentre estes ecossistemas, pois apesar da 

sua reconhecida importância, as mesmas encontram-se entre os ecossistemas brasileiros mais 

submetidos a impactos antrópicos. Estes impactos já eram perceptíveis desde os tempos do 

Brasil Colônia (SOFFIATI-NETO, 1996).   

Têm sido descritos impactos de tal magnitude que resultaram em degradação 

ecológica irreversível, tornando inviável qualquer forma de utilização desses ecossistemas. 

Adicionalmente, também vem sendo observada a degradação paisagística das áreas 

adjacentes, por ocupação imobiliária da zona de inundação das lagoas, que aumenta 

indiretamente as pressões sobre a lagoa principal (LEAL, 2002).  

Leal (2002) destaca ainda como principais formas de degradação das condições 

naturais das lagoas costeiras: (i) lançamento de efluentes domésticos e/ou industriais; (ii) 

aterro das margens; (iii) aceleração do assoreamento da bacia; (iv) dragagens para retirada de 

areia; (v) degradação da vegetação terrestre no entorno da lagoa ou ao longo de seus 

tributários; (vi) introdução de espécies de peixes exóticos, como a tilápia;  e (vii) edificações à 

margem das lagoas.  

 

2.2 Pesca: definições e nomenclaturas 

 

2.2.1 Pesca: todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar 

espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou 

não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes 

nas listas oficiais da fauna e da flora (BRASIL, 1998). Nota-se, portanto, que o ato da pesca 

não se restringe à categoria taxonômica dos peixes. 

2.2.2 Pesca artesanal – é aquela realizada dentro dos moldes da pequena produção mercantil, 

incluindo também a produção de pescadores-agricultores (DIEGUES,1983). Trata-se de uma 

pesca realizada com tecnologias de baixo poder de predação, levada a cabo por produtores 

autônomos, empregando força de trabalho familiar, ou do grupo de vizinhança, e cuja 

produção destina-se ao mercado. Apesar das estatísticas definirem pesca artesanal por meio 

do tamanho das embarcações, inexiste, na legislação brasileira uma definição de pesca e 

pescador artesanal. Na Constituição Nacional é citada a figura do pescador artesanal, mas esta 
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definição é feita com a finalidadede explícita de relacionar a atividade nas normas da 

previdência social, que consideram o caso do pescador artesanal na mesma tipologia dos 

trabalhadores que exercem sua atividade em regime de economia familiar (CARDOSO, 

2001). 

A importância da pesca artesanal é reportada por diversos autores, sendo que 

Caramaschi & Frota (1998) a descrevem como: 

“...A atividade sócio-econômica de maior importância praticada nas lagoas 

norte-fluminenses, pois trata-se de um meio de vida tradicional na região que 

proporciona complemento financeiro e nutricional para as famílias de baixa 

renda...” (CARAMASCHI & FROTA, 1998). 

Outra de suas características é possuir pouca tecnologia associada às diversas etapas 

da cadeia produtiva e o fato do escoamento do pescado ocorrer de maneira bastante informal, 

havendo perdas substanciais da produção ao longo do processo. O principal destino do 

pescado oriundo dessa pesca é o mercado interno (SEAP, 2003). 

 

2.3 A Atividade de Pesca Artesanal em Lagoas Costeiras  

 

A pesca artesanal existe em toda a costa brasileira, e os pescadores que a utilizam, 

operam em áreas próximas à costa, em baías e lagoas costeiras, que são comumente 

criadouros para o camarão e outras espécies de pescado marinho. No caso do Estado do Rio 

de Janeiro sabe-se que esses sistemas lagunares representam um grande potencial de recursos 

naturais renováveis diretamente relacionados à atividade de pesca (BARROSO & 

MEDINA,1996). 

 Na década de 70 os pescadores artesanais eram em geral semi-analfabetos e com 

baixo poder aquisitivo, mas por existirem em grande número, contribuíam significativamente 

para a produção total de pescado (SLACK-SMITH et. al. 1977). Apesar da visão folclórica 

que se desenvolveu a respeito dos pescadores artesanais, vistos como homens corajosos, 

pacatos ou indolentes, e de diversas publicações os colocarem como entidades isoladas e 

alheias às mudanças econômicas/culturais (DIEGUES, 1999),  a pesca artesanal sempre foi 

um importante meio de produção no litoral brasileiro, recebendo grande destaque nos últimos 
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anos em relação à preservação cultural e biológica (DIEGUES, 1988 apud FERNANDES & 

MACHADO - GUIMARÃES, 1994).  

Cresce o reconhecimento de que o modo de vida de alguns segmentos, culturalmente 

diferenciados, é menos predatório do que o da sociedade industrial. Tais segmentos, dos quais 

as comunidades de pescadores artesanais fazem parte, têm como uma de suas características o 

fato de sua produção estar intimamente ligada ao ambiente no qual vivem e na adaptação que 

possuem para viver e utilizar o mesmo (FERNANDES & MACHADO - GUIMARÃES, 

1994). 

 

2.4 A Lagoa de Carapebus – características gerais 

 

A lagoa de Carapebus é o maior corpo hídrico do PARNA Jurubatiba e possui apenas 

parte de seus domínios situada no interior dessa Unidade de Conservação.  Apresenta uma 

área de 6,5km2, profundidade máxima de 4,0m e média de 2,4m, perímetro de 80 km, 

comprimento máximo de 3,3km, largura máxima de 0,4km e índice de desenvolvimento de 

8,9 (PANOSSO et al. 1998). O índice de desenvolvimento apresenta relação inversa com a 

capacidade suporte do ecossistema a impactos antrópicos. Assim, quanto maior o índice de 

desenvolvimento de perímetro (razão entre o perímetro da lagoa e o perímetro de uma 

circunferência de mesma área), menor, teoricamente, será a vulnerabilidade de um 

ecossistema aquático a perturbações antrópicas (ATTAYDE & BOZELLI, 1999). 

Apesar do alto índice de desenvolvimento de perímetro citado, esta lagoa consta no 

Plano de Manejo do PARNA Jurubatiba como aquela que está submetida à maior pressão 

antrópica, principalmente no que se refere ao despejo de efluentes domésticos, causando a 

eutrofização artificial deste ecossistema. A bacia de drenagem da Lagoa de Carapebus recebe 

afluentes que atravessam extensas áreas agrícolas, basicamente plantações de cana-de-açúcar, 

e algumas áreas de pastagem de gado, sendo que, parte da bacia de drenagem é também 

ocupada por áreas urbanas, enquanto outra pequena parte é ocupada por uma área de restinga 

relativamente bem preservada (BRASIL, 2008). 
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 2.5 Aberturas Artificiais de Barras das Lagoas Costeiras 

 

O rompimento do cordão arenoso que separa a lagoa do mar adjacente é denominado 

abertura de barra. Estas aberturas podem ser fenômenos naturais, provocados pela elevação da 

pressão hidrostática do corpo hídrico, em função de um aumento acentuado de nível 

(geralmente associados à condições de elevada pluviosidade). Podem ainda ser fenômenos 

artificiais quando provocados pelo homem. Em ambos os casos representam um curto período 

de distúrbio, causando mudanças repentinas principalmente na estrutura física das lagoas e 

nos teores de salinidade, que alteram a estrutura das comunidades (ESTEVES, 1998). 

Na região do PARNA Jurubatiba e do seu entorno, documentos relatam aberturas 

artificiais da barra em lagoas costeiras realizadas por pescadores, para viabilizar a entrada de 

larvas e adultos de peixes, siris e camarões marinhos. Caso a barra da lagoa em questão 

continue fechada durante um tempo suficiente, as populações são mantidas e confinadas, 

permitindo assim incremento considerável na produção pesqueira, o que beneficia a pesca 

artesanal e seus pescadores (OLIVEIRA & KRAU, 1955; SOFFIATI, 1998). 

Como conseqüência do contato com o mar, observa-se que essas lagoas reúnem, além 

de comunidades de peixes de água doce procedentes das bacias adjacentes, peixes e 

crustáceos marinhos que adentram a lagoa durante as aberturas de barra. Além das aberturas 

poderem ocorrer de modo natural ou artificial, elas podem ser realizadas em intervalos 

periódicos ou aperiódicos. As aberturas artificiais da barra, realizadas nessas lagoas costeiras, 

são historicamente conduzidas pelos pescadores, em intervalos anuais ou a cada dois anos, 

para promover a entrada de espécies marinhas capazes de crescerem e se reproduzirem em 

ambientes de águas salobras, incrementando assim a produtividade pesqueira (OLIVEIRA & 

KRAU, 1955; AGUIARO &CARAMASCHI, 1995; SUZUKI, 1997; ESTEVES, 1998). 

Os fechamentos das barras ocorrem naturalmente. Os períodos em que as barras ficam 

abertas variam de acordo com o regime das marés e com a localização e a extensão das 

mesmas. Atualmente, algumas das lagoas costeiras do Estado do Rio de Janeiro estão em 

permanente contato com o meio marinho, devido à construção e à manutenção de canais 

artificiais e de comportas (SOFFIATI, 1998). 

Além da entrada de espécies marinhas, outros “sintomas da degradação ambiental” são 

aliviados com as aberturas de barra nas lagoas, destacando-se a queda da qualidade da água, o 
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aumento do nível das águas que inundam as residências construídas às suas margens 

(ESTEVES, 1998; SUZUKI, 1997) e o acúmulo de macrófitas, em especial a taboa (Tipha 

domingensis) e algas filamentosas que dificultam a atividade de pesca . 

Não existe um consenso quanto às épocas de aberturas de barras, nem acerca deste 

método, sendo que já foram registradas divergências de pensamento e até mesmo conflitos, 

documentados na década de 50, para as lagoas de Saquarema e de Maricá (OLIVEIRA & 

KRAU, 1955), também reportados para lagoas costeiras do México (YÃNEZ-ARCIBIA et 

al., 1994).  

Santos et al. (2006) relataram a existência de conflitos entre a gestão do PARNA 

Jurubatiba e os pescadores/comunidade residentes dos balneários acerca das aberturas de 

barras em lagoas pertencentes ao domínio dessa Unidade de Conservação, concluindo ser 

fundamental que o órgão gestor da Unidade (hoje, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade) elaborasse com rapidez projeto específico detalhado que previsse quando e 

em quais condições as barras poderiam ser abertas. Além disso, propuseram que, enquanto 

não fosse publicado o Plano de Manejo da Unidade, deveria ser criado um Grupo de Trabalho, 

com a participação de servidores das diversas representações do órgão gestor, bem como de 

pesquisadores que já atuam no PARNA Jurubatiba, e de membros de seu Conselho 

Consultivo, notadamente das representações de pescadores, para juntos estabelecerem as 

condições mínimas para abertura emergencial das barras. 

Diversos pesquisadores apresentam restrições às constantes aberturas das barras das 

Lagoas Costeiras, sendo citados diversos impactos ambientais negativos advindos dessas 

aberturas. Dentre esses impactos negativos citam-se: intensa mortandade e emigração de 

espécies dulcícolas, incêndios florestais na vegetação às margens da lagoa e seus canais, 

mudanças bruscas nas características físico-químicas da água alteram a composição de 

espécies e risco de, havendo período de escassez de chuva, haver uma redução do nível da 

lagoa durante longos períodos favorecendo a concentração de poluentes.  
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2.6 Recursos naturais de uso comum e classificação das formas de apropriação desses 

recursos  

 

Os recursos naturais de uso comum são aqueles que apresentam as seguintes 

características: (i) a exclusão ou o controle do acesso de usuários potenciais é problemático; e 

(ii) cada usuário é capaz de subtrair daquilo que pertence também a todos os demais usuários. 

São exemplos de recursos naturais de uso comum, doravante denominados de “recursos de 

uso comum”: peixes, animais selvagens, florestas, águas subterrâneas e águas em cursos 

d’água utilizados para irrigação. Estão também incluídos como recursos de uso comum os 

Parques e os espaços públicos (VIEIRA et.al., 2005). 

Em artigo publicado em 1968, sob o título “The tragedy of the commons” o 

pesquisador Garrett Hardin defendeu a hipótese de que a liberdade no uso de recursos de uso 

comum provocaria a ruína de todos. Para tentar explicar sua hipótese, utilizou-se de uma 

parábola em que relatava a super-exploração de áreas de pastagens num hipotético sistema de 

recursos de uso comum na Inglaterra medieval. Cada pastor procurando ganhos individuais, 

deseja aumentar o tamanho de seu rebanho. Os recursos de uso comum, porém são limitados, 

e, cedo ou tarde, o número total de reses iria exceder a capacidade suporte do pasto. 

Entretanto, os pastores individualmente continuariam adicionando animais à pastagem, pois 

seu ganho pessoal ao adicionar mais um animal superaria sua perda individual, a qual era 

dividida pelo grupo de pastores. Seguindo este raciocínio a super-exploração seria inevitável e 

todos perderiam. Tal hipótese é conhecida como “a tragédia dos comuns”, pois os 

personagens sabem que o desastre está para acontecer, mas seriam incapazes de fazer algo 

para evitá-lo. Entretanto a partir do artigo de Hardim, outros pesquisadores, tais como Feeny 

(Feeny et al.,1990, apud VIEIRA, 2005) realizaram diversos exames minuciosos e concluíram 

que a hipótese da “tragédia dos comuns” não se mostrava aplicável em todos os casos, ficando 

evidente que existem casos de utilização de tal tipo de recursos comuns que se mostram 

sustentáveis (VIEIRA et. al., 2005).  

Os recursos de uso comum podem ser geridos sob um dos quatro regimes básicos de 

apropriação (OSTRON,1990; Bromley 1992 e Feeny et al.,1990, apud VIEIRA, 2005): 

• O livre acesso – significa a ausência de direitos de propriedade bem definidos, o 

acesso é livre e aberto a todos. Dentre os quatro tipos de regimes apresentados este é o 
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único que tem se mostrado inviável, e considerado incompatível com a 

sustentabilidade; 

• A propriedade privada – refere-se à situação na qual um indivíduo ou corporação tem 

o direito de excluir outros e de regulamentar o uso dos recursos. Apesar de 

experiências bem sucedidas, devemos atentar para o fato de que os direitos de 

apropriação privada não fornecem um mecanismo suficientemente preciso para 

resolver o problema da exclusão de usuários potenciais; 

• A propriedade estatal – neste tipo de regime os direitos sobre os recursos de uso 

comum constituem uma prerrogativa exclusiva do governo, que controla o acesso e 

regulamenta o uso. Este tipo de regime desempenha uma função essencial em 

situações nas quais o bem comum está envolvido, e quando não se pode confiar em 

outros regimes de apropriação para oferecer suficiente proteção ao recurso em 

questão. O exemplo clássico é o caso da conservação de bacias hidrográficas que 

fornecem água potável aos municípios. Uma preocupação que devemos ter é que não 

basta declarar um recurso como sendo de propriedade do estado, se faltam os meios 

necessários para fazer cumprir a legislação. Um problema geralmente citado no caso 

deste regime é o da proliferação de regulamentos, o que pode levar, não ao uso 

sustentável dos recursos, mas ao descumprimento generalizado das regras. 

Recentemente usuários dos recurso de uso comum têm procurado e obtido o poder 

formal para participar dos processos decisórios, caracterizando aquilo que tem sido 

denominado como co-gestão, ou gestão compartilhada; 

• Propriedade Comunal ou Comunitária – significa que o recurso é controlado por uma 

comunidade definida de usuários, que pode excluir outros usuários e regulamentar a 

utilização do recurso. De todos os possíveis regimes de apropriação, a propriedade 

comunal oferece o mais diversificado conjunto de regulamentos e, historicamente, os 

casos mais antigos. Entretanto, uma série de condições deve ser satisfeita antes de 

entregar a gestão de um recurso comum ao regime de apropriação comunal.  

Ressalta-se ainda que esses quatro regimes citados, são regimes ideais. Na prática, os 

recursos tendem a ser controlados mediante combinações desses regimes e existem variações 

em cada combinação. (VIEIRA et al., 2005). 
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2.7 Termos de ajustamento de conduta e Termos de Compromisso relacionados à pesca 

em Unidades de Conservação de Proteção Integral 

 

  O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi introduzido no direito brasileiro em 

1990, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). No mesmo ano, o 

Código de Defesa do Consumidor alterou a Lei de Ação Civil Pública acrescentando que os 

órgãos públicos legitimados, entre eles o Ministério Público, poderiam assinar com os 

interessados Termo de Ajustamento de Conduta às  exigências legais, conferindo ao TAC 

eficácia de título executivo extrajudicial. Este termo é um instrumento legal  mediante o qual, 

o responsável pelo dano assume o dever de adequar a sua conduta às exigências legais, dentro 

de prazo pré-definido e acordado entre as partes, sob pena de sanções fixadas no próprio 

termo, confirmando o acordo celebrado entre as partes envolvidas no conflito. A resolução de 

conflitos ambientais sem a interferência do Poder Judiciário se desenvolve em menor tempo e 

custo dos processos, além de resultar em comprometimento e conscientização (DE MIO, 

2005). Porém, na maioria das vezes os conflitos ambientais requerem técnicas de resolução 

nem sempre disponíveis no Poder Judiciário (DE MIO et. al., 2004). 

Considerando que a pesca no interior de Parques Nacionais é uma atividade conflitante 

com os objetivos e regulamentos desse tipo de Unidade de Conservação, e ainda que a sua 

proibição pode acarretar danos às populações que dela dependem para sua subsistência, o 

Plano de Manejo do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, propôs a celebração de um Termo 

de Ajustamento de conduta entre o IBAMA e os Pescadores locais, no qual estão previstos os 

direitos e deveres das partes. Entretanto segundo informações obtidas da atual chefe da 

Unidade, o termo não foi implantado até o momento. 

Por outro lado, de acordo com o previsto na Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e mais recentemente o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) autorizaram a pesca em Unidades de Conservação através de 

Termos de Compromissos , relativos à pesca na Reserva Biológica Lago do Piratuba/AP e no 

Parque Nacional do Cabo Orange. O Termo de Compromisso celebrado na reserva biológica 

Lago do Piratuba diferencia-se daquele assinado no Parque Nacional do Cabo Orange por não 

ter sido assistido pelo Ministério Público Federal. 
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2.8 Legislação pertinente 

2.8.1 Legislação federal 

 

Com relação à legislação federal, os seguintes documentos foram relevantes para a 

elaboração do presente estudo: 

 

• Constituição da República – estabelece que incumbe ao Ministério Público zelar pelo 

efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos constitucionais. Estabelece ainda em 

seu Artigo 225 que é dever do poder público e da coletividade proteger e preservar o 

meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Com relação à dignidade da 

pessoa humana estabelece no Artigo 1º, inciso III que esta é fundamento do Estado 

Democrático de Direito brasileiro (BRASIL, 1988). 

• Lei nº 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá 

outras providências (BRASIL, 1998).  

• Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999 - Institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. O objetivo desta Lei é dar seqüência e eficácia 

aos artigos 205 e 225 da Constituição da República. Em seu Art. 13 diz que:  

“...Entende-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do 

meio ambiente. Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, 

estadual e municipal, incentivará: IV - a sensibilização da sociedade para a 

importância das unidades de conservação; V - a sensibilização ambiental das 

populações tradicionais ligadas às unidades de conservação.  Em seu Art. 29. 

Diz que cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá 

de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em 

Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na 

hipótese prevista no § 2o do art. 42, das populações tradicionais residentes, 
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conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade 

(BRASIL, 1999).  

• Lei nº 9.985/2000 - Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza, SNUC, e dá outras providências. A categoria de manejo Parque Nacional foi 

enquadrada no Grupo de Proteção Integral. Em seu Artigo 4º, Inciso XIII, estabelece 

como um dos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação proteger os 

recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente. Já em seu Artigo 5º, Inciso X, estabelece como diretriz  a garantia às 

populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais 

existentes no interior das unidades de conservação, meios de subsistência alternativos 

ou a justa indenização pelos recursos perdidos; em seu Artigo 28 determina que as 

Unidades de Conservação assegurem às populações tradicionais a preservação do seu 

modo de vida, inclusive no que toca à exploração de recursos naturais; por fim o 

segundo parágrafo do Artigo 42 determina que deverão ser estabelecidas normas e 

ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais 

residentes com os objetivos da Unidade de Conservação e os locais de moradia destas 

populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e 

ações (BRASIL, 2000). 

 

• Decreto nº 6.040/2007 - Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007). 

• Decreto n.º4. 340/2002 - Regulamenta a Lei nº 9.985, de 18.07.00; em seu Art. 20 

estabelece o papel do Conselho Consultivo das Unidades de Conservação, a saber: 

     “...   I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, 
contados da sua instalação; 

        II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de 
Manejo da unidade de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter 
participativo; 

        III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais 
Unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu 
entorno; 
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        IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos 
segmentos sociais relacionados com a unidade; 

        V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual 
elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade de 
conservação; 

        VI - opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de 
conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de parceria 
com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da unidade; 

        VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do 
termo de parceria, quando constatada irregularidade; 

        VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora 
de impacto na unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, 
mosaicos ou corredores ecológicos; e 

        IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a 
relação com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o 
caso. 

Diz ainda em seu Art. 39, que: 

“... enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das 
populações tradicionais em Unidade de Conservação de Proteção Integral 
serão reguladas por termo de compromisso, negociado entre o Órgão 
executor e as populações, ouvido o conselho da unidade de conservação. 

        § 1o  O termo de compromisso deve indicar as áreas ocupadas, as 
limitações necessárias para assegurar a conservação da natureza e os deveres 
do órgão executor referentes ao processo indenizatório, assegurados o acesso 
das populações às suas fontes de subsistência e a conservação dos seus 
modos de vida. 

        § 2o  O termo de compromisso será assinado pelo órgão executor e pelo 
representante de cada família, assistido, quando couber, pela comunidade 
rural ou associação legalmente constituída. 

        § 3o  O termo de compromisso será assinado no prazo máximo de um 
ano após a criação da unidade de conservação e, no caso de unidade já 
criada, no prazo máximo de dois anos contado da publicação deste Decreto. 

        § 4o  O prazo e as condições para o reassentamento das populações 
tradicionais estarão definidos no termo de compromisso (BRASIL, 2002). 

• Decreto s/nº, de 29/04/1998 - Cria o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba; 

estabelece como objetivo da unidade proteger e preservar amostras dos ecossistemas 

ali existentes e possibilitar o desenvolvimento de pesquisa científica e de programas 

de educação ambiental (BRASIL, 1998). 

• Decreto n.º 99.274, de 6 de junho de 1990 - Regulamenta a Lei n.º 6.902, de 27 de 

abril de 1981 e a Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Cabe destacar os artigos 1º e 
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27. O artigo 1º diz que na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, cumpre 

ao Poder Público, nos seus diferentes níveis de governo proteger as áreas 

representativas de ecossistemas mediante a implantação de unidades de conservação e 

preservação ecológica. O artigo 27 diz que nas áreas circundantes das Unidades de 

Conservação, num raio de 10 Km (dez quilômetros), qualquer atividade que possa 

afetar a biota ficará subordinada as normas editadas pelo CONAMA (BRASIL, 1990). 

• Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979 - Aprova o Regulamento dos Parques 

Nacionais Brasileiros, estabelecendo as normas que definem e caracterizam os Parques 

Nacionais. Destacam-se os seguintes artigos: 

Art. 3° - O uso e destinação das áreas que constituem os Parques Nacionais 
devem respeitar a integridade dos ecossistemas naturais abrangidos. 

Art. 38 - São proibidos o ingresso e a permanência nos Parques Nacionais de 
visitantes portando armas, materiais ou instrumentos destinados a corte, 
caça, pesca ou quaisquer outras atividades prejudiciais à fauna e à flora. 

Art. 56 - Para cada Parque Nacional será baixado, quando da aprovação de 
seu Plano de Manejo, um regimento interno que particularizará situações 
peculiares, tendo como base o presente Regulamento (BRASIL,, 1979). 

 

• Resolução CONAMA nº 357/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos d´água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Essa Resolução substitui 

a Resolução CONAMA 20, que dispunha sobre as mesmas questões (BRASIL, 2005). 

• Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente- APP. Define área urbana 

consolidada e os critérios que deve atender (BRASIL, 2002). 

• Resolução CONAMA nº 13/1990 - Dispõe sobre a proteção dos ecossistemas do 

entorno das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, estabelecendo 

que qualquer atividade que possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente licenciada 

pelo órgão ambiental competente. O licenciamento a que se refere o caput deste artigo 

só será concedido mediante autorização do responsável pela administração da Unidade 

de Conservação (BRASIL, 1990). 
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• Portaria IBAMA 13, de 22 de março de 2005 - Aprova o Regimento Interno do 

Conselho Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba/RJ. Em seu Art. 

2º estabelece que: 

“...O Conselho Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 
(CONPARNA Jurubatiba), tem por finalidade contribuir para a efetiva 
implantação e cumprimento dos objetivos de criação do PARNA Jurubatiba, 
cabendo-lhe as seguintes atribuições: 

II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo 
do PARNA Jurubatiba, quando couber, garantindo seu caráter participativo; 

III - buscar a integração do PARNA Jurubatiba com as demais unidades e 
espaços territoriais especialmente protegidos e com seu entorno; 

IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos 
sociais relacionados com o PARNA Jurubatiba; 

VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de 
impacto no PARNA Jurubatiba, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou 
corredores ecológicos; 

IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a 
relação com a população do entorno, ou do interior do PARNA Jurubatiba 
até efetuar-se a regularização fundiária da unidade de conservação; 

X - formular propostas relativas à gestão do PARNA Jurubatiba; 

XI - discutir e propor programas e ações prioritárias para o PARNA 
Jurubatiba e sua Zona de Amortecimento; 

XII - participar das ações de planejamento do PARNA Jurubatiba (BRASIL, 
2005).  

 

• Portaria ICMBio nº 23, de 28 de agosto de 2007 - Delega  ao Superintendente 

Regional no Estado do AMAPÁ para, obedecidas as formalidades legais e assistido 

pela Divisão Jurídica - DIJUR/AP, praticar os atos necessários visando validar a 

assinatura de Termo de Compromisso nº 01/2007 - PR/AP, que tem por finalidade 

permitir a pesca de pequeno porte em parte das águas que compõem a área marinha 

pertencente ao Parque Nacional do Cabo Orange, entre o IBAMA/AP e a Colônia de 

Pescadores Z-3 de Oiapoque (BRASIL, 2007). 

• Termo de Compromisso nº 001/2006, IBAMA/AP e a Comunidade de Sucuriju, 

Amapá/AP, 30 de novembro de 2006, publicado no DOU em 01/08/2007 - tem por 

objetivo estabelecer normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença 

dos pescadores da Vila do Sucuriju, referente a utilização dos lagos do cinturão 
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lacustre oriental, localizados no interior da Reserva Biológica do Lago Piratuba, no 

Estado do Amapá (BRASIL, 2006) .  

• Instrução normativa IBAMA Nº 154, de 01 de março de 2007 – Institui o Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO); que é um sistema 

automatizado, interativo e simplificado de atendimento à distância e de informação. 

Por meio do preenchimento e envio de formulários eletrônicos pela Internet, 

pesquisadores poderão solicitar ao IBAMA autorizações para as seguintes atividades 

com finalidade científica ou didática (no âmbito do ensino superior):  

“...Coleta e transporte de material biológico; Captura ou marcação de 
animais silvestres in situ; Manutenção temporária de espécimes de fauna 
silvestre em cativeiro; Recebimento e envio de material biológico ao 
exterior; Realização de pesquisa em unidade de conservação federal ou em 
cavidade natural subterrânea (BRASIL, 2007). 

 

• Instrução normativa nº 43, de 23 de julho de 2004 – proíbe no exercício da pesca em 

águas continentais, o uso dos seguintes aparelhos e métodos: 

“...redes de arrasto e de lance, de qualquer natureza; redes de espera com 
malhas inferiores a 70 mm, entre ângulos opostos, medidas esticadas e cujo 
comprimento ultrapasse a 1/3 da largura do ambiente aquático, colocadas a 
menos de 200m das zonas de confluência de rios, lagoas e corredeiras a uma 
distância inferior a 100 metros uma da outra; tarrafas de qualquer tipo com 
malhas inferiores a 50 mm, medidas esticadas entre ângulos opostos; covos 
com malhas inferiores a 50 mm colocados a distância inferior a 200 metros, 
das cachoeiras, corredeiras, confluência de rios e lagoas; fisga e garatéia, 
pelo processo de lambada; espinhel, cujo comprimento ultrapasse a 1/3 da 
largura do ambiente aquático e que seja provido de anzóis que possibilitem a 
captura de espécies imaturas; rede eletrônica ou quaisquer aparelhos que, 
através de impulsos elétricos, possam impedir a livre movimentação dos 
peixes, possibilitando sua captura; explosivos ou substâncias que, em contato 
com a água, produzam efeitos semelhantes; substâncias tóxicas; aparelho de 
mergulho com respirador artificial na pesca subaquática, exceto para 
pesquisa autorizada pelo IBAMA; sonoro; luminoso. 

§ 1º Para efeito desta Instrução Normativa entende-se por águas continentais 
os rios, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de água doce, 
naturais ou artificiais e os canais que não tenham ligação com o mar...” 
(BRASIL, 2004). 

 

2.8.2 Legislação Estadual 
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Com relação à legislação estadual, os seguintes documentos foram relevantes para a 

elaboração do presente estudo: 

• Decreto nº 26.058, de 14 de março de 2000 - Define as Macrorregiões ambientais do 

Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. A partir desta Lei, o território do 

Estado do Rio de Janeiro, para fins de gestão ambiental, fica dividido em 7 (sete) 

Macrorregiões ambientais (RIO DE JANEIRO, 2000).  

 

• Portaria SERLA nº 261-A, de 31 de julho de 1997 - Determina normas para a  

demarcação de faixas marginais de proteção em lagos, lagoas e lagunas e dá outras 

providências (RIO DE JANEIRO, 2000). 

 

2.8.3 Legislação Municipal 

 

A competência dos municípios para a proteção ambiental é reconhecida no Art. 23, III, 

IV, VI e VII, em comum com a União e Estados. O  município têm Lei Orgânica e Plano 

Diretor em processo de aprovação, além da competência exclusiva para legislar sobre o 

interesse local e o ordenamento do uso do solo urbano (leis de zoneamento), de acordo com o 

Art. 30 nos incisos I e VIII da Constituição Federal de 1988.  

Com relação à lei orgânica do município de Carapebus, destacam-se (CARAPEBUS, 2000): 

Art. 22 - Compete ao Município: 

XXXIV - preservar o meio ambiente, as florestas, a fauna, a flora, a orla 
marítima e os cursos d'água do Município; 

 

Art. 239 - São instrumentos, meios e obrigações de responsabilidade do 
Poder Público para preservar e controlar o meio ambiente: 

I - celebração de convênios com universidades, centros de pesquisa, 
associações civis e organizações sindicais nos esforços para garantir e 
aprimorar o gerenciamento ambiental; 

II - adoção das áreas das bacias e sub-bacias hidrográficas, como unidades 
de 

planejamento e execução de planos, programas e projetos; 
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VIII - manutenção e defesa das áreas de preservação permanente, assim 
entendidas aquelas que, pelas suas condições fisiográficas, geológicas, 
hidrológicas, biológicas ou climatológicas, formam um ecossistema de 
importância no meio ambiente natural, destacando-se: 

a)- os manguezais, as áreas estuarinas e as restingas; 

b)- as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

c)- a cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas sujeitas 
à erosão e deslizamentos ou para fixação de dunas; 

d)- as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou 
insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que 
sirvam como local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies; 

e)- lagoas, lagos, lagunas, parque e outros bens naturais que a lei definir; 

X - instituição de limitações administrativas ao uso de áreas privadas, 
objetivando a proteção de ecossistemas, de unidades de conservação e da 
qualidade de vida. 

§ 1º - O Poder Público estimulará a criação e a manutenção de unidades de 
conservação privadas, principalmente quando for assegurado o acesso de 
pesquisadores e de visitantes, de acordo com suas características e na forma 
do plano diretor. 

§ 2º - As limitações administrativas a que se referem o inciso X serão 
averbadas no Registro de Imóveis no prazo máximo de três meses, contados 
de sua instituição. 

§ 3º - A pesquisa e a exploração a que se refere o inciso VI deste artigo serão 
precedidas de licenciamento do órgão municipal competente. 

§ 4º - Será criado o conselho Municipal do Meio Ambiente que será formado 
por representantes de distintas entidades da sociedade civil, sem ônus para o 
Município e com atribuições que a lei estabelecer. 

Artigo 246  - Consideram-se de preservação permanente: 

I As vegetações de restinga; 

II As nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

III A cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas 
sujeitas à erosão e deslizamentos; 

IV As áreas que abriguem exemplares raros, endêmicos, vulneráveis, 
ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, 
os bancos de genes, bem como aquelas que sirvam de local de pouso, abrigo 
ou reprodução de espécies, em especial as matas de Pau-Brasil; 

V As lagoas do município, em especial: da Lagoa de Carapebus, Lagoa do 
Paulista, Lagoa Comprida, Lagoa Jurubatiba (ou Cabiúnas), Lagoa 
Encantada e nascente do Córrego Ubás; 

VI- Aquelas assim declaradas em Lei. 
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Art. 256 - A política do Município para o setor pesqueiro dará ênfase à 
produção para o abastecimento alimentar e será desenvolvida através de 
programas específicos de apoio à pesca artesanal e à aqüicultura. 

§ 1º - Na elaboração da política pesqueira, o Município propiciará a 
participação dos pequenos piscicultores e pescadores artesanais ou 
profissionais, através de suas representações sindicais, cooperativas e 
organizações similares em órgão municipal de pesca, ao qual competirá: 

a)- promover o desenvolvimento e o ordenamento da pesca; 

b)- coordenar as atividades relativas à comercialização da pesca local; 

c)- estabelecer normas de fiscalização e controle higiênico-sanitário; 

d)- incentivar a pesca artesanal e a aqüicultura, através de programas 
específicos que incluam organização de centros comunitários de pescadores 
artesanais, apoio às colônias de pesca e comercialização direta ao 
consumidor; 

e)- sugerir política de proteção e preservação de áreas ocupadas por colônias 
pesqueiras. 

§ 2º - Entende-se por pesca artesanal, para efeitos deste artigo, a exercida por 
pescador que retire da pesca o seu sustento, segundo a classificação do órgão 
competente. 

Art. 258 - O Município assistirá às comunidades pesqueiras locais e suas 
organizações legais, objetivando proporcionar-lhes, entre outros benefícios, 
meios de  rodução e de trabalho. 

Art. 259 - É vedada e será reprimida na forma da lei a pesca predatória, sob 
qualquer das suas formas, notadamente a exercida: 

I - com práticas que causem riscos às bacias hidrográficas e zonas costeiras 
do território municipal; 

II - com emprego de técnicas e equipamentos que possam causar danos à 
renovação do recurso pesqueiro; 

III - nos lugares e épocas interditados pelos órgãos competentes. 
(CARAPEBUS, 2000) 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Etapas da pesquisa 

 

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser dividida em cinco etapas, a saber: (i) 

pesquisa bibliográfica e análise documental; (ii) análise de imagens disponíveis na sede 

administrativa da Unidade de Conservação, além de imagens de satélites disponíveis no 

programa “Google Earth”;  (iii) observação participativa (Vieira et. al., 2005); (iv) elaboração 

do instrumento de pesquisa - roteiros de entrevistas semi-estruturadas (Vieira et. al., 2005) 

(apresentados nos apêndices A, B, C e D); e (v) tabulação e análise do material coletado nas 

entrevistas. 

 

3.1.1 Pesquisa bibliográfica e análise documental 

 

Os trabalhos de pesquisa bibliográfica e de análise documental foram iniciados em 

dezembro de 2007 e se estenderam até o final do primeiro semestre de 2008. Foram realizadas 

consultas ao setor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Meio Ambientes e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), objetivando identificar quais as pesquisas científicas foram 

realizadas no PARNA Jurubatiba desde sua criação. Os dados obtidos foram fundamentais 

para identificar aquelas que poderiam subsidiar ações de manejo na Lagoa de Carapebus e no 

seu entorno, bem como para identificar os pesquisadores que deveriam ser entrevistados.  

Outra forma de obtenção dos dados necessários foi a pesquisa de atas e relatórios 

elaborados pelo Conselho Consultivo do Parque Jurubatiba (CONPARNA Jurubatiba), em 

especial aqueles gerados pela Câmara Técnica de Manejo das Lagoas do Parque, criada junto 

ao CONPARNA Jurubatiba, em abril de 2007. A avaliação da participação dos representantes 

dos pescadores dentro do CONPARNA Jurubatiba foi feita pela análise das atas das reuniões 

ordinárias e das reuniões das Câmaras Técnicas do Conselho, escolhendo aquelas 

intervenções feitas pelo representante dos pescadores, e relacionando sua fala com as ações 

desencadeadas a partir destas. 
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O histórico das aberturas de barras das lagoas do Parque, bem como das suas 

conseqüências foi realizado após consultas aos arquivos da administração do PARNA 

Jurubatiba e da Polícia Federal, onde foi possível identificar as datas, os possíveis agentes e 

os impactos ambientais decorrentes da ação. Nesta etapa inclui-se ainda a análise da 

documentação relativa ao PARNA Jurubatiba e ao seu Conselho: portarias; cartas; 

memorandos; ofícios; relatórios; projetos; registros em arquivos; e diversos documentos 

administrativos internos.  

 

3.1.2 Observação participativa 

 

No principal fórum participativo relacionado ao PARNA Jurubatiba, o CONPARNA 

Jurubatiba, o autor participou de todas as reuniões ordinárias entre 2004 e 2008, tendo 

presidido três dessas reuniões, uma vez que é o vice-presidente do referido Conselho. Esta 

participação estendeu-se ainda às reuniões da Câmara Técnica de Manejo das Lagoas do 

Parque e da Câmara Técnica de acompanhamento do Plano de Manejo da Unidade. 

Houve participação também em duas reuniões da Associação de Pescadores Artesanais 

da Lagoa de Carapebus durante os meses de julho e agosto de 2008, além de participação em 

decisões judiciais relativas à pesca na Lagoa de Carapebus (em audiências realizadas na Vara 

Federal de Macaé, em Junho de 2008). 

Durante as ações de fiscalização e de monitoramento inerentes à atividade do autor, 

desenvolvidas de novembro de 2002 até a presente data, foram registradas ainda observações 

que subsidiaram a elaboração do presente trabalho. 

 

3.1.3 Elaboração do instrumento de pesquisa (roteiro de entrevista semi-estruturada) e 

aplicação a interlocutores selecionados 

 

O processo de elaboração do roteiro para a entrevista semi-estruturada teve início em 

04 de outubro de 2007, logo após a aprovação do projeto de dissertação pela banca avaliadora. 
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A aplicação do instrumento a interlocutores selecionados para a pesquisa aconteceu de maio a 

julho de 2008.  

Foram elaborados e aplicados quatro roteiros de entrevistas:  

1. O primeiro destinado a pescadores e representantes de pescadores, foi 

aplicado de forma individual ao longo do mês de junho de 2008 e de 

forma coletiva durante uma reunião da Associação de Pescadores da 

Lagoa de Carapebus, ocorrida em Carapebus, na data de 04 de Julho de 

2008 (Apêndice A); 

2. O segundo foi aplicado à pesquisadores identificados, sendo dois deles 

com trabalhos relativos à ictiologia , dois com trabalhos relacionados à 

abertura de barras, dois com trabalhos relacionados ao município de 

Carapebus e dois com trabalhos relacionados à gestão ambiental 

participativa. Estes pesquisadores foram entrevistados através de 

correio eletrônico, sendo que apenas seis responderam o questionário 

em tempo hábil para aproveitamento nesta pesquisa (Apêndice B); 

3. O terceiro foi aplicado à agentes públicos relacionados ao PARNA 

Jurubatiba e à Lagoa de Carapebus, tendo sido realizado através de 

correio eletrônico e pessoalmente (Apêndice C); 

4. O quarto foi aplicado aos chefes de Unidades de Conservação Federais 

que possuem pesca dentro de seus limites (Parque Nacional da Lagoa 

do Peixe, Parque Nacional do Cabo Orange e Reserva Biológica do 

Lago Piratuba), realizado através de correio eletrônico e via 

telefonemas (Apêndice D). 

Ao todo foram entrevistados trinta e três atores sociais, sendo: dezoito pescadores, seis 

pesquisadores identificados a partir dos dados disponibilizados pelo Órgão Gestor da 

Unidade, seis gestores públicos que tiveram participação identificada na resolução de 

conflitos relacionados ao manejo da Lagoa de Carapebus e três chefes de Unidades de 

Conservação Federais que possuem algum tipo de acordo de pesca dentro de seus limites. 
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3.1.4 Análise e tabulação do material coletado e produzido nas entrevistas 

 

A análise dos dados teve início logo após as primeiras entrevistas realizadas e ocorreu 

durante todo o processo, retroalimentando as entrevistas. As respostas dos entrevistados 

foram categorizadas e tabuladas, permitindo a quantificação das diversas respostas por 

segmento entrevistado e em conjunto. Tais informações foram complementadas pelas falas 

dos entrevistados. 

Objetivando comparar as respostas relativas à Lagoa de Carapebus dos três grupos de 

entrevistados (pescadores, gestores e pesquisadores) foi utilizada metodologia que permitisse 

atribuir a cada grupo o mesmo peso para comparação das respostas. Desta forma 

considerando que foram entrevistados dezoito pescadores, seis pesquisadores e seis gestores 

públicos, durante a análise comparativa dos resultados, cada resposta dos pesquisadores e 

gestores foi multiplicada por três, de tal forma que as respostas de cada grupo tivessem o 

mesmo valor comparativo de um terço sobre o total das respostas. 

As informações obtidas foram agrupadas e comparadas ainda em termos de: (i) o 

conhecimento científico, técnico e o local; (ii) comparar a visão sobre manejo dos recursos 

naturais que representantes dos órgãos possuem com a dos pescadores; (iii) as diferentes 

óticas existentes dentro da própria classe dos pescadores artesanais e dos órgãos 

governamentais. Essa opção teve por finalidade expor os conflitos existentes para que 

pudessem ser identificados, e levados em consideração para elaboração de uma proposta de 

Termo de Ajustamento de Conduta para os pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 A Lagoa de Carapebus: localização e sua inserção no Parque Nacional da Restinga 

de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba) 

 

A Lagoa de Carapebus está situada no município de Carapebus, no estado do Rio de 

Janeiro, conforme a Fig. 1 a seguir: 

FIGURA 1 – Localização da Lagoa de Carapebus, a nível nacional (adaptado de Gatti, 2003). 

 

Embora seja uma das mais importantes lagoas do PARNA Jurubatiba, a Lagoa de 

Carapebus não está inserida por completo nos domínios desta Unidade de Conservação (UC). 

A parte mais próxima ao oceano encontra-se dentro da Unidade o que não ocorre com aquela 
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próxima à sede do município de Carapebus. A Fig. 2 mostra a Lagoa de Carapebus e sua 

inserção no PARNA Jurubatiba. Os limites da Unidade estão em verde. Nota-se que grande 

parte da lagoa está fora da Unidade, se estendendo até o perímetro urbano do município de 

Carapebus. 

 

FIGURA 2 – Localização da Lagoa de Carapebus, a nível regional (BRASIL, 2008 – adaptado). 

 

Conforme informado em consulta aos servidores do PARNA Jurubatiba (ICMBio / 

IBAMA), a opção pela não inclusão da totalidade da lagoa no decreto de criação da Unidade 

se deu para evitar um conflito maior com a administração municipal de Carapebus, haja vista 

que, com a criação do PARNA Jurubatiba, 22,2% da área do município foram transformados 

em Unidade de Conservação. É bom lembrar que apesar dos outros 77,8% estarem fora dos 

limites da Unidade, boa parte deles localiza-se ou na área de amortecimento proposta, ou na 
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área do entorno estabelecido para Unidades de Conservação, o que traz restrições ao uso que 

não existiam até a época da criação da UC. 

Após a criação do Parque foram colocadas diversas bóias náuticas para sinalizar os 

limites do PARNA Jurubatiba no interior da Lagoa de Carapebus. Apesar da colocação das 

referidas bóias, já em 2002 restavam apenas duas bóias, e em 2008 foi constatado pela 

administração da Unidade o desaparecimento de todas elas. Durante as entrevistas, realizadas 

nesta pesquisa, os pescadores informaram que as placas afundaram pela falta de manutenção e 

devido às correntes originadas durantes as aberturas de barra da lagoa. Apesar disso, a maioria 

reconheceu não ser difícil saber onde começa e onde termina o PARNA Jurubatiba, pois o 

Córrego do Maracujá (na porção Norte) e o Canal Macaé – Campos (porção Sul), que são os 

limites estabelecidos para a UC, são bem conhecidos pelos pescadores. Quando questionados 

se havia alguma dificuldade em se saber os limites da lagoa onde a pesca é proibida, todos os 

entrevistados disseram não ter problemas com esta identificação. 

 

4.2 A pesca na Lagoa de Carapebus após a criação do PARNA Jurubatiba 

 

Desde a criação do PARNA Jurubatiba, existia uma demanda por parte dos pescadores 

para continuarem a exercer a pesca dentro dos limites do Parque, pesca esta que já era 

realizada há décadas por diversos pescadores (artesanais ou não). Entretanto a lei que instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) estabeleceu que a categoria de 

Parque Nacional enquanto UC do grupo de Proteção Integral destinar-se-ia apenas à 

manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, 

admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Desta forma, todo ato de pesca foi 

proibido pelo IBAMA até que fosse elaborado o Plano de Manejo da Unidade. Entretanto, 

devido à demora na elaboração deste documento técnico (o PARNA Jurubatiba foi criado em 

29 de abril de 1998 e o Plano de Manejo foi publicado no Diário Oficial da União no dia 04 

de agosto de 2008), dezenas de pescadores artesanais foram fadados à ilegalidade, enquanto 

outros abandonaram definitivamente a pesca praticada durante várias gerações. É importante 

entender que, apesar do IBAMA ter realmente proibido a pesca na área de Parque, a atividade 

pesqueira não foi completamente interrompida, pois a fiscalização na UC foi, e ainda é, 

incipiente.  
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Durante a aplicação das entrevistas aos pescadores, foi questionado sobre os locais 

onde a pesca é praticada, sendo dadas três alternativas: apenas fora da UC, dentro e fora da 

UC e apenas dentro da UC. O resultado observado no Gráfico 1 mostra que 70% dos 

entrevistados pescam dentro e fora da Unidade, 20% exclusivamente fora e 10% apenas 

dentro da área do PARNA Jurubatiba.  

70%

20%

10%
Pescam dentro e

fora dos limites da

UC

Pescam

exclusivamente

fora da UC

Pescam apenas

dentro da UC

 

Gráfico 1 – Locais utilizados para a pesca na Lagoa de Carapebus. 

 A análise do gráfico permite concluir que 80% dos pescadores entrevistados admitem 

descumprir a legislação em vigor e utilizar a área interna da UC para a pesca. Mesmo assim 

tal proibição acarretou um clima de insegurança aos pescadores que ainda arriscavam e 

arriscam pescar naquele local. Eles pescam, mas se dizem discriminados e vistos como 

criminosos em seu trabalho diário, sendo obrigados a se esconder durante as raras ações 

fiscalizatórias. Tal situação além de não ser o objetivo da criação do PARNA Jurubatiba, pois 

não auxilia no desenvolvimento das comunidades, ainda traz consigo uma falha na proteção 

da unidade, pois os pescadores que poderiam avisar ao gestor da Unidade acerca de incêndios, 

caça e outras ameaças que presenciam em sua atividade diária não o fazem, com medo de 

serem autuados. 

Apesar da lei do SNUC realmente indicar que as Unidades de Conservação (UC’s) do 

grupo de Proteção Integral não poderiam possuir formas de extrativismo, esta mesma lei 

estabeleceu que (BRASIL, 2000): 
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“...As Populações Tradicionais porventura existentes numa UC na época de 
sua criação devem receber a justa indenização e serem reassentadas e 
enquanto isto não for possível, devem ser estabelecidas normas e ações 
específicas destinadas a compatibilizar a presença das Populações 
Tradicionais residentes com os objetivos da Unidade, sem prejuízo dos 
modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas 
populações, assegurando-se sua participação na elaboração das referidas 
normas e ações...”  (BRASIL, 2000). 

 

 O Termo de Compromisso previsto, com o objetivo de regular a prática de pesca 

dentro da UC não foi implantado até a presente data, fato este que causou à UC recém-criada 

um problema maior que da própria pesca de subsistência historicamente exercida. A Fig. 3 a 

seguir mostra pescadores artesanais praticando a pesca no interior da área do PARNA 

Jurubatiba. 

 

 

FIGURA 3 – Pescadores artesanais praticando a pesca na Lagoa de Carapebus, na parte interna do 
PARNA Jurubatiba. 
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O Plano de Manejo do PARNA Jurubatiba, publicado recentemente, em seu quarto 

encarte ratifica o disposto na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no tocante 

à proibição da pesca nas lagoas da Unidade. Entretanto abre uma exceção para a pesca na 

Lagoa de Carapebus (BRASIL, 2008): 

 “...Está proibida a pesca em todas as lagoas do Parque, exceto na Lagoa de 
Carapebus, por parte dos pescadores tradicionais locais, enquanto não entre 
em vigor o TAC a ser implantado pelo ICMBio e a Promotoria Pública 
(BRASIL, 2008).  

Em outro trecho do mesmo encarte, ao tratar das normas gerais da Unidade, o plano 

estabelece que compete ao gestor do PARNA Jurubatiba (BRASIL, 2008): 

 

“...Fazer gestão junto à DIPI (hoje transformada em DIREP, Diretoria de 
Unidades de Conservação de Proteção Integral) e ao Ministério Público 
Federal para o estabelecimento de um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, 
para os pescadores da Lagoa de Carapebus. Norma(s) específica(s) - O TAC 
deverá prever prazo para o encerramento das atividades de Pesca dentro do 
Parque. Este TAC deverá levar em consideração os projetos a serem 
desenvolvidos para o ordenamento pesqueiro da Lagoa de Carapebus e os 
Programas de Recuperação e Monitoramento do PN..”. (BRASIL, 2008) 

Apesar do Plano de Manejo citar a Promotoria Pública e o Ministério Público Federal 

como proponentes do Termo de Ajustamento de Conduta, por se tratar de uma UC Federal, há 

um consenso de que a competência para a proposição do TAC seria mesmo do Ministério 

Público Federal.  

Considera-se ainda que houve uma falha na definição do instrumento, pois tanto o 

IBAMA quanto o ICMBio entendem que nestes casos o ideal seria a assinatura do Termo de 

Compromisso estabelecido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mediado pelo 

Ministério Público Federal. Cabe ressaltar que o TAC se presta à ajustamentos após o 

cometimento de um crime, e que a pesca artesanal dos pescadores tradicionais não pode ser 

vista como tal, tendo em vista que está prevista a regularização da mesma. 

 

4.3 O perfil do pescador da Lagoa de Carapebus 
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Buscou-se ao longo da pesquisa traçar o perfil dos pescadores da Lagoa de Carapebus, 

sendo possível identificar alguns critérios importantes para a caracterização deste grupo. Foi 

objeto da pesquisa a obtenção das seguintes informações acerca dos pescadores: idade, 

escolaridade, sexo, tempo de prática da pesca na lagoa, meses de prática da pesca durante o 

ano, papel da pesca no orçamento e existência de prática da pesca na Lagoa de Carapebus por 

parte dos ancestrais. 

Com relação à idade, observou-se que a faixa etária predominante dos pescadores, 

situa-se entre 50 e 65 anos, conforme pode ser visualizado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Faixas etárias predominantes entre os pescadores da Lagoa de Carapebus. 

A obtenção deste dado é importante para subsidiar a elaboração de um Termo de 

Ajustamento de Conduta ou de um Termo de Compromisso, uma vez que o Plano de Manejo 

da Unidade diz que durante a assinatura do termo devem ser estabelecidos prazos para o 

encerramento da pesca dentro da UC (BRASIL, 2008). É importante observar, entretanto que 

a maioria dos pescadores que estão na faixa etária de 20 a 40 anos é na verdade ajudante dos 

pescadores mais experientes, sendo muitas das vezes paga por estes. 

Durante o item que buscava obter a informação sobre a escolaridade dos pescadores 

artesanais de Carapebus (Apêndice A, item IV.c), constatou-se que a grande maioria não 

terminou nem o primeiro grau, conforme pode ser observado no Gráfico 3, que mostra que 
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entre os pescadores entrevistados 40% são analfabetos, 46% cursaram até a 4ª série do Ensino 

Fundamental, 7% possuem Primeiro Grau completo (atual Ensino Fundamental) e apenas 7% 

concluíram o Segundo Grau (atual Ensino Médio). 
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Gráfico 3 – Grau de escolaridade dos entrevistados. 

Observa-se que ainda que embora em outras partes do país a realidade dos pescadores 

possa ter se alterado nas últimas décadas, em Carapebus ainda é válida a afirmativa de Slack - 

Smith (1974) de que os pescadores artesanais ao longo da costa brasileira são em geral semi-

analfabetos.  

Com relação à questão de gênero, entre os pescadores da Lagoa de Carapebus houve 

uma predominância do sexo masculino. Segundo informações dos próprios pescadores apenas 

três mulheres realizam a pesca na lagoa utilizando barcos, correspondendo a menos de 5% dos 

associados da Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus. Existem 

mulheres, em especial moradoras do Bairro Caxanga, situado no entorno da Lagoa de 

Carapebus, que pescam de molinete na lagoa, mas não fazem da pesca seu principal meio de 

subsistência. 

Com relação há quanto tempo pescam na Lagoa de Carapebus (Apêndice A, questão 

1), as respostas mostram que estes pescadores vêm exercendo a pesca ali muito antes da 

criação do PARNA Jurubatiba. A maioria dos entrevistados possui mais de 30 anos de pesca 
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na lagoa, conforme pode ser observado no Gráfico 4, que mostra que 10% possuem menos de 

15 anos de pesca, 23% entre 15 e 30 anos de pesca, 40% entre 30 e 45 anos, e 27% possuem 

mais de 45 anos de pesca na Lagoa de Carapebus.   

10%

23%

40%

27%
Entre 01 - 15 anos

Entre 15 - 30 anos

Entre 30 - 45 anos

Mais de 45 anos

 

Gráfico 4 – Tempo de prática de pesca dos entrevistados na Lagoa de Carapebus. 

Acerca do período do ano em que os pescadores pescam na lagoa (Apêndice A, 

questões 3 e 4), os resultados obtidos mostram que a maioria deles pesca praticamente o ano 

todo, com exceção de duas épocas: nos meses de temperaturas mais baixas (comportamento 

geral) e nos meses de novembro a março (no caso dos pescadores que recebem o seguro 

defeso). 

A pesquisa investigou também qual o papel da pesca no orçamento familiar do 

pescador (Apêndice A, questões 6, 7 e 8). O resultado é mostrado no gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Papel da pesca no orçamento familiar dos pescadores entrevistados. 

As respostas mostram que apenas uma minoria deles são exclusivamente pescadores; a 

maioria utiliza a pesca como complemento de renda. Entretanto, em vários casos, esta 

complementação chega a mais da metade do orçamento familiar. Foi possível observar 

pescadores que também exerciam outras atividades, sendo as principais: agricultor, 

comerciante, pedreiro e auxiliar de serviços gerais. As respostas obtidas mostram ainda que 

65% dos entrevistados obtêm mais da metade de sua renda mensal por meio da pesca na 

Lagoa de Carapebus. Este valor aumenta durante os meses de novembro a março para aqueles 

pescadores que recebem o seguro defeso do Governo Federal. 

Como último item do diagnóstico foi perguntado aos pescadores se seus pais e/ou avós 

já pescavam na lagoa. As respostas mostram que 65% dos pescadores atuais possuem 

ascendência de pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus. 

De acordo com os dados obtidos pode-se estabelecer o seguinte perfil típico para o 

pescador artesanal da Lagoa de Carapebus: é do sexo masculino; possui entre 50 e 65 anos de 

idade; não concluiu a 4ª série do ensino fundamental; pesca na lagoa a mais de 30 anos; obtém 

mais da metade de sua renda mensal através da pesca; e possui ascendência de pescadores.  

 

4.4 A prática de pesca dos pescadores da Lagoa de Carapebus 
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75% dos pescadores artesanais utiliza-se de dois trajetos para a pesca na Lagoa de 

Carapebus: saindo da ponte do Caxanga e/ou dos canais do Cara-Cará. Como referencial de 

entrada dos pescadores na área do PARNA Jurubatiba, o presente estudo utilizou o ponto 

aonde estava localizada uma das bóias retiradas, próximo ao córrego do Maracujá (ponto 44 

do Decreto de Criação do PARNA Jurubatiba), nas coordenadas geográficas:  22º13’29’’ S e 

41º36’38” W. doravante denominado P1. A Fig. 4 mostra as posições de P1, do Cara-Cará e 

do Caxanga. 

 

FIGURA 4 – Locais de onde saem os pescadores e ponto de entrada na UC (P1)  (elaboração própria a 
partir de imagem do Google Earth). 

As distâncias entre o ponto P1 e a ponte do Caxanga, de onde parte a maioria dos 

pescadores artesanais para a pesca na Lagoa de Carapebus são: 5660 metros em linha reta e 

6280 metros em caminho (opção de trajeto dada pelo Google Earth), conforme observado na 

Fig. 5. 
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FIGURA 5 – Trajeto feito pelos pescadores desde o Caxanga até a entrada do PARNA Jurubatiba pela 
Lagoa de Carapebus (elaboração própria a partir de imagem do Google Earth). 

As distâncias aproximadas entre o ponto P1 e a barra da lagoa, que define o limite do 

PARNA Jurubatiba, são: 3700 m em linha reta e 4200 m em caminho. Desta forma, desde a 

ponte do Caxanga até a barra da Lagoa de Carapebus, temos um trajeto percorrido em 

caminho de 6280 m do Caxanga até o ponto P1 e 4200 m do Ponto P1 até a barra da lagoa, 

perfazendo um total de 10.480 m (Fig. 6). 
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FIGURA 6 –Trajeto dos pescadores desde o Caxanga até a barra da Lagoa de Carapebus (elaboração 
própria a partir de imagem do Google Earth). 

Nota-se, portanto que se já é longo o percurso feito pelos pescadores fora da área do 

PARNA Jurubatiba, tal percurso é maior ainda se considerada a atividade no interior da 

Unidade. Portanto era de se esperar que a princípio, a grande maioria dos pescadores 

artesanais utilizasse embarcações motorizadas em sua prática pesqueira. Entretanto durante a 

pesquisa realizada foi constatado que apenas 15% deles possuíam embarcações motorizadas, 

enquanto os outros 85% utilizavam apenas o remo para deslocamento na lagoa. 

Vale à pena ressaltar que o grande deslocamento dos pescadores artesanais até 

próximo à barra da lagoa tem duas razões principais: (i) a porção da lagoa próxima ao 

Caxanga encontra-se poluída por esgotos e outros resíduos causando uma queda na 

produtividade e na qualidade do pescado; e (ii) a porção próxima à barra, devido à maior 

salinidade, possui uma concentração maior dos peixes de maior valor comercial, que são 

essencialmente de água salgada. 

Além da maioria dos pescadores não possuir embarcação motorizada, uma fala muito 

comum entre eles é que embarcações motorizadas de alguns pescadores, ou mesmo de turistas 

seriam responsáveis por perdas de suas redes devido ao fato deste apetrecho ficar preso à 

hélice do motor.  
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Considerando que a Lagoa de Carapebus está contemplada no Plano de Manejo com 

um percurso de barco para os visitantes, o que poderia causar conflito com a atividade 

pesqueira devido ao tráfego de embarcações na lagoa, a princípio há preocupação de como se 

dará esta relação. Porém ficou constatado durante a pesquisa (Apêndice A, questão 5) que os 

pescadores utilizam-se de um horário praticamente fixo em sua prática de pesca. Eles 

normalmente saem para a pesca por volta das 16h e retornam no dia seguinte por volta de 08h 

da manhã. O horário de pesca mais utilizado pelos pescadores está mostrado no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Horários em que os pescadores partem e retornam da pesca. 

Assim, o resultado da pesquisa sugere que há possibilidade de se propor normas que 

estabeleçam horários para a pesca e horários para a prática do turismo (que deve se 

concentrado durante o dia) quando da elaboração de um acordo de pesca. 

Durante as conversas com os pescadores, os mesmos mostraram-se dispostos a saírem 

um pouco mais tarde para a pesca, na eventualidade de um acordo que contemple suas 

reivindicações relativas à manutenção da atividade de pesca na parte interna do PARNA 

Jurubatiba. 

Acerca dos apetrechos de pesca utilizados, a grande maioria utiliza apenas rede, sendo 

também citados tarrafas, anzóis de bóia e puçá. O Gráfico 7 mostra os apetrechos de pesca 

citados e sua proporção entre os pescadores pesquisados: 
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Gráfico 7 - Principais apetrechos de pesca utilizados pelos pescadores na Lagoa de Carapebus. 

Ainda com relação às redes dos pescadores, a média de redes utilizada é de 12 peças 

de 100 metros cada, que após a adaptação caem para cerca de 60 metros, perfazendo um total 

de 720 metros por cada barco de pescador, que sai em média com duas pessoas. 

Com relação aos peixes pescados (Apêndice A, questões 7 e 8), as respostas foram 

muito semelhantes entre todos os pescadores. Na ordem que apareceram na fala dos 

entrevistados, os seis peixes mais citados são: carapeba (Diapterus sp.), robalo (Centropomus 

sp.), tainha (Mugil sp.), traíra (Hoplias malabaricus), acará (Geophagus brasiliensis) e bagre 

(Genidens barbus). Os quatro primeiros são os que possuem maior valor de venda, e que 

contribuem mais na renda dos pescadores, sendo o preço médio pago aos pescadores durante 

o período em que a pesquisa foi realizada de: carapeba (R$20,00/Kg); robalo (R$10,00/Kg); 

tainha (R$4,00/Kg); e traíra (R$3,00/Kg). Dentre os peixes citados como os principais 

pescados, três são de água doce, denominados popularmente como “peixes pretos” (traíra, 

acará e bagre) e três são de água salgada, conhecidos localmente como “peixes brancos” 

(carapeba, tainha e robalo). Apesar do baixo valor de mercado, a  traíra foi citada entre os 

principais pescados pela relativa abundância e por ser pescada durante o ano todo. A principal 

demanda dos pescadores acerca da abertura da barra da lagoa reside exatamente no fato dos 

peixes que possuem maior valor de venda serem marinhos e não se reproduzirem no seu 

interior. Desta forma quanto mais tempo a barra da lagoa permanecer fechada, menor será a 

quantidade desses peixes, fato que contribuirá para reduzir a renda familiar dos pescadores 

entrevistados. Por outro lado, os peixes de água doce citados não resistem à variação da 
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salinidade causada pela abertura da barra e morrem. Os pescadores vêem esta mortandade 

como algo passageiro e cuja perda é altamente compensada pela entrada dos “peixes brancos” 

na lagoa. 

Com relação ao número de pessoas por embarcação, 75% dos barcos (canoas) saem 

com um pescador experiente e com um ajudante, o qual embora seja considerado pescador, na 

verdade é um assalariado ou um membro da família. Os outros 25% saem sozinhos, passando 

a noite na lagoa sem qualquer companhia. Outro ponto importante é que os pescadores não 

possuem pontos específicos de pesca. Cada pescador pode pescar aonde entender que é 

melhor, sendo a única restrição a não simultaneidade de redes armadas.  

 

4.5 Formas de apropriação dos recursos de uso comum observadas na Lagoa de 

Carapebus 

 

Segundo Vieira (2005), os recursos de uso comum são uma classe de recursos naturais 

que apresentam duas características principais: a exclusão ou o controle do acesso de usuários 

potenciais é problemático, e cada usuário é capaz de subtrair daquilo que pertence também a 

todos os demais usuários. Os peixes são citados como um dos exemplos de recursos de uso 

comum. Segundo a classificação de Ostron (1990), Bromley (1992) e Feeny et al. (1990), tais 

recursos podem ser geridos por quatro tipos de apropriação, isolados ou combinados entre si: 

livre acesso, propriedade privada, propriedade estatal e propriedade comunal. 

A Lagoa de Carapebus, que com a criação do PARNA Jurubatiba em 1998, deveria, a 

princípio, ser gerida pelo regime e apresenta características muito comuns aos sistemas 

geridos pelo estado em nosso país, tais como a falta de recursos por parte do órgão gestor, e a 

inexistência de uma presença efetiva do poder público na área (SANTOS et. al., 2007). Desta 

forma a presente pesquisa objetivou descrever também como estaria se dando, no momento, a 

gestão dos recursos de uso comum, sobretudo os recursos pesqueiros na Lagoa de Carapebus. 

A entrevista com pescadores, pesquisadores e gestores continha questões que 

buscavam inferir a percepção destes grupos acerca das formas de apropriação dos recursos 

pesqueiros presentes, além de obter dados acerca das normas de pesca em vigor naquele corpo 

hídrico.  
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Com relação aos pescadores, todos os entrevistados disseram que a Lagoa de 

Carapebus é controlada pelo poder público devido à criação do PARNA Jurubatiba, sendo 

gerida pelo IBAMA/ICMBio. Ao serem questionados se este controle é eficiente 90% 

disseram que não. Com relação à existência de algum tipo de acordo informal entre eles 

objetivando o controle de quem pode pescar ali. As respostas apresentadas mostram que tal 

acordo inexiste. Apesar da atuação da Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de 

Carapebus (APAC), 80% dos entrevistados disseram que não era necessário pertencer a 

APAC ou a qualquer outra forma de associação para praticar a pesca na lagoa.  

Com relação à obrigatoriedade de ser associado para praticar a pesca na Lagoa de 

Carapebus, as respostas mostram que a 80%  dos entrevistados dizem que a pesca deveria ser 

restrita aos pescadores artesanais associados à APAC. Os 20% restantes disseram que a pesca 

não deveria ser restrita, por se tratar de um bem comum a todos os pescadores. 

A propriedade privada como forma de apropriação dos recursos pesqueiros da Lagoa 

de Carapebus pode ser descartada, sendo que os entrevistados disseram que não existe 

qualquer trecho da lagoa que tenha “proprietário”, de forma que a pesca pode ocorrer sem 

qualquer restrição, em qualquer ponto da mesma. Segundo os pescadores é comum, inclusive, 

que os locais aonde foi realizada uma boa pesca por algum deles, estarem no dia seguinte 

sendo explorados por vários outros pescadores. Por fim 90% dos entrevistados disseram que 

existe no atual momento uma situação de descontrole no acesso à pesca na Lagoa de 

Carapebus, e que este vem sendo uma ameaça à exploração sustentável da atividade naquele 

local.  

Considerando os dados acima, além de vistorias realizadas pelo autor na área, é 

possível constatar que os recursos de uso comum da Lagoa de Carapebus, em especial a 

pesca, são geridos por um sistema misto de apropriação do tipo livre acesso – propriedade 

estatal. Por um lado fica caracterizado que não existe um controle efetivo da área e que este 

ecossistema tende a ser utilizado de forma insustentável. Por outro lado, de acordo com a 

legislação a área é de domínio público e sua gestão a nível federal não é questionada pelos 

entrevistados, que acreditam na possibilidade de gerenciamento dos recursos por parte do 

Órgão Gestor do PARNA Jurubatiba. 

 

4.6 As principais representações sociais dos pescadores da Lagoa de Carapebus 
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A principal forma de organização dos pescadores da Lagoa de Carapebus está 

relacionada com a Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus (APAC). 

Esta possui atualmente sessenta e oito associados, sendo que na última eleição para a 

presidência votaram sessenta e um pescadores. Nesta votação saiu vitorioso o candidato que é 

há quatro anos conselheiro ativo do CONPARNA Jurubatiba. 

O Gráfico 8 mostra as principais formas de organização dos pescadores entrevistados, 

e o Gráfico 9 apresenta a percepção destes acerca das vantagens conseguidas pela associação 

à APAC. 84% dos entrevistados pertencem à APAC e à Colônia de Pescadores, 06% apenas à 

APAC e 10% não pertencem a quaisquer associações. Com relação às vantagens em se 

associar à APAC foram citadas: obtenção de documentação necessária (50%), obtenção do 

seguro defeso (33%), assistência médica (10%) e obtenção de informações relevantes (7%). 
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Gráfico 8 – Formas de organização dos pescadores entrevistados. 
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Gráfico 9 – Vantagens citadas pelos pescadores relativas à estarem associados à APAC. 

Os pescadores disseram que a APAC realiza reuniões periodicamente com os 

associados, com a freqüência variando entre trimestral e quadrimestral. Acreditam ainda que a 

freqüência das reuniões é adequada, sendo que ao serem questionados sobre a participação 

individual nas reuniões da APAC as respostas se dividiram em: sempre, ocasionalmente e 

nunca. O Gráfico 10 mostra a participação dos associados nas reuniões da APAC: 
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Gráfico 10 – Freqüência de participação dos pescadores entrevistados nas reuniões da APAC. 
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Os pescadores entrevistados disseram ainda saber que a APAC tem assento no 

CONPARNA Jurubatiba e que os assuntos discutidos durante as reuniões são repassados a 

eles pelo seu representante. Ao serem perguntados se a participação do representante da 

APAC no CONPARNA Jurubatiba trouxe alguma melhoria para os pescadores, estes 

responderam que sim, sendo elas: maior aproximação com o órgão gestor do PARNA 

Jurubatiba; e maior conscientização ambiental. 

 

4.7 Ameaças à Lagoa de Carapebus 

 

O Encarte IV do Plano de Manejo do PARNA Jurubatiba (BRASIL, 2008) afirma que 

dentre todas as lagoas da Unidade, a Lagoa de Carapebus é a que está submetida a maior 

pressão antrópica. Segundo o supracitado documento, o despejo de efluentes domésticos e 

industriais, que causam a eutrofização artificial deste ecossistema, seriam as maiores ameaças 

às quais este corpo hídrico estaria sujeito. Registra-se também o lançamento de esgoto in 

natura por várias residências, em especial próximo ao Canal do Caxanga. Ainda segundo o 

Plano de Manejo, também são despejados na lagoa  efluentes do processamento da cana-de-

açúcar oriundos da Usina de Carapebus, principalmente na época de safra. Entretanto tal 

afirmativa é negada pelos documentos técnicos gerados pela administração da Unidade, que 

asseguram que a referida Usina já está há tempos desativada, fato que pôde ser comprovado 

nas visitas a campo realizadas durante o presente trabalho. 

Durante as entrevistas realizadas perguntou-se a pescadores, gestores e pesquisadores 

quais seriam as principais ameaças às quais a Lagoa de Carapebus está sujeita. A Tabela 1 

mostra as respostas obtidas pela análise das respostas dos pescadores. Enquanto a Tabela 2 

mostra as respostas dos gestores e pesquisadores. 

Tabela 1: 

Ameaças à Lagoa de Carapebus % dos que citaram a ameaça 

Poluição causada pelo esgoto e outras atividades 

humanas 

32,0 

Ausência de Fiscalização 21,0 
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Abertura de barras em épocas incorretas 17,0 

Construções indevidas 16,0 

Falta de fiscalização na época das aberturas de 

barras 

8,0 

Outros 6,0 

Tabela 1 – Principais ameaças à Lagoa de Carapebus na percepção dos pescadores. 

 

Tabela 2: 

Ameaças à Lagoa de Carapebus % que citaram a ameaça 

Poluição causada pelo esgoto 50,0 

Ausência de Fiscalização 25,0 

Pesca predatória 15,0 

Construções indevidas 10,0 

Tabela 2 – Principais ameaças à Lagoa de Carapebus na percepção dos gestores e pesquisadores. 

É preocupante a constatação de que o município de Carapebus não dispõe de um 

sistema eficiente de tratamento de esgoto. O PARNA Jurubatiba como uma UC costeira é 

diretamente afetado por tudo o que ocorre na sua bacia de contribuição, ainda mais porque os 

poluentes lançados nos afluentes da lagoa tendem a se acumular ao longo do ano, piorando a 

qualidade ambiental do corpo hídrico, e aumentando a degradação ambiental, além de 

aumentar a pressão para abertura da barra objetivando a renovação da água.  

Buscando preservar as Unidades Marinho e Costeiras próximas à capital, em 2006 o 

IBAMA/RJ, utilizou-se de uma estratégia inovadora, ao notificar todas as Prefeituras que 

situavam-se em bacias hidrográficas que abrangessem Unidades de Conservação Federais 

para que efetuassem imediatamente o tratamento devido de seus esgotos sanitários e 

industriais sob pena de autuação.  Mesmo que a efetividade de tal medida ainda não possa ser 

mensurada, trata-se de uma atitude que poderia ser tomada pelo órgão gestor do PARNA 

Jurubatiba, buscando a proteção da Lagoa de Carapebus. Considerando que não basta ter 

estações de tratamento de esgotos, se estas não funcionarem adequadamente, seria importante 
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ainda que o funcionamento da estação existente e de outras que vierem a ser construídas seja 

monitorado pelo órgão gestor da UC, e que o relatório de monitoramento seja apresentado ao 

CONPARNA Jurubatiba para apreciação, em intervalo de tempo a ser definido. 

Ainda com relação ao esgoto, é relevante o fato de que o Balneário Praia de Carapebus 

não possui estação de tratamento de esgoto até a  presente data, sendo comum ali a utilização 

de fossas sépticas, prática que não impede a contaminação da lagoa devido ao fato do lençol 

freático na região ser muito superficial. Preocupante ainda é a denúncia, feita por membros da 

Associação de Moradores da Praia de Carapebus, que diversos moradores lançam diretamente 

o esgoto na lagoa, sem qualquer intervenção por parte do Poder Público Municipal. 

A Fig. 7 a seguir mostra a partir da usina de Carapebus (desativada), grande 

quantidade de aguapés (Eichornia crassipes), planta indicadora de eutrofização, resultante do 

lançamento de esgoto urbano à montante. 

 

FIGURA 7 – Eutrofização artificial da Lagoa de Carapebus próxima ao município. 

A ausência de fiscalização e/ou fiscalização incipiente na época das aberturas de 

barras fazem parte de um mesmo problema crônico, que é a falta de estrutura dos órgãos 

ambientais. Os pescadores vêem na barra aberta a oportunidade de colonização da lagoa por 

larvas de peixes de alto valor comercial, e temem que o lançamento de redes por pescadores 

de outros municípios e por barcos marinhos estacionados próximos à barra impeçam tal 

migração. Entretanto o PARNA Jurubatiba não possui até o momento servidor habilitado para 

fiscalização ambiental, o mesmo ocorrendo com a Prefeitura de Carapebus. Dessa forma os 
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pescadores se acham prejudicados e no direito de não respeitar os limites estabelecidos pela 

UC, o que causa um círculo vicioso que acelera a degradação da Lagoa de Carapebus. 

As aberturas de barras serão discutidas no item 4.9. do presente estudo. Entretanto é 

interessante notar que, por mais que os pescadores sejam favoráveis às aberturas, eles 

percebem que o período para tal ação deve ser muito bem escolhido, caso contrário haverá 

mais perdas do que ganhos. 

As construções indevidas relatadas são aquelas que ocorrem sem licenciamento 

ambiental, no leito maior sazonal da lagoa (Calha alargada ocupada em períodos anuais de 

cheia). A Lagoa de Carapebus, como todas as outras, possui ciclos de cheia e seca. Nos 

períodos de seca, implementam-se construções irregulares dentro de sua área de preservação 

permanente, ou até mesmo dentro da própria lagoa. Quando ocorrem as cheias, existe um 

clamor para abertura da barra, com o argumento de que a lagoa estaria invadindo as 

residências. Na verdade o que ocorreu foi o inverso: os proprietários  invadiram a lagoa. 

Dentro dessa lógica, as aberturas de barra deixam de ser uma opção de manejo, e passam a ser 

“necessárias” sempre que ocorrem chuvas intensas. 

Foram ainda citadas como ameaças à Lagoa de Carapebus: (i) Ausência de aberturas 

de barra; (ii) falta de regras claras para os pescadores; e (iii) o desmatamento na bacia de 

contribuição da lagoa. 

O Gráfico 11 mostra como a pesca artesanal é vista pelos entrevistados. 24% dos 

entrevistados vêem a pesca como compatível com a preservação da lagoa, 10% acham que a 

pesca é uma ameaça à lagoa, enquanto 66% dos entrevistados vêem a pesca como uma aliada 

à conservação da lagoa. 
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Gráfico 11 – Percepção dos entrevistados acerca da relação entre a atividade pesqueira e a integridade 
da Lagoa de Carapebus. 

Percebe-se portanto que a grande maioria não vê a mesma como sendo uma ameaça à 

integridade da lagoa. 

 

4.8 A percepção da atuação do órgão gestor do PARNA Jurubatiba       

 

Após a criação do PARNA Jurubatiba em 29 de abril de 1998, a área passou a ser 

gerida pelo IBAMA. De 1998 até 2001 apenas um servidor do IBAMA era responsável por 

uma área de 14.860 hectares. A partir de 2001,  novos servidores se juntaram à UC, sendo que 

a partir de 2003 lá trabalhavam três servidores, número que se mantém até o momento. No 

período de julho a dezembro, a UC é reforçada com sete brigadistas que atuam no combate a 

incêndios florestais. Desde sua criação até 2005 a UC não contava com uma sede 

administrativa, tendo funcionado por um tempo em instalações cedidas dentro do Parque de 

Exposições de Macaé e por outro período no CEFET Campos, UNED Macaé. A partir de 

2005 a Unidade conseguiu uma sede provisória na Rodovia Amaral Peixoto, Bairro Barreto, 

em Macaé. Apesar da sede atual possuir condições adequadas para uma sede administrativa, a 

mesma se encontra cerca de seis quilômetros distante do PARNA Jurubatiba, o que atrapalha 

o monitoramento da área. A partir de 2007, com a criação do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a área passou a ser gerida pelo novo órgão.  
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As dificuldades citadas acima são percebidas na prática pela falta de controle das 

atividades ilícitas na Lagoa de Carapebus, bem como em grande área do PARNA Jurubatiba. 

De qualquer forma a criação da UC trouxe garantias de proteção à área como um todo.  

Assim, outro objetivo da presente pesquisa era saber como a atuação do órgão gestor 

da Unidade (IBAMA/ICMBio) é percebida pelos pescadores e pesquisadores relacionados à 

Lagoa de Carapebus.  

Primeiramente, os pescadores foram questionados (Apêndice A, questão 21) se, com a 

criação do PARNA Jurubatiba, houve alguma mudança para sua atividade pesqueira. A 

grande maioria respondeu que sim, e que a mudança foi para pior. Segundo eles a criação da 

UC com a conseqüente proibição da pesca, empurrou-os para a ilegalidade, sendo que a partir 

de então muitos deles passaram a ser vistos, não como trabalhadores, mas como criminosos 

ambientais e tinham, e ainda tem, que fugir da fiscalização para garantir seu sustento, fugir da 

prisão e de altas multas administrativas.  

O Gráfico 12 mostra a percepção dos pescadores acerca da criação do PARNA 

Jurubatiba e a relação com a sua qualidade de vida. 
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Gráfico 12 – Percepção dos pescadores acerca da influência da criação do PARNA Jurubatiba em sua 
qualidade de vida. 

Por outro lado, os pescadores afirmam que existe uma falta de fiscalização do IBAMA 

na lagoa, e que as ações fiscalizatórias são feitas de forma pontual, o que impede uma visão 

mais realista por parte dos fiscais. Fica evidente ainda pelas respostas que não há por parte 
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desse grupo uma clara distinção entre os diferentes órgãos responsáveis pela fiscalização 

ambiental. Desta forma eles atribuem ao IBAMA/ICMBio ações realizadas pelo Batalhão de 

Polícia Florestal e Meio Ambiente (BPFMA), pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

por outros órgãos relacionados à fiscalização ambiental. 

Nota-se ainda que muitos dos pescadores sentem-se humilhados durante as ações de 

fiscalização, e reclamam da presença ostensiva de armas apresentadas pelos fiscais. Quando 

perguntados sobre qual deveria ser a prioridade da fiscalização na Lagoa de Carapebus, 

grande parte deles respondeu que seria tratar os pescadores com dignidade, sem a presença de 

armas em punho. Apesar de ser um direito de todo cidadão ser tratado com respeito e 

dignidade durante qualquer abordagem por parte dos órgãos fiscalizadores, é importante 

lembrar que o horário preferencial da pesca é durante a noite, em embarcações que até o 

momento não trazem quaisquer identificações, e que a fiscalização é realizada na maioria das 

vezes por pessoas estranhas à comunidade. Espera-se assim que o agente público muitas das 

vezes aja com prudência, que pode ser interpretada pelos pescadores como truculência. 

Algumas ações, se tomadas em conjunto, poderiam reverter esta situação, tais como: (i) a 

identificação da embarcação autorizada a pescar na Lagoa de Carapebus, caso seja 

estabelecido um acordo com o órgão gestor; (ii) a realização de reuniões periódicas entre os 

associados da APAC e os fiscais do PARNA Jurubatiba; e (iii) uma presença mais constante 

da fiscalização na Lagoa de Carapebus. 

Acerca da melhoria da qualidade ambiental da lagoa após a criação do PARNA 

Jurubatiba (Anexo 1, questão 26, itens b e c), 80% dos entrevistados disseram que a criação 

da UC contribuiu para a preservação da lagoa. A maioria fez menção ao fato de que a atuação 

da equipe da Unidade conseguiu impedir desmatamentos da restinga que serve de proteção à 

lagoa, além de impedir ações que poderiam comprometer ainda mais a integridade do corpo 

hídrico. 

Por parte dos pescadores foi dito ainda que a fiscalização do órgão gestor deveria ser 

mais constante, e contar com a presença de representantes dos pescadores acompanhando a 

ação. Mais uma vez nota-se a preocupação deste grupo com a suposta truculência da 

fiscalização. Entretanto esta proposta poderia ter um efeito colateral, na medida em que a 

APAC passa por disputas internas de poder, e que os autuados poderiam acusar a 

representação de pescadores de tratamento diferenciado de acordo com o grupo que estiver à 

frente da associação naquele período. 
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Por fim foi perguntado a pescadores e pesquisadores (Apêndice A, questões 28 e 29; 

Apêndice B, questões II.2.5 e II.2.6), qual seria a ação que se tomada pela fiscalização do 

órgão gestor contribuiria para melhorar a qualidade ambiental da Lagoa de Carapebus. A 

Tabela 3 mostra as ações que de acordo com os entrevistados, são prioritárias para a 

fiscalização ambiental na Lagoa de Carapebus. 

 

Ação fiscalizatória prioritária % que citaram a ação 

Autuação dos emissores de efluentes não tratados 

na Lagoa de Carapebus 

50,0 

Impedimento de qualquer tipo de pesca na lagoa 

enquanto a barra estiver aberta 

25,0 

Proibição de malhas de redes inferiores a 40 mm 8,0 

Autuação de quem ocupa área de preservação 

permanente da lagoa 

7,0 

Outros 10,0 

Tabela 3 – Ações prioritárias a serem tomadas por parte da fiscalização na Lagoa de Carapebus. 

 

4.9 Aberturas artificiais da barra na Lagoa de Carapebus 

 

Além das ameaças citadas anteriormente, o PARNA Jurubatiba enfrenta um problema 

relativamente comum ao manejo dos ecossistemas de lagoas ao longo da costa brasileira, que 

é a pressão para abertura freqüente das suas barras para enriquecimento de peixes e 

crustáceos, e para controle de inundação na época das cheias. Ainda que aberturas de barras 

possam trazer resultados positivos para a conservação das lagoas costeiras, devem ser 

realizadas apenas dentro de rigorosos critérios técnicos. 
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4.9.1 Histórico das aberturas de barra da Lagoa de Carapebus desde a criação do 

PARNA Jurubatiba. 

 

Historicamente as aberturas de barra da Lagoa de Carapebus estão relacionadas à 

entrada de larvas de peixes do mar, que possuem maior valor de mercado do que aqueles 

nativos da lagoa. Segundo os pescadores mais antigos, a abertura da barra era realizada em 

média de dois em dois anos, nos meses de novembro e dezembro, e o  intervalo de abertura 

dependia muito das condições climáticas anuais, podendo variar de dois a cinco anos. 

Foi relatado também que este manejo tradicional passou por mudanças bruscas na 

década de 90. Neste período a Usina de Carapebus funcionava a plena atividade e os próprios 

funcionários da Usina abriam a barra anualmente, com o auxílio de máquinas da empresa, 

para permitir a renovação da água da lagoa que era muito afetada pelas atividades da Usina, 

em especial devido ao lançamento de poluentes resultantes do processamento da cana-de-

açúcar, neste corpo hídrico. Após a criação do PARNA Jurubatiba e a interrupção das 

atividades da Usina Carapebus ocorreu uma mudança significativa com relação ao manejo da 

barra, conforme pode ser verificado nos próximos itens. 

Embora criado em 1998 o conflito sobre a abertura das barras começou a acontecer em 

2004 devido ao fato do período compreendido entre 1998 e 2003 ter sido muito seco 

(SANTOS et. al, 2007). 

Após a criação do PARNA o Órgão Gestor da Unidade proibiu a abertura das barras 

esperando que o Plano de Manejo indicasse ou não a possibilidade de tais procedimentos, e 

estabelecesse as normas referentes a tais aberturas. Com as chuvas intensas que caíram no 

final de 2004, a lagoa encheu rapidamente, e no dia 27 de dezembro deste ano a sua barra foi 

aberta por moradores do balneário praia de Carapebus, apoiados pelos pescadores artesanais 

da lagoa. A administração do PARNA Jurubatiba encaminhou denúncia à Polícia Federal de 

Macaé, que abriu inquérito para investigar os autores, mas não conseguiu indiciar ninguém 

pela falta de provas. Após este episódio foram realizadas reuniões na Praia de Carapebus com 

lideranças locais para conscientização de que com a criação do PARNA Jurubatiba, a abertura 

não poderia mais ser feita como era realizada no passado e que quaisquer ações neste sentido 

deveriam ser solicitadas à chefia da Unidade para que a mesma se manifestasse. 
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No ano de 2005, com a vinda de novas chuvas, por diversas vezes a administração da 

UC foi procurada por representantes das comunidades envolvidas (pescadores e moradores da 

praia de Carapebus), solicitando que o IBAMA realizasse a abertura da barra para reduzir os 

transtornos causados pela inundação, e para que aumentasse a quantidade de peixes na Lagoa. 

A administração da UC encontrava-se em um impasse, haja vista que a legislação ambiental 

que rege o PARNA Jurubatiba prevê que, enquanto não fosse elaborado o Plano de Manejo, 

todas as ações desenvolvidas deveriam contemplar apenas a proteção da UC. Por este motivo, 

a chefia manifestou-se contrária a abertura das barras em diversas ocasiões, informando às 

comunidades que apenas seriam permitidas tais aberturas caso o Plano de Manejo assim o 

determinasse. 

Em outubro de 2005, a administração do PARNA recebeu da Prefeitura Municipal de 

Carapebus (PMC) o Ofício n° 310/2005, no qual a PMC solicitava que o IBAMA submetesse 

à apreciação do Conselho Consultivo do PARNA Jurubatiba uma proposta sobre a abertura 

em caráter emergencial da barra da Lagoa de Carapebus. Em atendimento à reivindicação da 

PMC foi convocada uma reunião extraordinária do CONPARNA Jurubatiba, que ocorreu na 

Estação Cultural de Carapebus, em 10 de outubro de 2005. Compareceram a esta reunião 

representantes de pescadores, de moradores dos balneários, dos produtores rurais, do órgão 

estadual responsável por lagos e lagoas (SERLA/RJ), da ONG Amigos do PARNA 

Jurubatiba, além dos membros permanentes do Conselho Consultivo da UC (CONPARNA 

Jurubatiba). Após explanação da situação, conduzida pela PMC, foi aberto o debate sobre o 

assunto. Na votação realizada ao final da reunião nenhum conselheiro manifestou-se contrário 

à abertura da barra da Lagoa de Carapebus.  

Apesar da manifestação favorável do CONPARNA Jurubatiba, a administração do 

PARNA não autorizou a abertura das barras, temendo que tal atitude pudesse se caracterizar 

como crime ambiental. Foi então aconselhado às prefeituras envolvidas que solicitassem à 

Justiça Federal uma liminar deferindo a abertura. Tal pedido foi formulado pela Prefeitura 

Municipal de Quissamã (PMQ), sendo que a juíza federal de Campos dos Goytacazes, 

responsável pela apreciação da liminar negou o pedido alegando:  

“...a abertura de barras é apenas uma das medidas possíveis; todavia entendo 
que deve a prefeitura tentar outras saídas menos gravosas para o ambiente, 
antes de apelar para tal solução. Esta deve ser a última opção já que pode 
trazer outros danos ainda piores ao município...”. 
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Apesar da proibição por parte dos órgãos responsáveis, em novembro de 2005, 

diversos moradores do Balneário Praia de Carapebus reuniram-se durante a noite, e com o 

auxílio de uma retro-escavadeira, abriram, sem quaisquer autorizações a barra da lagoa. O 

caso foi novamente relatado pela administração da UC, como crime ambiental, à Polícia 

Federal de Macaé, que abriu inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. 

A Fig. 8 mostra uma visão da barra aberta em 2005. 

 

 

FIGURA 8 – Barra da lagoa de Carapebus em novembro de 2005. 

Nos meses de novembro e dezembro de 2006, um novo pedido foi feito à 

administração do PARNA Jurubatiba para abertura da barra da Lagoa de Carapebus. Desta 

vez, entretanto, o pedido não contava com o apoio direto dos pescadores artesanais, uma vez 

que com a entrada das larvas no ano anterior, a lagoa encontrava-se repleta de peixes e que 

muitos temiam que uma nova abertura pudesse permitir a saída dos peixes, causando-lhes  

prejuízo. Os grandes interessados desta vez eram os moradores do Balneário Praia de 
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Carapebus que, com a cheia, tiveram sua estrada de acesso, e até mesmo suas moradias 

invadidas pela lagoa. Conforme pode ser visualizado na Fig. 9, a estrada de acesso tornou-se 

intransitável para a maioria dos carros, sendo que em determinado momento apenas 

caminhões e tratores conseguiam chegar até o balneário. 

 

FIGURA 9 –  Estrada de acesso ao Balneário Praia de Carapebus durante uma cheia da lagoa em 
2006.  

Durante a primeira quinzena de janeiro de 2007 as chuvas aumentaram, e apenas 

carros tracionados conseguiam chegar até ao Balneário. Após uma nova tentativa junto à 

administração do PARNA Jurubatiba, a Prefeitura de Carapebus teve seu pedido indeferido. 

No dia 10 de janeiro de 2007, a administração da UC recebeu uma denúncia de que 

moradores estariam abrindo a barra da lagoa de forma ilegal. Foi solicitado o apoio da Polícia 

Federal de Macaé, que se dirigiu para o local do possível ilícito junto com a equipe da UC. Ao 

chegar no local foi observada uma cena inesperada, qual seja, mulheres, crianças e idosos, 

desesperados por estarem com suas casas inundadas, que tentavam abrir a barra, sem sucesso, 

com auxílio de enxadas e pás. 
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Após ouvir os relatos de populares sobre a situação desesperadora, foi formada uma 

comissão com representantes do IBAMA, da Polícia Federal, dos moradores do Balneário e 

dos pescadores que foram até a Prefeitura de Carapebus em busca de informações. Foi 

sugerido que a Prefeitura pleiteasse junto à Justiça Federal o direito à abertura para reduzir o 

drama social que ali se observou. Desta forma a Prefeitura de Carapebus solicitou através do 

processo nº 2007.5116000019-5 à Justiça Federal de Macaé a abertura em caráter de urgência 

da barra da lagoa, alegando riscos à saúde pública dos munícipes. Ao contrário do ano 

anterior, quando a justiça indeferiu o pedido, desta vez o juiz concedeu medida liminar 

deferindo a solicitação. Em seu despacho o juiz federal defendeu que dois bens tutelados 

estavam em contraposição: o meio ambiente e a vida humana, à medida que a não abertura 

poderia causar epidemias na população local, desta forma optou pela preservação da vida, 

autorizando a abertura que ocorreu no dia 13 de Janeiro de 2007, com a presença de técnicos 

do PARNA Jurubatiba. 

Ao contrário dos anos anteriores, quando a barra foi aberta de forma ilegal, desta vez a 

Prefeitura, em parceria com o IBAMA, manteve vigilância no local durante o período em que 

a barra encontrava-se aberta, e conseguiu evitar a pesca, contribuindo para elevar a quantidade 

de larvas que entravam na lagoa, impedindo ainda a ocorrência de incêndios florestais comuns 

após a abertura. Este fato vem mostrar que é fundamental que o Poder Público assuma suas 

responsabilidades tornando-se ao mesmo tempo o proponente de ações que beneficiam a 

população afetada, e o fiscalizador de normas que beneficiem a maioria da população. 

Considerando a experiência dos anos de 2004, 2005 e 2006, o CONPARNA 

Jurubatiba criou uma Câmara Técnica (CT) de acompanhamento das lagoas do PARNA 

Jurubatiba. Esta CT composta de representantes do IBAMA, da Associação de Pescadores, 

das Prefeituras e de instituições de ensino e pesquisa tinha a tarefa de, ao longo do ano de 

2007, propor soluções para o manejo, não só da Lagoa de Carapebus, mas também de outras 

diretamente afetadas pela aberturas de barras no PARNA Jurubatiba. Porém a criação da CT 

não trouxe grandes contribuições ao manejo das Lagoas, pois a mesma reuniu-se apenas uma 

vez, sendo que, a partir da segunda reunião não houve quórum. Desta forma à medida que o 

ano passava nenhuma ação foi articulada para evitar que se repetisse o quadro dos anos 

anteriores. Apesar dos apelos da chefia pela retomada dos trabalhos da CT, a mesma não mais 

se reuniu. Citam-se três razões que levaram à CT a não obter os resultados esperados: (i) 

confiança por parte dos representantes das prefeituras que conseguiriam uma autorização 

judicial para abertura da barra, conforme conseguiram no ano anterior; (ii) incerteza quanto à 
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efetividades das decisões tomadas, uma vez que a chefia da Unidade deixou claro que 

quaisquer que fossem as conclusões da referida CT, não haveria possibilidade de autorização 

para abertura da barra que não fosse a da Justiça Federal; e (iii) a aparente distância temporal 

até o próximo período chuvos (a CT começou a se reunir em março, enquanto as cheias 

geralmente ocorrem a partir de novembro). 

Entretanto na única reunião que a CT realizou, foi possível a elaboração de propostas 

que poderiam nortear ações com relação ao manejo da barra, destacando-se como principais a 

proposta de estudo para abertura da Lagoa do Paulista antes de se abrir a Lagoa de Carapebus, 

colocação de réguas medidoras de nível em parceria com a defesa civil, para esvaziamento do 

balneário em caso de cheias inesperadas. Porém, tais propostas não foram colocadas em 

prática. 

Em janeiro de 2008, durante uma chuva intensa, novamente os moradores do 

Balneário Praia de Carapebus abriram a barra da lagoa na madrugada, sem qualquer 

autorização. Os mesmos disseram que o processo do ano anterior, embora tenha tido sucesso, 

demorou cerca de três dias até a autorização, e que neste ano a demora poderia ser desastrosa 

considerando a elevada precipitação ocorrida. Desta vez, como não houve participação da 

Prefeitura de Carapebus no processo de abertura, não ocorreu a ação fiscalizatória para coibir 

a pesca na barra. A conseqüência foi uma grande atividade pesqueira ilegal, conforme pode 

ser visto na Fig. 10, que impediu a entrada de larvas. Foi observado ainda grande número de 

incêndios nas margens da lagoa, ocorridos logo após a abertura. 

A Fig. 10 mostra um dos problemas recorrentes das aberturas, que é a grande atividade 

de pescadores amadores na boca da barra, impedindo a entrada de larvas de peixes e 

crustáceos quando não há fiscalização efetiva. 
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FIGURA 10 – Atividade de pescadores na lagoa, logo após a abertura da barra. 

Vale lembrar ainda que aparentemente existe no Balneário Praia de Carapebus uma 

situação aguda de disputa política, em que dois grupos políticos acusam-se mutuamente. Em 

algumas situações, o lado da oposição acusa a Prefeitura de não cuidar dos moradores do 

balneário e incitam a ação por parte dos moradores para a abertura, enquanto os partidários da 

Prefeitura acusam a oposição pela abertura da barra.  

A Fig. 11 mostra uma foto realizada logo após a abertura ilegal da barra, em 2008. 

Àquela época o dono do bar foi advertido pelos servidores do PARNA Jurubatiba a retirar o 

cartaz, sob pena de responder por apologia ao crime ambiental, ao que o mesmo se dispôs 

prontamente a fazê-lo, não antes de acusar a Prefeitura de Carapebus de “inércia frente ao 

sofrimento dos moradores do Balneário Praia de Carapebus, devido à subida de nível da lagoa 

após às últimas chuvas”. Fica evidente que o município não possui condições de efetuar de 

forma isenta o manejo da barra da lagoa. 
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FIGURA 11 – Cartaz pendurado em um estabelecimento comercial da Praia de Carapebus, após uma 
abertura ilegal da barra da lagoa. 

 

4.9.2 Situação atual 

 

Em agosto de 2008 com a publicação do Plano de Manejo, ficou estabelecido que 

(BRASIL, 2008): 

“...As aberturas de barras ficarão proibidas no interior do PARNA 
Jurubatiba, até que sejam realizados projetos específicos para cada uma 
delas, mostrando as condições tecno-científicas para que este procedimento 
seja autorizado, por lagoa. Enquanto este projeto específico não for 
realizado, a proibição se mantém, devendo ser criada uma câmara técnica 
permanente junto á chefia do Parque, composta por especialistas em 
dinâmica costeira e lagoas litorâneas, não havendo obrigatoriamente 
participação de membros do Conselho consultivo, presidida e/ou coordenada 
por um funcionário do ICMBio do Parque, que deverá ser consultada e 
ouvida sempre que houver questionamentos sobre esta questão técnica, para 
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a abertura ou não da lagoa em casos excepcionais de acúmulo de água, 
dando suporte á decisão...” (BRASIL, 2008) 

 

O Plano de Manejo estabelece ainda que como uma das ações de pesquisa e 

monitoramento voltadas para a Lagoa de Carapebus deve-se autorizar e apoiar a realização de 

pesquisas científicas e estudos necessários à proteção e ao manejo da Lagoa, incluindo-se o 

estudo específico sobre o manejo da barra da lagoa. 

Entretanto a situação das aberturas de barra da Lagoa de Carapebus dependerá ainda 

de uma autorização judicial, pois segundo o entendimento da chefia atual, o estabelecido no 

Plano de Manejo não será válido por contrariar as determinações constantes no decreto de 

Parques Nacionais e no SNUC. Sendo que a Câmara Técnica proposta deverá fornecer 

subsídios à decisão judicial. 

É fundamental observar que o fato da Unidade não permitir as aberturas mesmo 

quando estas se tornam indispensáveis, não garante a proteção da lagoa, uma vez que a 

eminente ausência atual de condições de fiscalização por parte do Órgão Gestor permite que 

sejam realizadas aberturas ilegais. É de suma importância para preservação dos ecossistemas 

protegidos pelas Unidades de Conservação que elas tenham condições de, não apenas dizer o 

que não pode ser feito dentro de seus domínios, mas também de atuar de forma a impedir 

ações ilegais. Caso contrário a administração das mesmas fica desacreditada em suas tomadas 

de decisão. Perde-se assim uma oportunidade de assumir de fato a gestão da área. 

 

4.9.3 Atores sociais relacionados à Lagoa de Carapebus e sua percepção sobre a 

abertura de barra 

 

Durante as entrevistas realizadas perguntou-se aos atores sociais relacionados à Lagoa 

de Carapebus (pescadores, gestores e pesquisadores), se as aberturas de barra da lagoa 

deveriam continuar ocorrendo (Apêndice A, questão 42, letras “a” e “b”; Apêndice B, questão 

II.2.11; e Apêndice C, questão 6). A Tabela 4 mostra as respostas de cada uma das três 

categorias de entrevistados. 
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Grupo entrevistado % de entrevistados que são 

favoráveis à continuidade da 

abertura da barra da lagoa 

% de entrevistados que são 

contrários à abertura da barra da 

lagoa 

Pescadores 100 0 

Gestores 50 50 

Pesquisadores 60 40 

Tabela 4 – Percepção dos entrevistados acerca da pertinência das aberturas da barra da Lagoa de 
Carapebus. 

Para os entrevistados que achavam que a barra deve ser aberta periodicamente, foi 

ainda perguntado qual seria o período médio ideal para a realização das aberturas (Apêndice 

A, questão 42, letra c; Apêndice B, questão II.2.11 letra c; e apêndice C, questão 6, letra c) . 

As respostas para todos os grupos foram muito semelhantes e agrupadas no Gráfico 13. Cabe 

ressaltar que 90% dos entrevistados que mostraram-se favoráveis à abertura, indicam a 

freqüência bienal como ideal. 

90%

5%

5% De 2 em 2

anos

Intervalos

maiores que 2

anos

De ano em ano

 

Gráfico 13 – Percepção dos entrevistados acerca da freqüência ideal para realização da abertura da 

barra da Lagoa de Carapebus. 

 Com relação à época do ano que seria ideal para a realização da abertura da barra 
(Apêndice A, questão 42, letra f; Apêndice B, questão II.2.11, letra c; e Apêndice C, questão 
6, letra f) 85% responderam que depende da quantidade de chuva, mas que de uma forma 
geral seriam os meses de novembro e dezembro. Tal período teria duas vantagens principais: 
(i) coincidiria com o período no qual existe maior número de cardumes de larvas próximos à 
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costa; e (ii) sendo o início do período mais chuvoso para a região, haveria a garantia de que as 
chuvas do começo do ano seriam suficientes para encher novamente a lagoa. O Gráfico 14 
mostra a percepção dos entrevistados favoráveis à abertura de barra, sobre a melhor época do 
ano para tal intervenção. 

85%

8%
7%

Novembro a

dezembro

Janeiro a

fevereiro

Março a

outubro

 

Gráfico 14 – Percepção dos entrevistados acerca do período ideal para abertura da barra da Lagoa de 
Carapebus. 

Outro dado importante levantado na pesquisa foi relativo à percepção quanto à 

adequação do período de defeso estabelecido pelo IBAMA, que vai de 1º de novembro a 15 

de março na Região Sudeste. Foram aplicadas a pescadores e a pesquisadores três questões 

acerca do defeso: (i) se o período estabelecido para o defeso contribui para a reprodução dos 

peixes de maior valor comercial na Lagoa de Carapebus; (ii)  se este período deve continuar 

valendo para a Lagoa de Carapebus; e (iii) se deveria haver uma revisão deste período  

(Apêndice A, questão 44; Apêndice B, questão II.2.14; e Apêndice C, questão 11). 

Com relação à primeira pergunta, 85% dos entrevistados responderam que o período 

de defeso não contribui para a reprodução dos peixes na Lagoa de Carapebus. 
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Gráfico 15 – Percepção dos entrevistados sobre a contribuição do período estabelecido pelo defeso 
para a reprodução dos peixes de maior valor comercial na Lagoa de Carapebus. 

Segundo os pescadores a “piracema” da lagoa seria a abertura da barra, quando larvas 

entram e povoam o corpo hídrico. Entretanto devido às condições fisico-químicas diferentes 

da água do mar, a ictiofauna marinha não consegue se reproduzir neste ecossistema. A 

exceção citada, em alguns casos, é para a traíra (Hoplias malabaricus) que é um peixe 

importante para os pescadores, e se reproduz neste período. A pesca da traíra (Hoplias 

malabaricus), mesmo não sendo ela um peixe de alto valor comercial, compensa pela 

quantidade, segundo os pescadores. A aparente “falha” na definição do período de defeso está 

relacionado ao fato de que este período é genérico e definido para ambientes lóticos, que 

possuem dinâmica diferente dos ambientes lênticos tais como a Lagoa de Carapebus. 

Com relação à percepção quanto à manutenção e/ou revisão do período de defeso do 

IBAMA para a Lagoa de Carapebus, 50% dos entrevistados consideraram que o período 

deveria ser mantido sem revisões (Gráfico 16). Este número sobe para 75% quando as 

respostas dos pescadores são consideradas separadamente (Gráfico 17). 
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Gráfico 16 – Percepção dos entrevistados quanto à manutenção do atual período de defeso 
estabelecido pelo IBAMA. 

75%
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Gráfico 17 – Percepção dos pescadores quanto à manutenção do atual período de defeso estabelecido 
pelo IBAMA. 

A aparente incoerência entre as respostas dos pescadores no item relativo ao defeso é 

discutida no item 4.12. Espaço referente às propostas de manejo.  

Quando perguntados sobre os impactos negativos da abertura da barra (Apêndice A, 

questão 42, letra d; Apêndice B, questão II.2.11, letra d; e Apêndice C, questão 6, letra d), os 

diversos entrevistados posicionaram-se de maneira semelhante, tendo por isso suas respostas 

sido agrupadas na tabela 5. 
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Impactos negativos decorrentes da abertura da 

barra 

% 

Mortandade de peixes de água doce 50 

Incêndios florestais iniciados pela seca da taboa 

(Typha domingensis) 

25 

Abertura de barras em épocas incorretas, causam 

a seca da lagoa durante o ano 

10 

A entrada de siris 8 

Outros 7 

Tabela 5 – Principais impactos negativos da abertura de barra na visão dos pescadores, pesquisadores 
e gestores. 

Dentre os impactos negativos apontados pelos pescadores vale comentar a citação da 

entrada dos siris. Segundo os pescadores, com a abertura da barra entram muitos siris jovens e 

adultos,  que ao ficarem presos à rede de pesca cortam a mesma, causando-lhes grandes 

prejuízos. 

O impacto ambiental negativo relacionado aos incêndios florestais, lembrado 

essencialmente por gestores e pesquisadores, diz respeito ao fato de que, com a entrada de 

água salgada, possibilitada pela abertura da barra, ocorre a morte de macrófitas, devido ao 

aumento da salinidade da água nos braços e nos canais em torno da lagoa. Passados alguns 

dias estas macrófitas são incendiadas, ocorrendo grande geração de fumaça, sendo o incêndio 

detectado pelo satélite responsável pelo monitoramento de desmatamentos que repassa a 

informação à chefia do PARNA Jurubatiba. Dos canais, o incêndio se alastra para a vegetação 

de restinga próxima e a propagação do mesmo está diretamente relacionada às condições 

climáticas (temperatura, ventos e pluviosidade) e à dificuldade de acesso para o combate. É 

importante notar que as aberturas de barra da Lagoa de Carapebus têm se concentrado 

principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, quando a brigada de combate a incêndios 

florestais que presta serviço à UC já foi dispensada. Tal fato dificulta a ação de combate por 

parte da administração da Unidade. A chefia do PARNA Jurubatiba, por ocasião da abertura 

autorizada de 2006, solicitou à Justiça Federal de Macaé que exigisse da Prefeitura Municipal 

de Carapebus apoio para as atividades de combate aos incêndios decorrentes da abertura da 
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barra, mas não obteve resposta ao pedido. Acredita-se que a ausência de resposta ocorreu 

porque o juiz que autorizou a abertura não era o titular da Vara Federal de Macaé. De 

qualquer forma, a prevenção e o combate aos incêndios florestais nos canais próximos, deve 

ser uma das medidas previstas antes de qualquer abertura da barra da Lagoa de Carapebus. 

Embora a disponibilidade de água doce, em quantidade e qualidade adequada para o 

consumo humano e irrigação sejam serviços ambientais importantes (LEAL, 1996), a perda 

desta água durante as aberturas de barra foi mencionada apenas por uma pesquisadora 

entrevistada. Talvez o esquecimento deste serviço ambiental tenha ocorrido pelo fato de que 

os entrevistados não considerem a água da Lagoa de Carapebus como sendo de boa qualidade, 

ou talvez porque até o momento este não seja um uso importante no município de Carapebus. 

Todavia o representante do Poder Executivo de Carapebus já consultou ao gestor da UC sobre 

a possibilidade de utilização deste corpo hídrico para captação de água, haja vista que a atual 

fonte utilizada encontra-se com sua capacidade de expansão esgotada, segundo informações 

do referido executivo. 

Quando perguntados sobre os impactos positivos da abertura da barra (Apêndice A, 

questão 42, letra d; Apêndice B, questão II.2.11, letra d; e apêndice C, questão 6, letra d), os 

pescadores responderam de forma  bem diferente dos pesquisadores e dos gestores, conforme 

mostram as Tabelas 6 e 7. 

 

Impactos positivos % 

Entrada de larvas de peixes de maior valor 

comercial 

90 

Renovação da água 6 

Redução do nível da água no Balneário 4 

Tabela 6 – Principais impactos positivos da abertura de barra, na visão dos pescadores da Lagoa de 
Carapebus. 

 

 

Impactos Positivos % 
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Renovação da água, com conseqüente melhoria 

de sua qualidade ambiental 

60 

Entrada de larvas de peixes de maior valor 

comercial 

20 

Redução do nível de água no balneário Praia de 

Carapebus 

10 

Outros 10 

Tabela 7 – Principais impactos positivos da abertura da barra, na visão dos pesquisadores e gestores. 

Apesar da análise das tabelas 6 e 7 sugerir, a princípio, que a questão da elevação do 

nível de água no Balneário Praia de Carapebus seria de menor importância para decisão 

quanto à abertura da barra, 90% dos entrevistados disseram que optariam por abrir a barra da 

lagoa para reduzir os impactos da cheia sobre o balneário, mesmo que a mesma já se  

encontrasse rica em peixes e crustáceos. 

Outra surpresa observada foi o fato de que os pescadores consideram desprezível a 

pesca do camarão na Lagoa de Carapebus. Segundo eles, com a abertura da barra ocorre 

grande entrada de camarões e suas larvas, que começam a crescer na lagoa e podem ser 

pescados nas primeiras semanas pós- abertura. Porém com o afluxo de água doce advinda dos 

afluentes da lagoa, em especial do fluxo oriundo do canal Macaé - Campos, a salinidade da 

água diminui rapidamente e causa a interrupção ou mesmo a morte desses crustáceos. 

 

4.10. Populações tradicionais residentes em unidades de conservação: definições, direitos 

e situação nacional 

Durante a aprovação da Lei Federal nº 9985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), o legislador teve a preocupação de garantir proteção às 

populações tradicionais que vivessem em Unidades de Conservação de Uso Sustentável e 

Proteção Integral, conforme pode ser visto no Artigo 4º da referida lei. Um de seus objetivos é 

proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente. Já o Artigo 5º estabelece como diretriz do SNUC a garantia às populações 

tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior 
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das unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos 

recursos perdidos. O parágrafo único do Artigo 28 estabelece ainda que (BRASIL, 2000): 

“...Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras 
desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se 
limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade 
objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura 
residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de 
suas necessidades materiais, sociais e culturais...’(BRASIL, 2000). 

Por fim, o artigo 32º determina que: 

 “...Os órgãos executores do SNUC devem se articular com a comunidade 
científica com o propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas 
sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre 
formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o 
conhecimento das populações tradicionais...” (BRASIL, 2000). 

Considerando ainda que em alguns casos não seria possível a convivência a 

permanência das populações tradicionais no interior das Unidades de Conservação o SNUC 

estabelece em seu artigo 42º que (BRASIL, 2000): 

“... As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas 
quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas 
pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, 
em local e condições acordados entre as partes...” (BRASIL, 2000). 

Sendo que o parágrafo primeiro determina a priorização das populações tradicionais 

durante o reassentamento e o parágrafo segundo diz que (BRASIL, 2000): 

“...Até que seja possível efetuar o reassentamento, serão estabelecidas 
normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das 
populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem 
prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de 
moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração 
das referidas normas e ações...” (BRASIL, 2000). 

Para garantir o direito previsto no SNUC o legislador teve que definir o que seriam as 

populações tradicionais, optando pela seguinte definição (BRASIL, 2000):   

“...Grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo, 
três gerações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo 
seu modo de vida, em estreita dependência do meio natural para sua 
subsistência e utilizando os recursos naturais de forma sustentável...” 
(BRASIL, 2000). 

Ocorre, porém que esta definição foi vetada pelo presidente da república, sob a 

argumentação de que (BRASIL, 2000): 
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 "...O conteúdo da disposição é tão abrangente que nela, com pouco esforço 
de imaginação, caberia toda a população do Brasil. De fato, determinados 
grupos humanos, apenas por habitarem continuadamente em um mesmo 
ecossistema, não podem ser definidos como população tradicional, para os 
fins do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O 
conceito de ecossistema não se presta para delimitar espaços para a 
concessão de benefícios, assim como o número de gerações não deve ser 
considerado para definir se a população é tradicional ou não, haja vista não 
trazer consigo, necessariamente, a noção de tempo de permanência em 
determinado local, caso contrário, o conceito de populações tradicionais se 
ampliaria de tal forma que alcançaria, praticamente, toda a população rural 
de baixa renda, impossibilitando a proteção especial que se pretende dar às 
populações verdadeiramente tradicionais. Sugerimos, por essa razão, o veto 
ao art. 2o, inciso XV, por contrariar o interesse público..." (BRASIL, 2000). 

Desta forma todos os cuidados dispensados a estas populações ficaram impedidos de 

serem exercidos pela falta de uma definição clara do conceito de Populações Tradicionais. 

Até a edição do Decreto Federal nº 6.040/2007, que instituiu a política nacional de 

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, havia dúvidas quanto a 

quais grupos seriam abrangidos pela definição. Alguns diretores da Diretoria de Ecossistema 

do IBAMA trabalhavam com o conceito de que populações tradicionais seriam aquelas que, 

mesmo sendo indenizadas por suas propriedades e benfeitorias, não conseguiriam sua 

reinserção social caso fossem retirados da UC. Este conceito embora bastante lúcido carecia 

de legalidade. 

Desta forma o Decreto nº 6.040/2007 veio trazer luz sobre a questão ao definir 

populações e comunidades tradicionais como sendo (BRASIL, 2007): 

“...Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição...” (BRASIL, 2007). 

De qualquer forma continuam as discussões considerando que o Artigo 3º do referido 

decreto diz que a presente definição se aplica a este decreto e à política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Assim sendo, ainda 

prevalecem diferentes pontos de vista acerca das populações tradicionais. Porém certo é que 

estas devem contar com tratamento diferenciado por parte dos Órgãos Gestores das Unidades 

de Conservação, e que seu saber deve ser utilizado na gestão das áreas protegidas.   

 

4.11 A Pesca autorizada em Unidades de Conservação de proteção integral federais 
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Foram identificadas ao longo do trabalho, três Unidades de Conservação Federais, do 

grupo de Proteção Integral, que autorizaram a pesca em seus domínios. São elas: o Parque 

Nacional da Lagoa do Peixe, o Parque Nacional do Cabo Orange e a Reserva Biológica do 

Lago Piratuba. Segue abaixo breve descrição de cada uma delas (ICMBio, 2008): 

• Parque Nacional da Lagoa do Peixe: Localiza-se no Rio Grande do Sul, totaliza cerca 

de 34.000 hectares de área, abrangendo porções dos municípios de Mostardas, Tavares 

e São José do Norte. A pesca gira em torno do camarão, cuja produção anual é 

estimada em 400 toneladas, além de peixes, caranguejos e moluscos. Apesar do Plano 

de Manejo da Unidade ter previsto um Termo de Ajustamento de Conduta entre a 

Unidade e os pescadores, este não chegou a ser efetivado, sendo que no momento a 

chefia vem se mobilizando junto ao ICMBio para assinatura do mesmo. Apesar disto a 

pesca ocorre através de acordo informal representando uma experiência singular 

dentre as Unidades de Conservação de Proteção Integral. 

• Parque Nacional do Cabo Orange: é uma UC criada pelo governo federal no dia 15 de 

julho de 1980 para preservar uma variedade de ecossistemas localizados na foz do rio 

Oiapoque e na costa norte do Brasil, no estado do Amapá. Possui 619 mil hectares que 

protegem paisagens moldadas pelo contato dos ecossistemas amazônicos com as 

correntes do Oceano Atlântico. São mangues, campos inundáveis, campos limpos 

entrecortados por buritizais, cerrados, florestas inundáveis (também chamadas 

várzeas), florestas de terra firme, além de ecossistemas marinhos. É, ao mesmo tempo, 

um parque continental e um parque marinho, já que aproximadamente 200 mil 

hectares de sua área estão em águas oceânicas. Sua criação limitou significativamente 

a atividade pesqueira desenvolvida pelos munícipes de Oiapoque, tendo em vista que 

sua área marinha alcança seis milhas náuticas e até hoje não dispõe de Plano de 

Manejo. Através do termo de Compromisso nº 01/2007-PR/AP de 28 de agosto de 

2007 autorizou-se a pesca de pequeno porte nas águas da Unidade, como forma de 

garantir a subsistência digna dos pescadores do Município de Oiapoque.  

 

• Reserva Biológica do Lago Piratuba: criada em 21 de novembro de 2002, possui 

392.293 hectares. Está localizado num dos locais de mais difícil acesso de todo o país, 

segundo um de seus servidores. Possui como seus objetivos proteger a flora e fauna do 

ecossistema amazônico, de transição e lagunar, principalmente. Possui como ameaça 
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principal a utilização desordenada dos recursos naturais da Reserva pelos habitantes 

das vilas circunvizinhas, praticando principalmente a caça e pesca predatória, além da 

invasão de búfalos. Permitiu-se a pesca em seus domínios através do Termo de 

Compromisso nº 001/2006 que estabeleceu normas e ações específicas destinadas a 

compatibilizar a presença dos pescadores da Vila do Sucuriju, no interior da Reserva 

Biológica do Lago Piratuba, com os objetivos da UC, sem prejuízo dos modos de vida, 

das fontes de subsistência e os locais de moradia destas populações, conforme 

estabelecido pelo SNUC, art. 42, § 2º (BRASIL, 2000). 

O Quadro 1 mostra a população beneficiada em cada um dos acordos, suas 

representações, documentos que embasaram o acordo e tipo de instrumento proposto nos 

acordos das três Unidades de Conservação Federais citadas: 

 

UC População 

Beneficiada 

Representação Documento que 

embasou o acordo 

Instrumento 

proposto para 

regularizar a 

pesca 

Parque Nacional 

do Cabo Orange 

Pescadores do 

Município de 

Oiapoque/AP 

Colônia de 

Pescadores de 

Oiapoque 

 

- 

Termo de 

Compromisso 

 

 

 

 

Reserva Biológica 

do Lago Piratuba 

 

 

 

 

Comunidade do 

Sucuriju/AP 

 

 

 

 

Associação dos 

Moradores da 

Vila do Sucuriju 

Relatório sobre a 

relação da 

Comunidade da 

Vila de Sucuriju, 

município de 

Amapá – AP, com 

os lagos do norte 

da Reserva 

Biológica do 

Lago 

Piratuba 

 

 

 

 

Termo de 

Compromisso 
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Parque Nacional 

da Lagoa do 

Peixe 

Comunidades de 

pescadores 

artesanais que se 

utilizam da 

pescaria na Lagoa 

do Peixe 

 

 

 

- 

Plano de Manejo 

da Unidade 

Termo de 

Ajustamento de 

Conduta 

Quadro 01 – Características das populações beneficiadas, os instrumentos utilizados e os documentos 
que recomendaram os acordos de pesca. 

 

A princípio, não há um consenso acerca do instrumento que estabeleceria o acordo 

entre os pescadores e o órgão gestor: enquanto em duas Unidades (Reserva Biológica do Lago 

Piratuba e Parque Nacional do Cabo Orange) optou-se pelo estabelecimento de Termo de 

Compromisso, no caso do Parque Nacional da Lagoa do Peixe optou-se pelo estabelecimento 

de um Termo de Ajustamento de Conduta. Entretanto como o Parque Nacional da Lagoa do 

Peixe, que possuía em seu plano de manejo a previsão de estabelecimento de um TAC, não 

assinou ainda o acordo previsto, concluímos que as UC’s federais que permitiram a pesca, o 

fizeram através de Termos de Compromisso. 

Com vistas a buscar subsídios acerca do melhor instrumento para um acordo de pesca 

a ser estabelecido com os pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus, foram comparadas as 

principais normas e restrições dos documentos, sendo obtidas diversas informações que são 

descritas no Quadro 2. 

 

Norma / Restrição Parque Nacional do 

Cabo Orange 

Reserva Biológica do 

Lago Piratuba 

Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe 

Prazo para 

encerramento das 

atividades de pesca 

Dois anos, podendo ser 

renovado 

indefinidamente, por 

igual período, a critério 

exclusivo do 

IBAMA/ICMBio. 

Enquanto os lagos do 

cinturão lacustre 

oriental (que hoje 

fazem 

parte da Reserva 

Biológica do Lago 

Piratuba) forem 

05 anos 
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imprescindíveis para a 

subsistência da Vila do 

Sucuriju e existirem as 

moradias sazonais dos 

pescadores 

nesses lagos 

Presença do Ministério 

Público Federal no 

Acordo 

Sim Não Sim 

Estabelece punições 

para a quebra do 

acordo 

Sim, autuação da 

primeira vez e 

suspensão da 

autorização por um 

período de doze meses 

no caso de reincidência 

Sim, desde multas até o 

cancelamento da 

permissão 

Não 

Requisitos para ser 

cadastrado 

Ser morador do 

município de Oiapoque 

e ter na pesca sua 

condição essencial para 

sobrevivência 

Ser morador efetivo da 

Vila do Sucuriju, da 

Comunidade do Paratu 

ou da 

Comunidade de 

Araquiçaua; ser maior 

de 18 anos;  possuir 

carteira de pescador 

profissional. 

 

Só os pescadores 

artesanais locais, 

devidamente 

cadastrados e 

registrados no IBAMA, 

portadores da carteira 

de pescador 

profissional, emitida 

até junho de 1997 e 

que residam na área do 

Parque Nacional ou sua 

Zona de Transição 

Utilização de motor de 

popa 

Não  Sim, até 5HP, apenas 

para o deslocamento 

até o lago, sendo que a 

partir daí só se permite 

o deslocamento através 

Sim (área marinha) 
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de remos 

Estabelece locais 

proibidos para a pesca 

Sim Sim Sim 

Considera o Defeso 

estabelecido pelo 

IBAMA  

Sim  Sim  Sim  

Estabelece os 

apetrechos permitidos 

Não  Sim Sim  

 Quadro 2 – Condições básicas dos acordos que permitiram a pesca em três UCs federais no Brasil. 

4.12 Propostas de manejo para a Lagoa de Carapebus 

Aos entrevistados foram feitas perguntas buscando conhecer as propostas de manejo, 

por parte dos pescadores locais, gestores públicos e dos pesquisadores relacionados, para a 

Lagoa de Carapebus.  

As principais propostas apresentadas são: alteração/supressão do período de defeso 

estabelecido pelo IBAMA; implantação de um sistema eficaz de proteção por parte do órgão 

gestor do PARNA Jurubatiba;  estabelecimento de acordo que permita a pesca na parte interna 

da UC por parte dos pescadores artesanais com definição dos direitos e deveres dos 

pescadores;  abertura da barra da lagoa em intervalos definidos, fortalecimento da Associação 

de Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus e maior aproximação da Prefeitura de 

Carapebus e do órgão gestor do PARNA Jurubatiba nas ações relacionadas à Lagoa de 

Carapebus. 

Existem dois pontos nos quais há divergência não só entre os três grupos de 

entrevistados, mas também dentro de um mesmo grupo: (i) Alteração do período de defeso; e 

(ii) aberturas da barra da lagoa de Carapebus. Enquanto outros são praticamente unânimes 

entre todos os entrevistados: (i)implantação de um sistema eficaz de proteção; (ii) 

estabelecimento de acordo de pesca; (iii) fortalecimento da APAC; e (iv) aproximação com a 

Prefeitura de Carapebus. 

A seguir são discutidas as propostas apresentadas com base nos resultados obtidos: 
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• Alteração ou supressão do período de defeso estabelecido pelo IBAMA para a pesca 

na Lagoa de Carapebus 

Em diversos momentos os representantes dos pescadores alegavam que o período de 

defeso federal não deveria ser aplicado à Lagoa de Carapebus, pois nela não há como se 

falar em piracema. A piracema é o período entre outubro e março, quando os peixes 

sobem até as cabeceiras dos rios, nadando contra a correnteza para realizar a desova e a 

reprodução (ICMBio, 2008). Este fenômeno é considerado essencial para a preservação da 

piscosidade das águas dos rios e lagoas (IBAMA, 2007). Ainda segundo tais atores sociais 

o fato do período de defeso coincidir com o período tradicionalmente associado à abertura 

da barra impede a prática pesqueira na época de maior quantidade de peixes. A proposta 

desse grupo de entrevistados foi que houvesse apenas um mês de defeso, que seria o mês 

após a abertura da barra.  

Porém, apesar da maioria dos pescadores acreditarem que o período de defeso não 

contribui para a reprodução dos peixes de maior valor comercial (Gráfico 15), 75% deles 

se dizem contrários à alteração/supressão deste período. Foram identificadas três possíveis 

razões para tal posicionamento. A primeira delas é que uma parte dos pescadores 

associados (17 dos 68 associados, ou 25%) recebe o seguro defeso do Governo Federal, 

no valor de um salário mínimo. Este valor é, em muitos casos, maior do que aquele 

conseguido pelos pescadores em sua atividade pesqueira ao longo do mês. Assim, é 

vantajoso deixar de pescar mesmo sabendo que de pouco ou nada ajudará o período 

proposto, pois o seguro defeso funciona como garantia de subsistência nesse período. 

Mesmo aqueles que não recebem o seguro, são solidários com os colegas, e acham que a 

supressão do período pode causar um aumento da sobrepesca na lagoa. A segunda razão é 

que boa parte dos pescadores acredita que é impossível a mudança deste período por se 

tratar de uma lei que vale para o todo o Brasil. A terceira é que com a criação do PARNA 

Jurubatiba, que proibiu a pesca no interior da Unidade, muitos deles foram empurrados à 

ilegalidade. Dessa forma, o desrespeito ao período de defeso é apenas mais um crime 

ambiental de que podem ser acusados.  

Considerando a posição contrária dos pescadores acerca da mudança do período de 

defeso, e a ausência de estudos que comprovem definitivamente a pertinência desta 

mudança, acreditamos que o ideal é a manutenção do período de defeso estabelecido pelo 

IBAMA para as lagoas do Sudeste. Considerando ainda que as aberturas de barra da 

Lagoa de Carapebus geralmente coincidem com o período de defeso, a demanda dos 
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pescadores para que não se permita a pesca de forma alguma no período compreendido 

desde a abertura da barra até trinta dias após, é plenamente satisfeita pelo defeso nacional. 

De qualquer forma é importante que o órgão gestor do PARNA Jurubatiba explique aos 

pescadores e seus representantes porque a sugestão apresentada não foi atendida, 

ressaltando que são os próprios pescadores os principais opositores à proposta. 

• Implantação de um sistema eficaz de proteção na Lagoa de Carapebus 

Conforme relatado por Santos et. al (2007) é de suma importância para preservação dos 

ecossistemas protegidos pelas Unidades de Conservação que elas tenham condições de, 

não apenas dizer o que não pode ser feito dentro de seus domínios, mas também de atuar 

de forma a impedir ações ilegais. Caso contrário a administração das mesmas fica 

desacreditada em suas tomadas de decisão. 

É importante observar que, apesar das críticas, a comunidade de pescadores ainda acredita 

que a fiscalização do órgão gestor é capaz de fazer o ordenamento da lagoa. O aumento 

das ações de fiscalização é visto como uma forma de impedir a deterioração do corpo 

hídrico. 

Enquanto UC federal cabe ao IBAMA e ao ICMBio garantir a proteção do PARNA 

Jurubatiba. Entretanto, como já observado por Gatti (2003) uma das ameaças mais 

significativas ao PARNA Jurubatiba é o nível mínimo de implementação da UC, visto que 

a infra-estrutura e equipe gestora são insuficientes para que a unidade cumpra seus 

objetivos. Assim cabe ao gestor da Unidade realizar articulações com outros órgãos 

públicos, e até mesmo empresas particulares no sentido de viabilizar a proteção da área. 

Outro ponto importante é que pela sua presença constante na área os pescadores são os 

atores que têm maior condição de auxiliar na sua proteção, seja através de denúncias ao 

órgão gestor, seja através da conscientização dos infratores. Desta forma é fundamental 

que pescadores artesanais e a administração da Unidade estejam em permanente busca de 

um objetivo comum: a proteção da Restinga de Jurubatiba 

• Estabelecimento de acordos de pesca  

O estabelecimento de acordos que permitam a pesca por parte dos pescadores artesanais 

na parte interna da UC, com definição dos direitos e dos deveres dos pescadores foi uma 

das propostas apresentadas ao longo dos últimos anos por alguns dos atores sociais 

envolvidos com a gestão do PARNA Jurubatiba. Pela análise das atas do CONPARNA 
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Jurubatiba observa-se que o assunto já foi exaustivamente debatido nas reuniões, havendo 

a princípio as condições fundamentais para estabelecimento de um Termo de 

Compromisso. 

• Abertura da barra da lagoa 

Embora represente uma proposta de manejo bem vista por parte dos entrevistados, deve 

ser realizada dentro dos parâmetros estabelecidos no Plano de Manejo. Há que se ter claro 

que não basta a abertura da barra enquanto não forem tomadas outras medidas estruturais, 

tais como: o fortalecimento da fiscalização, o impedimento de construções no leito maior 

sazonal da lagoa e a elaboração de projetos específicos para a comunidade de pescadores 

da Lagoa de Carapebus. 

• Fortalecimento da Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus 

Na iminência da assinatura do Termo de Compromisso é importante que a APAC esteja 

em condições de representar os pescadores artesanais que realmente dependem da pesca 

na Lagoa de Carapebus, e que não se torne um instrumento da política local para favorecer 

os aliados em detrimento dos adversários. 

• Aproximação da Prefeitura de Carapebus e do órgão gestor do PARNA Jurubatiba nas 

ações relacionadas à Lagoa de Carapebus 

Lembrada em especial por gestores e pesquisadores esta deve ser uma opção do gestor do 

PARNA Jurubatiba e dos gestores municipais de Carapebus. Existe uma linha comum de 

ações que podem e devem ser tomadas pelos dois órgãos, atuando em parceria, a saber: 

educação/conscientização ambiental; coleta de lixo na Lagoa de Carapebus e seu entorno; 

fiscalização da lagoa; e implantação das condições necessárias ao desenvolvimento do 

turismo sustentável na área. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusões 

A Lagoa de Carapebus, enquanto lagoa costeira, sofre influência das atividades 

humanas desenvolvidas a montante, em sua bacia de contribuição. Assim, o lançamento de 

esgotos e de efluentes, além de atividades agrícolas desordenadas, pode provocar a 

deterioração de sua qualidade ambiental.  

A inclusão, ainda que parcial, da Lagoa de Carapebus nos domínios do PARNA 

Jurubatiba trouxe a oportunidade de transformar esse corpo hídrico em modelo de gestão 

sustentável para a região, e em referência para a conservação de outras lagoas ao longo da 

costa brasileira. Por outro lado, o fato de parte da lagoa ter ficado do lado de fora da UC 

mostra que as ações relacionadas a sua proteção devem ser comuns tanto à esfera federal, 

quanto à esfera municipal, além das ações relativas ao Estado do Rio de Janeiro. 

Entretanto, os órgãos ambientais das três esferas de poder não têm conseguido garantir 

as condições mínimas necessárias para a conservação deste importante ecossistema, sendo 

notória a falta de estrutura de fiscalização por parte das instituições relacionadas à sua 

proteção. A deficiência dos mecanismos de proteção, aliada às construções irregulares no 

entorno da lagoa, têm sido responsável pela situação atual da Lagoa de Carapebus, 

considerada como criticamente ameaçada pelos entrevistados. Dentre as principais ameaças a 

este corpo hídrico citam-se: a pesca predatória; o desmatamento na área de preservação 

permanente de seus afluentes; o lançamento de esgoto sem tratamento adequado; as 

construções no leito maior sazonal da lagoa; os incêndios florestais no seu entorno; e a 

ausência de fiscalização. 

As aberturas de barra que vêm ocorrendo na Lagoa de Carapebus nos últimos anos 

possuem três objetivos principais, sendo eles: a renovação da água da lagoa; a entrada de 

peixes em suas fases juvenis e adultas; e a redução do nível das águas no Balneário Praia de 

Carapebus durante os períodos de pluviosidade elevada. Tais aberturas são vistas como 

fundamentais pelos pescadores entrevistados para a continuidade da pesca artesanal naquela 

lagoa, além de representarem uma medida paliativa para melhorar a qualidade ambiental das 
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águas da lagoa, enquanto não sejam efetivadas ações para impedir o lançamento de esgotos e 

outros efluentes na lagoa nas suas porções próximas à cidade de Carapebus e ao Balneário 

Praia de Carapebus. 

Dentre os objetivos supracitados para abertura da barra da Lagoa de Carapebus o 

único que não pode ser previsto com antecedência é aquele relativo ao controle de inundação 

no Balneário Praia de Carapebus. Este representa uma situação emergencial, que requer 

medidas rápidas por parte do órgão gestor do PARNA Jurubatiba. Entretanto, as construções 

indevidas no leito maior sazonal deste corpo hídrico vêm tornando a pressão para abertura da 

barra com vistas ao controle de inundação, cada vez maior, sendo necessárias medidas para 

conter o avanço ilegal destas construções. Caso contrário, nenhumas das ações voltadas para o 

manejo da barra serão válidas, pois sempre prevalecerá a abertura para reduzir os transtornos 

provocados, pela elaboração do nível da lagoa, à população local. 

Embora o manejo da barra da Lagoa de Carapebus não tenha sido aprovado pelo órgão 

gestor da Unidade, diversas aberturas ocorreram no período compreendido entre 2004 e 2008.  

Apenas uma destas aberturas foi autorizada pela Justiça Federal. Apesar disso, até o momento 

não foi possível a identificação e julgamento dos responsáveis. 

No atual momento existe a possibilidade do órgão gestor do PARNA Jurubatiba 

aprovar as aberturas de barras emergenciais, desde que recomendadas por uma câmara técnica 

de especialistas. Para o manejo não emergencial da barra, visando entrada de peixes e a 

renovação da água da lagoa, torna-se necessária a elaboração de projeto específico. 

Embora existam reivindicações para suspender o período de defeso estabelecido pelo 

IBAMA na Lagoa de Carapebus, este deve ser mantido por tratar-se de um período que 

coincide com as aberturas da barra da lagoa, e por garantir auxílio financeiro para aqueles 

pescadores registrados, além de não haver estudos conclusivos que possam subsidiar uma 

proposta de alteração deste período. 

Anteriormente à criação do PARNA Jurubatiba, praticavam a pesca na Lagoa de 

Carapebus dezenas de pescadores artesanais que, mesmo não morando dentro da UC, 

dependem dessa atividade pesqueira para sua subsistência. A criação da UC não interrompeu 

por completo esta atividade na Lagoa de Carapebus, e os pescadores artesanais que lá pescam 

encontram-se na ilegalidade, estando sujeitos a multas e até mesmo prisão.  
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A pesquisa caracterizou a prática de pesca realizada pelos pescadores artesanais na 

Lagoa de Carapebus, obtendo diversas informações relevantes, dentre elas os principais 

pontos dos quais os pescadores partem para a pesca; os horários nos quais a atividade 

pesqueira é realizada; os principais apetrechos de pesca utilizados; os principais peixes 

pescados e aqueles de maior valor comercial; a inexistência de pontos específicos de pesca 

por parte dos pescadores; e os tipos de embarcações utilizadas. 

No decorrer do trabalho foi possível também estabelecer o perfil típico do pescador 

artesanal da Lagoa de Carapebus. Sendo que estes pescadores são predominantemente do sexo 

masculino; possuem idade média superior a 40 anos; em sua maioria são semi-analfabetos; 

possuem ascendência de pescadores; pescam em média a mais de 30 anos na Lagoa de 

Carapebus; e obtém mais da metade de sua renda mensal através de sua prática de pesca neste 

corpo hídrico. Esses pescadores estão na sua maioria organizados na Associação de 

Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus (APAC). Esta associação que realiza encontros 

periódicos com boa freqüência dos pescadores, possui representação dentro do Conselho 

Consultivo do PARNA Jurubatiba, e é capaz de promover a aproximação entre os pescadores 

artesanais da Lagoa de Carapebus e os responsáveis pela gestão ambiental da Lagoa de 

Carapebus. 

A pesquisa comprovou que, apesar da pesca ser realizada há décadas pelos pescadores 

artesanais identificados, estes não foram capazes de regulamentar a utilização dos recursos 

pesqueiros. Comprovou também que, a gestão dos recursos da Lagoa de Carapebus pelo 

ICMBio/IBAMA é reconhecida pelos pescadores, que confiam nesses órgãos para o 

estabelecimento de regras capazes de impedir a sopre-exploração dos recursos necessários à 

sua sobrevivência. 

Embora a pesca predatória seja citada como uma ameaça à Lagoa de Carapebus foi 

possível constatar que os diversos atores sociais envolvidos na gestão do PARNA Jurubatiba 

são favoráveis à atividade pesqueira dentro dos limites da UC, desde que exercida por 

pescadores artesanais com normas pré-estabelecidas pelo órgão gestor. 

De acordo com a lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) o órgão gestor do PARNA Jurubatiba deveria ter assinado, após a criação da UC, um 

Termo de Compromisso com a população de pescadores artesanais, no qual estivessem 

previstas as condições para a pesca, além de prazo para encerramento das atividades. Apesar 

disso, o Termo previsto não foi assinado até a presente data. Recentemente, em agosto de 
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2008, foi publicado o Plano de Manejo do PARNA Jurubatiba prevendo a assinatura de um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os pescadores artesanais da Lagoa de 

Carapebus. 

  Embora existam divergências acerca de qual seria o instrumento legal mais apropriado 

para permitir a pesca por parte dos pescadores artesanais, acreditamos que o Termo de 

Compromisso, intermediado pelo Ministério Público Federal, é o mais adequado para 

regulamentar a pesca na Lagoa de Carapebus e que este termo pode contribuir para a 

resolução dos conflitos existentes. Os exemplos das Unidades de Conservação Federais que 

permitiram a pesca dentro de seus domínios por pescadores artesanais mostram a viabilidade 

de implantação do Termo de Compromisso para o PARNA Jurubatiba. Tal ação, se tomada, 

contribuirá para melhoria de vida das populações locais, além de ser uma medida capaz de 

aumentar a frágil proteção àquele ecossistema. Entretanto a assinatura deste Termo só será 

eficaz se houverem condições para garantir que apenas aqueles pescadores autorizados 

possam realizar a pesca dentro da UC, pois caso contrário o acordo ficará desacreditado. 

 

5.2 Recomendações finais 

 

São relacionadas, abaixo, algumas ações que se tomadas pelos órgãos responsáveis pela 

gestão da Lagoa de Carapebus podem contribuir para a conservação deste ecossistema: 

1. A Prefeitura Municipal de Carapebus deve agir para impedir o lançamento de esgotos 

e efluentes na Lagoa de Carapebus, garantindo o efetivo tratamento destes. 

Considerando a importância de tal ação, o órgão gestor do PARNA Jurubatiba deve, 

juntamente com seu Conselho Consultivo, realizar o acompanhamento da implantação 

e operação do processo de tratamento, tomando as ações que se fizerem necessárias 

para garantir sua efetividade; 

2. Deve ser estabelecida uma agenda comum entre os diversos órgãos responsáveis pela 

gestão da Lagoa de Carapebus para garantir sua preservação. Seria interessante a soma 

de forças dos diversos órgãos relacionados à sua gestão para realizar ações concretas 

de proteção deste corpo hídrico; 

3. As ações de fiscalização voltadas a coibir as construções irregulares no leito maior 

sazonal da Lagoa de Carapebus devem ser freqüentes e prioritárias. Além disto, deve 
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ser realizada uma articulação do ICMBio junto ao Ministério Público Federal para a 

demolição daquelas construções que, mesmo embargadas, foram construídas 

recentemente no Balneário Praia de Carapebus, em áreas de preservação permanente; 

4. A chefia do PARNA Jurubatiba incentivar a implantação da Câmara Técnica de 

especialistas previstas no Plano de Manejo da UC, através da convocação das 

Instituições de Ensino e Pesquisa que possuam trabalhos publicados na área de 

limnologia e que atuam na região, para auxiliá-lo nas decisões referentes às aberturas 

emergenciais da barra da Lagoa de Carapebus; 

5. O órgão gestor da Unidade deve estudar a possibilidade de implantar uma base de 

fiscalização dentro do Balneário Praia de Carapebus, para realizar o monitoramento 

efetivo daquele local; enquanto esta ação não seja possível, deve ser dada prioridade à 

esta área durante as ações de monitoramento e fiscalização; 

 
6. O projeto específico para avaliar a viabilidade de abertura da barra da lagoa para 

entrada de peixes e para a renovação da água da Lagoa de Carapebus deve ser 

realizado urgentemente; tal ação pode ser realizada em conjunto com as diversas 

instituições de pesquisa e ensino relacionadas à UC; é importante ainda salientar ainda 

que torna-se necessária a realização de estudos hidrológicos que possam subsidiar as 

tomadas de decisões acerca do manejo da barra; 

 
7. A chefia do PARNA Jurubatiba deve explicar aos pescadores artesanais que o pedido, 

de alguns deles, para suspender o período de defeso do IBAMA não é bem visto pela 

própria categoria de pescadores, além de não se justificar uma vez que o período 

impede a pesca logo após as aberturas de barra além de possibilitar aos pescadores 

registrados o recebimento do seguro defeso; 

 
8. Os órgãos públicos relacionados (ICMBio e Prefeitura Municipal de Carapebus)  

devem apoiar o fortalecimento da APAC bem como reconhecer sua legitimidade no 

estabelecimento de acordos com os pescadores da lagoa. Entretanto aqueles 

pescadores artesanais que dependem da pesca para sua subsistência, e que não são 

associados, não devem ser esquecidos durante a eventual celebração de um acordo de 

pesca.  

 
9. O acordo ora proposto (Apêndice E) deve ser articulado pelo ICMBio e pela APAC, 

junto ao Ministério Público Federal, com a urgência que o tema requer. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PESCADORES DA LAGOA DE 

CARAPEBUS 
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Fase I - Entrevista com pescadores da Lagoa de Carapebus 

 

I. Objetivos: 

I. Conhecer a relação dos pescadores artesanais com a Lagoa de Carapebus; 

II. Classificar a forma de apropriação dos recursos naturais que é realizada pelos 

pescadores artesanais na Lagoa de Carapebus; 

III. Avaliar o grau de organização dos pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus; 

IV. Avaliar a percepção dos pescadores artesanais acerca das mudanças desencadeadas pela 

criação do PARNA Jurubatiba e a participação dos pescadores na gestão da Unidade; 

V. Conhecer as propostas de manejo dos pescadores para o manejo da Lagoa de Carapebus 

 

II. Público alvo: 

I. Pescadores artesanais, que usam regularmente a Lagoa de Carapebus como local de 

pesca. 

 

III. Observação: 

I. Considerando que nem todos pescadores sabem ler, ou ainda que a maioria possa ter 

dificuldades para compreender as perguntas, as mesmas serão realizadas de forma 

oral. 

 

IV. Identificação do Entrevistado: 

a) Nome: 

b) Idade: 

c) Escolaridade: 

d) Endereço: 

e) Sexo:  

 

Bloco 01 

Objetivo: Conhecer a relação dos pescadores artesanais com a Lagoa de Carapebus 
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1) Há quanto tempo o senhor pratica a pesca na Lagoa de Carapebus? 

2)  Seus pais, tios, avôs já praticavam a pesca ali?  

3) Quantos meses durante o ano, em média, o senhor pesca na Lagoa? 

4) Pratica a pesca durante todo ano ou em alguma época em especial? 

5) Quais os principais horários em que o senhor pratica a pesca? 

6) Qual o papel da pesca em seu orçamento familiar?  

7) Quantos membros de sua família estão envolvidos com a pesca? 

8) Além da pesca o Senhor utiliza a Lagoa para alguma outra atividade? Qual (is)? 

 

 

Bloco 02 

Objetivo: Classificar a forma de apropriação dos recursos naturais que é realizada pelos 

pescadores artesanais na Lagoa de Carapebus 

9) Existe algum tipo de controle por parte do Poder Público (município, estado ou união) 

sobre a atividade pesqueira na Lagoa? Se existe, este controle é eficiente? 

10) Existe algum tipo de acordo informal entre os pescadores com relação ao controle de 

quem pode pescar ali? 

11) Atualmente é necessário pertencer a alguma associação para praticar a pesca na Lagoa de 

Carapebus?  ( ) Sim    ( ) Não 

12) Em caso afirmativo, o  senhor concorda com esta exigência? 

13) Em caso negativo, o senhor acha que deveria haver esta obrigatoriedade? 

14) Existe algum trecho da Lagoa na qual apenas um pescador, ou grupo de pescadores, possa 

pescar? Se afirmativo, qual trecho é este e qual o mecanismo que impede outros 

pescadores de atuarem ali? 

15) O Senhor acha que existe hoje na lagoa uma situação de “desmando” ou descontrole de 

acesso à pesca? Se afirmativo qual dano à sua atividade este descontrole causa? 

 

 

Bloco 03 
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Objetivo: Avaliar o grau de organização dos pescadores artesanais da Lagoa de 

Carapebus 

 

16) O senhor participa da Associação dos Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus da 

Lagoa de Carapebus? 

17)  E de alguma outra Associação/organização de pescadores? 

18) A associação realiza periodicamente reuniões com os associados? 

(  ) Sim                               (  ) Não     Com que freqüência  

19) Sobre sua participação nas reuniões da associação: 

(   ) Sempre ou freqüentemente (   ) ocasionalmente (   ) Poucas vezes ou nunca 

 

20) Caso pertença à alguma Associação de Pescadores, de que forma esta vem contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida do Senhor?  

 

 

Bloco 04 

Objetivo: Avaliar a percepção dos pescadores artesanais acerca das mudanças causadas 

pela criação do PARNA Jurubatiba e a participação dos pescadores na gestão da 

Unidade 

 

21) Em 1998 foi criado o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que abrange grande 

parte da Lagoa de Carapebus. Esta criação trouxe alguma mudança para sua atividade 

pesqueira? Qual (is)? 

22) O IBAMA está sempre presente na Lagoa e seu entorno?  

23)  A equipe do Parque Jurubatiba realiza encontros com os pescadores? 

24) Você acha que a freqüência destes encontros é satisfatória? 

25)  Existe alguma dificuldade em se obter informações sobre quais atividades são permitidas 

na lagoa?  

26) Com relação à criação do PARNA Jurubatiba: 
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a. Representou o fim da pesca na área da lagoa situada no interior do Parque? 

(   ) Sim                                            (  ) Não 

b. Na sua avaliação, contribuiu para a preservação da Lagoa?  (  ) Sim      (  ) Não     

Por quê? 

c. Contribuiu para aumentar os peixes/crustáceos na Lagoa pela proibição da 

pesca? 

27) Você considera a fiscalização do IBAMA na Lagoa de Carapebus: 

 (    ) inadequada, pois ocorre muito raramente 

 (  ) parcialmente adequada, pois na maioria das vezes atinge aquele que não é 

responsável por crimes ambientais 

 (    ) inexistente 

    (    ) adequada e deve permanecer da forma como é feita 

     (   )  parcialmente adequada e deveria ser acompanhada por representante dos 

pescadores 

28) Ainda sobre a fiscalização do IBAMA na Lagoa de Carapebus, o que o senhor acha 

que deveria ser prioridade para os fiscais?  

29) Existe alguma ação que, se tomada pela fiscalização, contribuiria para melhorar a 

situação dos pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus?  

30) Quais os locais na Lagoa que deveriam receber maior atenção por parte da 

fiscalização? 

31)        Qual a relação da associação ao qual o Senhor pertence com o órgão gestor do Parque 

Jurubatiba (IBAMA)? 

32)        A Associação pertence a quatro anos do Conselho Consultivo do Parque Jurubatiba, 

onde são discutidos assuntos relacionados à gestão do Parque, incluindo a Lagoa de 

Carapebus. Os representantes da associação repassam aos associados os assuntos lá 

discutidos? 

33)      O senhor pode dizer se a participação dos conselheiros da associação no conselho do 

Parque trouxe alguma melhoria para os pescadores?  
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Bloco 05 

Objetivo: Conhecer as propostas de manejo dos pescadores para o manejo da Lagoa de 

Carapebus 

 

 

34) Quais instrumentos o senhor utiliza para a pesca?  

35) Possui embarcação? Caso positiva, motorizada? 

36) Quais os principais pontos da Lagoa são utilizados em sua pesca? 

37)  Quais os principais peixes pescados?  

38) E quais os de maior valor de venda?  

39) Quais as épocas do ano mais propícias à pesca? E as menos propícias? 

40) Entre os fatores abaixo selecionados, escolha 3 que você considera as maiores ameaças 

aos pescadores na Lagoa de Carapebus (1 – mais problemático,2 -  segundo mais 

problemático, e 3 – terceiro mais problemático). 

 

1. (   ) Falta de sinalização acerca dos locais/épocas onde é permitida a pesca ; 

2. (   ) Poluição da Lagoa causada pelo esgoto da cidade de Carapebus; 

3. (   ) Ausência de fiscalização por parte dos Órgãos ambientais; 

4. (   ) Falta de incentivo por parte dos Órgãos Públicos; 

5. (   ) Competição com pescadores amadores ou de outros municípios; 

6. (   ) A proibição da pesca na época do defeso; 

7. (   ) Aberturas da barra da lagoa realizadas em épocas incorretas, ou a 

ausência da abertura de barras; 

8. (   ) Falta de regras claras para os pescadores; 

9. (   ) A falta de informações 

10.  (   ) Outros ______________________________________ 

 

41) Você considera a pesca na Lagoa de Carapebus: 

 (   ) Uma ameaça à integridade do Parque Jurubatiba 

 (   ) Compatível com os objetivos da criação do Parque Jurubatiba 
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 (   ) Uma aliada à conservação do Parque Jurubatiba 

42) Acerca das aberturas de barra da Lagoa de Carapebus:     

 

a) (  ) Contra    (  ) Favor     (  ) Tem pós e contras 

b) Melhoram a qualidade da lagoa? 

c) Devem continuar sendo realizadas? Em caso afirmativo, 

com qual freqüência? 

d) Quais os impactos causados? 

e) Aumentam a quantidade de pescado?  

f) Qual a melhor época do ano para ser realizada? 

g) Caso o Senhor tivesse que decidir quando a barra da 

Lagoa deveria ser aberta, qual seria sua opção 

prioritária:  

( ) Para reduzir efeitos indesejados das cheias sobre o 

balneário Praia de Carapebus  

( ) Para aumentar os recursos pesqueiros através da entrada 

de larvas durante o período de abertura? 

 

43)  Existe a possibilidade de que o Órgão gestor permita a pesca na Lagoa de Carapebus, 

na parte interna ao Parque para os pescadores tradicionais. Caso esta permissão seja 

dada, quais são as sugestões do senhor acerca das normas a serem estabelecidas para a 

pesca? 

44) O período de defeso estabelecido pelo IBAMA contribui para a reprodução dos peixes 

da Lagoa de Carapebus? Este período deve ser mantido? Quais as suas sugestões? 

45) Além da pesca, quais outros usos os freqüentadores fazem da Lagoa de Carapebus? 

Destes, quais são os que influenciam mais negativamente a pesca? 

46) Outras sugestões que achar pertinente 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PESQUISADORES QUE POSSUEM 

TRABALHOS RELACIONADOS À LAGOA DE CARAPEBUS 
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Fase II - Entrevista com Pesquisadores que Possuam Trabalhos Acadêmicos Relacionados à 

Lagoa de Carapebus e/ou ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba). 

 

Parte I 

 

I.1  Objetivos: 

I.1.1  Conhecer a visão dos pesquisadores acerca da situação atual da lagoa de Carapebus;  

I.1.2. Conhecer as propostas de manejo por parte destes pesquisadores; 

I.1.3. Conhecer a visão dos pesquisadores acerca de eventual Termo de Ajustamento de 

Conduta que possa viabilizar a pesca no interior do Parque Jurubatiba; 

I.1.4 Obter dados que subsidiem a elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta que 

possa contribuir para a conservação e sustentabilidade das Lagoas Costeiras; 

 

I.2.   Público alvo: 

I.2.1  Pesquisadores com trabalhos acadêmicos publicados acerca da lagoa de Carapebus e/ou 

PARNA Jurubatiba. 

 

I.3.  Observações: 

I.3.1  Considerando a facilidade deste grupo de pesquisa em ter acesso à rede mundial de 

computadores, o questionário será encaminhado via internet; 

I.3.2  Considerando o grande número de pesquisadores que possuem trabalhos relacionados 

ao PARNA Jurubatiba, foram escolhidos oito pesquisadores, sendo dois especialistas em cada 

uma das quatro áreas a seguir: limnologia, abertura de barras, gestão ambiental participativa e 

recursos hídricos. 
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Parte II  

 

II.1. Identificação do Entrevistado: 

a) Nome: 

b) Formação: 

c) Instituição à qual está vinculado: 

d) Principal trabalho publicado que esteja relacionado com a Lagoa de Carapebus 

e/ou o PARNA Jurubatiba: 

II.2  Perguntas 

 

II.2.1. Fale resumidamente sobre a importância ecológica da Lagoa de Carapebus 

II.2.2. Além da pesca, que outros serviços ambientais podem ser atribuídos a este corpo 

hídrico? 

II.2.3. Dentre os serviços ambientais citados no item anterior, quais poderiam ser utilizados 

para gerar renda para a comunidade do entorno da Lagoa? 

II.2.4. O(a) Senhor(a) considera a fiscalização do Parna Jurubatiba / ICMBio na Lagoa de 

Carapebus: 

(    ) inadequada, pois ocorre muito raramente; 

(    ) parcialmente adequada, pois na maioria das vezes atinge aquele que não é responsável 

por crimes ambientais; 

(    ) inexistente; 

(    ) adequada e deve permanecer da forma como é feita; 

(   )  parcialmente adequada e deveria ser acompanhada por representante dos pescadores. 

 

II.2.5. Ainda sobre a fiscalização do Parna Jurubatiba / ICMBio na Lagoa de Carapebus, o que 

o (a) Senhor(a)  acha que deveria ser prioridade para os fiscais?  

II.2.6. Existe alguma ação que, se tomada pela fiscalização, contribuiria para melhorar a 

qualidade ambiental da Lagoa de Carapebus? 
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II.2.7. Como o (a) Senhor (a) definiria a atual situação ambiental da Lagoa de Carapebus? 

II.2.8. Cite três problemas que, a seu ver, são os mais preocupantes em relação à lagoa de 

Carapebus. 

II.2.9. Entre os fatores abaixo selecionados, escolha três que o (a) Senhor(a) considera as 

maiores ameaças aos pescadores na Lagoa de Carapebus (1 – o mais problemático, 2 -  o 

segundo mais problemático, e 3 – o terceiro mais problemático).  

 

(   ) Falta de sinalização acerca dos locais/épocas onde é permitida a pesca ; 

(   ) Poluição da lagoa causada pelo esgoto da cidade de Carapebus; 

(   ) Ausência de fiscalização por parte dos órgãos ambientais; 

(   ) Falta de apoio às atividades relacionadas à pesca  por parte dos Órgãos Públicos; 

(   ) A presença de pescadores de outros municípios; 

(   ) A proibição da pesca na época do defeso; 

(   ) Aberturas da barra da lagoa realizadas em épocas incorretas; 

(   ) Ausência da abertura de barras; 

(   ) Falta de regras claras para os pescadores; 

(   )  Outros; 

quais?_________________________________________________________________ 

 

II.2.10.  O(a) Senhor(a) considera a pesca na Lagoa de Carapebus: 

 (   ) Uma ameaça à integridade do PARNA Jurubatiba 

 (   ) Compatível com os objetivos da criação do PARNA Jurubatiba 

 (   ) Uma aliada à conservação do PARNA Jurubatiba 

 

II.2.11.  Acerca das aberturas de barra da Lagoa de Carapebus; responda.    
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a) (  ) Sou contrário à prática    (  ) Sou favorável à prática     

(  ) A prática tem pós e contras. 

b) Melhoram a qualidade da lagoa? (  ) sim  (  ) não  por 

que? 

c) Devem continuar sendo realizadas? Em caso afirmativo, 

qual seria a freqüência sugerida e qual a melhor época 

do ano para sua realização? 

d) Quais os impactos positivos e negativos causados pela 

prática? 

e) A prática aumenta a quantidade de pescado?  

 

II.2.12.  Existe a possibilidade de que o Órgão gestor permita a pesca na Lagoa de Carapebus, 

na parte interna ao PARNA para os pescadores artesanais, através de um Termo de 

Ajustamento de Conduta. O(a) Senhor(a) concorda com o estabelecimento deste Termo? Por 

que? 

II.2.13.  Caso esta permissão seja dada, quais as suas sugestões acerca das normas a serem 

estabelecidas para a pesca? 

II.2.14.  O período de defeso, definido pelo IBAMA  contribui para a reprodução dos peixes 

de maior valor comercial da Lagoa de Carapebus? O(a) Senhor(a) acha  que este período 

deveria ser respeitado nas Lagoas Costeiras? Por que? 

II.2.15. Cite ações que se tomadas pelos órgãos públicos envolvidos poderiam melhorar a vida 

dos pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus 

II.2.16.  Outras sugestões que achar pertinente. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES RELACIONADOS À 

GESTÃO DA LAGOA DE CARAPEBUS 
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Fase III - Entrevista com Gestores relacionados ao Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba e/ou à Lagoa de Carapebus 

 

V. Objetivos: 

VI. Conhecer a percepção dos gestores acerca da situação atual da Lagoa de Carapebus; 

VII. Conhecer a visão dos gestores acerca da pesca no interior de Unidades de Conservação; 

VIII. Conhecer a visão dos gestores acerca das populações residentes e/ou populações 

tradicionais; 

IX. Conhecer as propostas de manejo para a Lagoa de Carapebus; 

X. Obter dados que subsidiem a elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta que 

possa contribuir para a conservação e sustentabilidade das Lagoas Costeiras; 

 

VI. Público alvo: 

II. Gestores públicos relacionados ao PARNA Jurubatiba e/ou à lagoa de Carapebus. 

 

VII. Identificação do Entrevistado: 

e) Nome: 

f) Cargo: 

g) Formação: 

h) E-mail: 

 

1) Há quanto tempo o senhor desempenha o atual cargo? 

2) Qual a relação de seu trabalho com a Lagoa de Carapebus? 

3) Como você definiria a atual situação da Lagoa de Carapebus? 

4) Cite 03 problemas, que a seu ver, são os mais preocupantes em relação à Lagoa de 

Carapebus? 

5) Entre os fatores abaixo selecionados, escolha 3 que você considera as maiores 

ameaças aos pescadores na Lagoa de Carapebus (1 – mais problemático,2 -  segundo 

mais problemático, e 3 – terceiro mais problemático). 

 

2. (   ) Falta de sinalização acerca dos locais/épocas onde é permitida a pesca ; 
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3. (   ) Poluição da Lagoa causada pelo esgoto da cidade de Carapebus; 

4. (   ) Ausência de fiscalização por parte dos Órgãos ambientais; 

5. (   ) Falta de incentivo por parte dos Órgãos Públicos; 

6. (   ) Competição com pescadores amadores ou de outros municípios; 

7. (   ) A proibição da pesca na época do defeso; 

8. (   ) Aberturas da barra da lagoa realizadas em épocas incorretas; 

9. (   ) Ausência da abertura de barras; 

10. (   ) Falta de regras claras para os pescadores; 

11. (   ) A falta de informações 

12.  (   ) Outros ______________________________________ 

 

6) Acerca das aberturas de barra da Lagoa de Carapebus:     

 

a) (  ) Contra    (  ) Favor     (  ) Tem pós e contras 

b) Melhoram a qualidade da lagoa? 

c) Devem continuar sendo realizadas? Em caso afirmativo, 

com qual freqüência? 

d) Quais os impactos positivos e negativos causados? 

e) Aumentam a quantidade de pescado?  

f) Qual a melhor época do ano para ser realizada? 

g) Caso o Senhor tivesse que decidir quando a barra da 

Lagoa deveria ser aberta, qual seria sua opção 

prioritária:  

( ) Para reduzir efeitos indesejados das cheias sobre o 

balneário Praia de Carapebus  

( ) Para aumentar os recursos pesqueiros através da entrada 

de larvas durante o período de abertura? 

7) Você considera a pesca na Lagoa de Carapebus: 

 (   ) Uma ameaça à integridade do Parque Jurubatiba 

 (   ) Compatível com os objetivos da criação do Parque Jurubatiba 

(   ) Uma aliada à conservação do Parque Jurubatiba 
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8) Na sua percepção, os pescadores artesanais da lagoa de Carapebus estão mais para 

populações residentes em Unidades de Conservação ou para Populações tradicionais? 

Explique 

9) Existe a possibilidade de que o Órgão gestor permita a pesca na Lagoa de Carapebus, 

na parte interna ao Parque para os pescadores tradicionais, através de um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). Você concorda com o estabelecimento deste Termo? 

10) Caso o referido TAC seja aprovado, quais as suas sugestões acerca das normas a 

serem estabelecidas para a pesca? 

11) O período de defeso, definido pelo IBAMA contribui para a reprodução dos peixes de 

maior valor comercial da Lagoa de Carapebus? Você acha  que este período deveria 

ser respeitado nas Lagoas Costeiras? 

12) Cite ações que se tomadas pelos órgãos públicos envolvidos poderiam melhorar a vida 

dos pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus 

13) Outras sugestões que achar pertinente 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM GESTORES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Fase IV - Entrevista com Gestores de Unidades de Conservação Federais que Possuam 

Termos de Ajustamento de Conduta ou Termos de Compromisso relacionados à pesca. 

 

VIII. Objetivos: 

XI. Conhecer a visão dos gestores acerca dos Termos existentes; 

XII. Conhecer os avanços alcançados acerca dos referidos Termos; 

XIII. Conhecer as críticas aos referidos Termos; 

XIV. Obter dados que subsidiem a elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta que 

possa contribuir para a conservação e sustentabilidade das Lagoas Costeiras; 

XV. Conhecer as propostas dos gestores para estabelecimento de Termos de Compromisso / 

Ajustamento de Conduta 

 

IX. Público alvo: 

III. Chefes de Unidades de Conservação Federais que possuam Acordos Formais 

relacionados à pesca. 

 

X. Observações: 

II. Considerando a facilidade deste grupo de pesquisa em ter acesso à rede mundial de 

computadores, o questionário será encaminhado via internet; 

III. A identificação das Unidades foi feita em conversa com o Diretor de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral (DIREP) do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio), Sr. Júlio Gonchorosky 

 

 

XI. Identificação do Entrevistado: 

a) Nome: 

b) Cargo: 

c) Unidade de Conservação: 

d) E-mail: 

 



128 

 

1) Há quanto tempo o senhor trabalha nesta Unidade de Conservação? 

2) Qual a sua formação acadêmica? 

3) Quando foi estabelecido o Termo de Compromisso/ ajustamento de conduta com os 

pescadores?  

4) À época do estabelecimento do Termo de Compromisso/Ajustamento de Conduta com 

os pescadores, o Senhor já era gestor da Unidade? 

5) Quantos pescadores foram contemplados com o acordo? 

6) Somado à família dos pescadores, quantas pessoas foram favorecidas neste acordo? 

7) De quem foi a iniciativa com relação ao referido termo: do IBAMA ou do Ministério 

Público Federal? 

8) Na sua percepção houve melhoria na gestão da Unidade de Conservação após o 

estabelecimento do acordo?  Em caso afirmativo, quais foram estas  melhorias? 

9) Quais os principais problemas para operacionalização do acordo? 

10) Existe alguma crítica que o Senhor gostaria de fazer acerca da forma como feito o 

Termo em questão? Qual?  

11) O Termo estabelecido trata do prazo de encerramento das ações de pesca? Em caso 

positivo, qual este prazo? 

12) Existe no Termo estabelecido descrição dos direitos e deveres dos Pescadores? Em 

caso positivo, quais são estes deveres e direitos?  

13) Qual o papel do Ministério Público Federal no Termo estabelecido com os 

Pescadores? 

14) Existe previsão acerca de possíveis adequações que possam ser feitas no termo 

estabelecido? 

15) A representação dos pescadores está presente no Conselho Consultivo da Unidade? 

Em caso afirmativo, a mesma é atuante? 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO ENTRE O ICMBio e a 

APAC 
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Serviço Público Federal 

Proposta de Termo de Compromisso entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e a Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de 

Carapebus (APAC), intermediado pelo Ministério Público Federal. 

 

I. Considerações Iniciais 
Considerando: 

 

1. Que é dever do poder público e da coletividade proteger e preservar o meio ambiente 

para as presentes e futuras gerações, de acordo com o artigo 225 da Constituição 

Brasileira; 

2. Que incumbe ao Ministério Público a defesa do meio ambiente, bem como zelar pelo 

efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos constitucionais; 

3. Que a Lei Federal nº 11.516 de 28 de agosto de 2007, que criou o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), atribuiu a este órgão o dever de 

executar ações da Política Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, 

fiscalização e monitoramento das Unidades de Conservação instituídas pela União; 

4. A criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba) no dia 

29 de abril de 1998, que engloba parte da Lagoa de Carapebus; 

5. Que o PARNA Jurubatiba é administrado pelo ICMBio; 

6. Que o PARNA Jurubatiba, enquanto Unidade de Conservação Federal, deve ser objeto 

de cuidado especial por parte do Ministério Público Federal; 
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7. Que o princípio da dignidade humana é fundamento do Estado Democrático do Direito 

Brasileiro; 

8. Que antes da criação do PARNA Jurubatiba, uma comunidade de pescadores 

artesanais residentes no entorno dessa lagoa já realizava a pesca na Lagoa de 

Carapebus; 

9. Que parte desta comunidade de pescadores artesanais pode ser considerada como uma 

população tradicional, devido ao seu modo de vida e à sua dependência da pesca 

exercida na Lagoa de Carapebus; 

10. Que o Plano de Manejo do PARNA Jurubatiba, publicado no Diário Oficial da União 

no dia 4 de agosto de 2008, estabeleceu que deve ser realizado um Termo de 

Ajustamento de Conduta, pelo Ministério Público Federal, entre a Associação de 

Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus (APAC) e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para permitir a atividade pesqueira na parte 

interna ao PARNA Jurubatiba por parte dos pescadores tradicionais; 

 

11.  Que o referido Plano de Manejo determina o Termo de Ajustamento de Conduta 

preveja prazo para encerramento das atividades de pesca na Lagoa de Carapebus; e  

 

12. Que o artigo 39 do decreto federal nº. 4340/2002, estabeleceu que as condições de 

permanência das populações tradicionais em Unidades de Conservação de Proteção 

Integral devem ser reguladas por Termo de Compromisso, negociado entre o órgão 

gestor e as populações tradicionais. 

 

II. Das Partes 
 

Pelo presente instrumento o Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da 

República em Macaé, Dr. Marcelo Medina; o ICMBio, representado pelo chefe do PARNA 

Jurubatiba, Dr. Eduardo Jalles Jardim; e a APAC, representada pelo seu presidente, Sr. Jorge 

Barcellos. Resolvem firmar o presente Termo de Compromisso, em razão do que se obrigam 

as partes ao cumprimento das seguintes cláusulas: 

 

III. Das finalidades 
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Cláusula primeira – Enquanto a Lagoa de Carapebus (inserida parcialmente nos domínios do 

PARNA Jurubatiba) for imprescindível para a subsistência dos pescadores artesanais 

tradicionais que dela se utilizam, o presente Termo de Compromisso tem como finalidade 

permitir a pesca no interior da UC por parte destes pescadores, como forma de garantir a 

subsistência digna destes.  

 

Parágrafo único – Por pescadores artesanais tradicionais da Lagoa de Carapebus entende-se 

aqueles pescadores associados à APAC, que tenham na pesca sua principal fonte de renda, e 

que comprovem por meio de testemunhas ou de provas documentais, já pescar na Lagoa de 

Carapebus antes da criação do PARNA Jurubatiba. Caberá à APAC a apresentação de lista 

dos pescadores artesanais tradicionais, sendo que esta lista deverá ser analisada e aprovada 

pelo ICMBio, baseada em dados técnicos. 

 
 

IV. Da Vigência 
 

Cláusula segunda – O presente termo de compromisso entrará em vigor, na data de sua 

assinatura, e permanecerá vigente por dois anos, quando então o mesmo será revisto e 

adequado, levando em consideração o monitoramento realizado neste período. 

 

Parágrafo único. Este termo de compromisso será publicado no Diário Oficial da União, por 

iniciativa do ICMBio. 

 

 

V. Das normas acerca da Pesca na Lagoa de Carapebus 
 

1. Na parte externa ao PARNA Jurubatiba a pesca na Lagoa de Carapebus pode ser 

exercida por quaisquer pescadores, desde que respeitadas as normas ambientais 

referentes à pesca em lagoas; 

2. Na parte interna do PARNA Jurubatiba, que se inicia entre os córregos do Maracujá 

(porção norte) e o canal Macaé – Campos (por parte sul), a pesca na Lagoa de 

Carapebus só poderá ser exercida por parte daqueles pescadores artesanais tradicionais 

que constem da lista elaborada pela APAC e aprovada pelo ICMBio; a referida lista 

será afixada na sede do PARNA Jurubatiba para consultas; 
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3. O ICMBio deverá providenciar a elaboração de carteiras de identificação dos 

pescadores autorizados a praticar a pesca dentro dos limites do PARNA Jurubatiba, e 

os pescadores autorizados se comprometem a portá-la durante a sua prática pesqueira, 

sob pena de autuação; 

4. As embarcações utilizadas na pesca no interior do PARNA Jurubatiba não poderão ser 

motorizadas, e deverão ser identificadas conforme padronização do ICMBio; 

5. A pesca no interior do PARNA Jurubatiba será permitida entre às 17h e 8h; fora deste 

período não devem permanecer na lagoa, nem as embarcações dos pescadores, nem 

seus apetrechos de pesca; 

6. Os pescadores autorizados poderão partir com suas embarcações de três lugares: (i) da 

ponte do Caxanga; (ii) do Cara-cará; e (iii) da Praia de Carapebus, em frente à casa do 

Sr. Jorge Aleluia apenas. Para os pescadores que saírem da Praia de Carapebus, fica 

explicitado que não será permitida a permanência dos barcos dentro da lagoa durante o 

horário de 8h às 17h; 

7. Os pescadores autorizados se comprometem a auxiliar o ICMBio na conservação do 

PARNA Jurubatiba, em especial no tocante à prevenção e ao combate a incêndios 

florestais nas margens da lagoa; à limpeza da lagoa; à conscientização dos colegas 

pescadores; e ao apoio no desenvolvimento de pesquisas científicas autorizadas pelo 

ICMBIO; permitindo a documentação dos dados acerca dos recursos pesqueiros por 

eles manejados; 

8. O período de defeso estabelecido pelo IBAMA deverá ser respeitado em toda a Lagoa 
de Carapebus, época em que a pesca estará totalmente proibida; 

9. Na parte interna da Lagoa de Carapebus fica proibida a utilização de anzóis de bóia. 

 

VI. Da punição para a quebra do acordo 

 

Cláusula terceira - Em qualquer momento, sendo detectada a não observância às regras aqui 

estabelecidas, o ICMBio fará por escrito uma advertência ao pescador flagrado 

desobedecendo o acordo, sendo que havendo reincidência, o pescador poderá ser excluído da 

pesca nos domínios do PARNA Jurubatiba, sem prejuízo às demais sanções cabíveis. 
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VII. Das Reuniões de Avaliação do Termo de Compromisso 
 
Cláusula quarta - A cada seis meses, o ICMBio e a APAC comprometem-se a realizar reunião 

conjunta, no bairro Caxanga, município de Carapebus, a fim de avaliar o cumprimento do 

presente acordo. 

Parágrafo Único : o ICMBio, pode a seu critério, convocar membros do Conselho Consultivo 

do PARNA Jurubatiba para acompanharem estas reuniões. 

 

 

VIII.  Da Fiscalização do Termo de Compromisso 
 
Cláusula quinta - Caberá ao ICMBio, por meio da equipe de proteção do PARNA Jurubatiba, 

e aos pescadores autorizados a praticar a pesca nos domínios da UC, especialmente ao 

presidente da APAC, a observância dos compromissos estabelecidos neste Termo, devendo 

ambas as partes fiscalizar, direta ou indiretamente, a execução do acordo. Quando tomar 

conhecimento, por qualquer meio, de inadimplemento de cláusulas deste termo, o ICMBio 

deve adotar as medidas para a ratificação da conduta indevida. 

 

IX. Das Omissões e divergências interpretativas 
 

Cláusula sexta - As omissões deste Termo, bem como eventuais divergências acerca das 

normas estabelecidas, serão discutidas em reunião entre as partes, realizada, se necessário, 

com a interveniência do Ministério Público Federal. 

 

 

X. Da Revisão dos Compromissos 
 

Cláusula sétima - A celebração deste Termo de Compromisso não impede que um novo termo 

seja firmado, desde que mais vantajoso para a proteção ao meio ambiente. 

 

X. Das Disposições Finais 
 

A assinatura deste Termo de Compromisso não exime as responsabilidades de reparação, de 

compensação e de indenização por quaisquer atos que venham a descumprir a legislação 

ambiental, nem impede a responsabilização civil, administrativa e criminal dos fatos ilícitos. 
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E, por estarem assim combinados, firmam o presente compromisso, em 02 (duas) vias 

originais, uma que será juntada ao procedimento administrativo estabelecido pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, e outra que ficará com a 

Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de Carapebus. 

 
Macaé, .....de ........de 2008. 

 


