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RESUMO 

 

 

No século XX ocorreram grandes transformações mundiais com relação ao 

ambientalismo. Muitas áreas de preservação ambiental surgiram neste período (PEREIRA; 

SCARDUA, 2008). Nesse contexto, o Brasil passou a trabalhar no sentido de buscar se 

adequar a essas novas mudanças de nível mundial, instituindo no ano de 2000 o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é constituído das unidades de 

conservação em âmbito federal, estadual e municipal. As Unidades de Conservação 

formam parte de um conjunto de instrumentos que a Política Nacional do Meio Ambiente 

adota para a gestão dos recursos naturais (FADIGAS, 2009). Dentre as várias categorias de 

unidades de conservação encontra-se a Reserva Extrativista (RESEX), que é uma área 

utilizada por populações extrativistas tradicionais, que tem como objetivo básico proteger 

os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais da unidade (BRASIL, 2000). Na perspectiva de que unidades de conservação da 

categoria reserva extrativista possuem como um de seus princípios básicos a participação 

popular, as marisqueiras que vivem e trabalham na divisa entre Paraíba (PB) e Pernambuco 

(PE) iniciaram discussões a partir de 1999 sobre a necessidade de proteger os bancos de 

mariscos onde realizam a atividade da coleta (FADIGAS, 2009). De acordo com ARAÚJO 

(2001) e MORAES (2003), as mulheres por vezes à margem dos processos decisórios 

buscam cada vez mais a consagração dos seus direitos civis, políticos e sociais, ao mesmo 

tempo em que vem sendo reconhecido por contribuir com ações para a conservação do 

ambiente. Baseado nisso, as marisqueiras que tem na área estuarina dos rios Goiana e 

Megaó, na divisa entre os estados da Paraíba e de Pernambuco seu ambiente de trabalho, 

na possibilidade da escassez provocada pela degradação ambiental da área, foram as 

primeiras a sentir a necessidade de buscar uma solução no sentido de atuar de maneira 

eficaz na conservação desse ambiente. Diante de tudo, não é excessivo afirmar que as 

marisqueiras foram agentes fundamentais no processo participativo que culminou com a 
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criação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana, participação essa que continua extremamente 

atuante com a presença dessas atrizes sociais no Conselho Deliberativo da Unidade. 

 

 

Palavras-chave: RESEX Acaú-Goiana, Marisqueiras, Unidades de Conservação. 

ABSTRACT 

In the twentieth century there were major changes with respect to global 

environmentalism . Many conservation areas emerged in this period ( PEREIRA; 

SCARDUA, 2008) . In this context , Brazil is now working to get fit these new changes 

worldwide , establishing in 2000 the National System of Conservation of Nature , which 

consists of conservation at the federal , state and municipal . Conservation Units form part 

of a set of instruments that the National Environmental Policy adopted for the management 

of natural resources ( FADIGAS , 2009) . Among the various categories of protected areas 

is the Extractive Reserve ( RESEX ) , which is an area used by traditional extractive 

populations , which aims to protect the basic livelihood and culture of these populations , 

and to ensure the sustainable use of resources natural unit ( BRAZIL , 2000) . From the 

perspective that conservancies category extractive reserves have as one of its basic 

principles to popular participation , the seafood that live and work on the border of Paraíba 

( PB ) and Pernambuco ( PE ) began discussions from 1999 about the need to protect the 

banks of shellfish where they perform the activity of collection ( FADIGAS , 2009) . 

According to ARAÚJO (2001 ) and MORAES (2003 ) , women sometimes the margins of 

decision-making processes are increasingly turning to the consecration of their civil, 

political and social , while it has been recognized for contributing to actions environmental 

conservation . Based on this, the seafood that has the estuarine area of the rivers and 

Goiana andMegaó , on the border between the states of Paraíba and Pernambuco their 

work environment , the possibility of shortages caused by environmental degradation of 

the area were the first to feel the need to seek a solution in order to act effectively in the 

conservation of this environment . Before all , it is not exaggeration to say that the seafood 

restaurants were key actors in the participatory process that culminated in the creation of 

the Extractive Reserve Acaú - Goiana , this participation that remains extremely active in 

the presence of these social actresses in the Deliberative Council Unit . 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

 

 

A Reserva Extrativista é uma unidade de conservação cuja área é utilizada por 

populações tradicionais, onde a subsistência baseia-se no extrativismo e tem como 

objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, assegurando o 

uso sustentável dos recursos naturais da unidade (Brasil, 2000). 

O presente trabalho visa analisar o processo de criação da Reserva Extrativista Acaú-

Goiana nos municípios de Pitimbu e Caaporã, no estado da Paraíba, e Goiana, no estado de 

Pernambuco, e analisar as contribuições que a criação da mesma proporcionou as 

comunidades tradicionais que se encontram em sua área de abrangência, priorizando a 

comunidade de Acaú, bem como os impactos que a criação dessa RESEX ocasionou na 

região, quer sejam impactos ambientais e/ou socioeconômicos. 

Sabendo que uma Reserva Extrativista tem como objetivos básicos proteger os meios 

de vida e a cultura das populações tradicionais, e assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais, convêm de modo considerável um aprofundamento no que tange a esse tema, no 

intuito de atuar de maneira mais eficaz possível na conservação da referida Unidade de 

Conservação (UC). 

O objetivo geral desse trabalho é analisar o processo de criação da Reserva 

Extrativista Acaú-Goiana enquanto prática participativa, bem como a contribuição dessa 

criação para a conservação dos meios de vida e para a subsistência das populações 

tradicionais encontradas na área de abrangência da RESEX. E especificamente, identificar 

as principais contribuições que a criação da RESEX Acaú-Goiana proporcionou as 

comunidades tradicionais e ao ecossistema da referida UC, verificando a percepção da 

população tradicional no tocante a criação da RESEXe a atuação do órgão responsável pela 

administração da RESEX, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). 
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Entendendo que o objetivo primordial da criação de uma UC é a conservação do 

ecossistema do espaço territorial em questão, e que essa criação busca de maneira muito 

significativa contribuir para a manutenção da biodiversidade local e também proteger a 

cultura e a subsistência das populações tradicionais residentes na área, é muito relevante 

conhecer o histórico da criação, a atuação do órgão responsável pela administração da 

reserva, e até que ponto a população tradicional da unidade conhece todo esse processo e 

torna viável o bom andamento das atividades permitidas na área. 

Espera-se compreender a atuação protagonista das marisqueiras no processo de 

criação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana visto que, de acordo com ARAÚJO (2001) e 

MORAES (2003), as mulheres por vezes à margem dos processos decisórios buscam cada 

vez mais a consagração dos seus direitos civis, políticos e sociais, ao mesmo tempo em que 

vem sendo reconhecido por contribuir com ações para a conservação do ambiente. 

Essas atrizes sociais trouxeram ao poder público o anseio da criação de uma 

unidade de conservação, buscando precaver-se da possibilidade da escassez provocada pela 

degradação ambiental da área. Segundo FADIGAS (2009), o impacto ambiental 

consequente das atividades industriais, agrícolas e da carcinicultura formaram um conjunto 

de preocupações que atingiram principalmente as marisqueiras e desencadearam os 

processos participativos que culminariam com a criação da Reserva Extrativista Acaú-

Goiana. As marisqueiras foram as primeiras a sentir a necessidade de buscar uma solução 

no sentido de atuar de maneira eficaz na conservação desse ambiente. A percepção dessas 

trabalhadoras formam parte do subsídio desse trabalho, visto que seu conhecimento 

empírico é uma grande fonte de sabedoria. 

 Na perspectiva de entender o que foi conquistado até o momento com a criação 

dessa unidade de conservação, será analisado também a atuação do Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, responsável por gerir a RESEX, lançando um olhar 

sobre o referido órgão a partir da percepção das marisqueiras e também na ótica de seu 

representante. 

 A estrutura desse trabalho conta com um capítulo dedicado a uma revisão 

bibliográfica e legislativa onde será mostrado o arcabouço legislativo pertinente no Brasil, 

uma descrição das Unidades de Conservação da categoria Reserva Extrativista, o processo 

de criação da RESEX Acaú-Goiana, bem como as motivações e conflitos que o geraram, a 

atuação do órgão gestor e a atuação das marisqueiras como agentes imprescindíveis à 

criação da RESEX. 
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 No capítulo posterior está descrita a metodologia utilizada para a realização desse 

trabalho, demonstrando que o mesmo foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica, 

legislativa e pesquisa de campo. 

 A discussão e os resultados com a análise da percepção das marisqueiras sobre o 

processo de criação da RESEX Acaú-Goiana, sua participação nesse processo, suas 

práticas cotidianas, suas conquistas, anseios, e expectativas, bem como sua visão sobre a 

UC e seu órgão gestor estão descritos no capítulo seguinte. 

No último capítulo consta a conclusão, de forma não muito extensa, apresenta o 

produto final daquilo que foi pesquisado, mas principalmente aquilo que foi vivenciado a 

partir do contato com estas mulheres tão significantes para o contexto da Reserva 

Extrativista Acaú-Goiana. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E LEGISLATIVA 

 

 

2.1 – Breve Histórico da Legislação Ambiental no Brasil 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 não foi pioneira no tocante ao meio 

ambiente, contudo as Leis Fundamentais que a antecederam tratavam-no meramente como 

recurso econômico. A atual Carta Magna de nossa nação é dotada de um capítulo 

específico sobre o meio ambiente, reconhecendo a vital importância do mesmo para a 

qualidade de vida dos cidadãos, além disso, dispõe sobre o dever de defendê-lo e de 

preservá-lo (BRASIL, 1988). 

Contudo, em 1981 ainda sob o julgo do regime militar, o Brasil dispunha de uma 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que tinha por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 1981). Esta lei estabeleceu o SISNAMA 

(Sistema Nacional do Meio Ambiente) e o CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), este por sua vez, único conselho com poder de legislar. A Lei nº 6.938/81, 

determinou os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre eles a criação 

de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 

municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e 

reservas extrativistas (ibidem). Esta PNMA vigora até os dias atuais. 

Com o advento de um novo regime político, a Constituição Brasileira de 1988 

trouxe consigo uma imensa novidade no que diz respeito ao meio ambiente, pois o tratou 

de forma abrangente e completa, dedicando a esse tema um capítulo próprio, além de 

diversos outros artigos que tratam das obrigações do Estado e da sociedade para com o 

meio ambiente. Em seu artigo 225, a Lei Fundamental de nosso país determina que todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
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essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).Com isso 

determina-se a proibição de degradá-lo e a obrigação de promover a recuperação de áreas 

já degradadas, e incuti a todos o dever de zelar por ele.  

Em 1989, através da Lei nº 7.735 foi extinta a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente(SEMA) e a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca(SUDEPE), e criado 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis(IBAMA) autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 

(BRASIL, 1989). A criação do IBAMA proporcionou a integração da gestão ambiental no 

Brasil, pois o referido instituto foi criado com a finalidade de:exercer o poder de polícia 

ambiental;  executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às 

atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade 

ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e 

controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e 

executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação 

ambiental vigente(ibidem). 

Diante de todo esse arcabouço que delibera sobre questões relativas ao meio 

ambiente, em 1998 foi criada a Lei nº 9.605, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativasderivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências (BRASIL, 1998). A referida lei busca responsabilizar administrativa, civil e 

penalmente pessoas jurídicas que incorram nas práticas dos crimes previstos nessa Lei, 

contudo não exime de responsabilidade as pessoas físicas que de algum modo participem 

do mesmo fato. 

Em 2000 foi sancionada a Lei nº 9.985, que regulamenta o artigo 225, § 1o, incisos 

I, II, III e VIIda Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 

deConservação da Natureza (SNUC) e dá outras providências (BRASIL, 2000). A referida 

lei estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. Dentre os objetivos dessa Lei, destaca-se a proteçãodos recursos naturais 

necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu 

conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente, objetivo esse de 

relevante importância no contexto desse trabalho. 
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O SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais, essas unidades dividem-se em dois grupos, com características 

específicas, as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral tem como objetivo básico preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, esse grupo é composto 

pelas seguintes categorias de unidades de conservação: 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

 O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, as categorias de 

unidades de conservação que constituem esse grupo são as seguintes: 

I - Área de Proteção Ambiental;  

II - Área de Relevante Interesse Ecológico;  

III - Floresta Nacional;  

IV - Reserva Extrativista;  

V - Reserva de Fauna;  

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

As Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Público, e sua criação 

será precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade (ibidem). 

No ano de 2004, o decreto nº 5.092 definiu regras para identificação de áreas 

prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da 

biodiversidade (BRASIL, 2004), dentre essas áreas considera-se a Zona Costeira e 

Marinha como um dos conjuntos de biomas brasileiro. 

A Zona Costeira e Marinha por sua vez, ocupa, aproximadamente, três milhões de 

km², sob jurisdição brasileira. Possuímos uma das maiores faixas costeiras do mundo, com 

mais de 7.400 km entre a foz dos rios Oiapoque (04°52’45”N) e Chuí (33°45’10”S) 

(BRASIL, 2007), como especificado no mapa a seguir. 
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Figura 1 – Mapa de áreas prioritárias para a Zona Costeira e Marinha (MMA, 2007) 

 

A Zona Costeira é a região de interface entre o continente e o mar, sendo dominada 

por processos originados nas bacias de drenagem dos rios afluentes, e por processos 

oceanográficos e atmosféricos.  
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A elevada concentração de nutrientes e outros fatores ambientais como gradientes 

térmicos, salinidade variável e as excepcionais condições de abrigo e suporte à reprodução 

e alimentação dos indivíduos jovens da maioria das espécies que habitam os oceanos, 

fazem com que essa área desempenhe uma importante função de ligação e de trocas 

genéticas entre os ecossistemas terrestres e marinhos ( ibidem). Tudo isso torna esse bioma 

de relevante importância para a manutenção da biodiversidade, tanto terrestre como 

marinha, e sua conservação deveria ser motivo de peculiar interesse. 

Com a finalidade de: 

I - 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; II - executar as 

políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao 

extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável 

instituídas pela União; III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 

preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental; IV - exercer o 

poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela 

União; e V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades 

envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades de 

conservação, onde estas atividades sejam permitidas (BRASIL, 2007)foi criado em 2007 o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal 

dotada de personalidade jurídica dedireito público, autonomia administrativa e financeira, 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (ibidem). 

Diante de todo esse arcabouço, percebesse que no tocante a legislação ambiental 

nosso país dispõe de um material muito abrangente, mas que em alguns pontos ainda 

precisa ser consolidado para que a ação do estado se torne cada dia mais efetiva no que diz 

respeito à conservação ambiental. 

 

2.2 – Unidades de conservação de uso sustentável: categoria reserva extrativista 

 

No século XX ocorreram grandes transformações mundiais com relação ao 

ambientalismo. Muitas áreas de preservação ambiental surgiram neste período (PEREIRA; 

SCARDUA, 2008). Nesse contexto, o Brasil passou a trabalhar no sentido de buscar se 

adequar a essas novas mudanças de nível mundial. Como visto anteriormente, foi criada 
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legislação pertinente no tocante ao meio ambiente e em 2000 foi instituído o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é constituído das unidades de 

conservação em âmbito federal, estadual e municipal.  

As Unidades de Conservação formam parte de um conjunto de instrumentos que  

a Política Nacional do Meio Ambiente adota para a gestão dos recursos naturais 

(FADIGAS, 2009). As referidas unidades são criadas por ato de poder público (BRASIL, 

2000), contudo de acordo com FADIGAS (2009) desde o início dos anos 90, vêm 

experimentando inserir os processos participativos em suas etapas de criação, implantação 

e gestão, principalmente no caso das reservas extrativistas, categoria que traz a 

participação como um princípio essencial de sua existência. 

 Dentre as várias categorias de unidades de conservação encontra-se a Reserva 

Extrativista (RESEX), que é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, 

cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte (BRASIL, 2000), essa categoria tem 

como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 

o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (ibidem). 

 A Reserva Extrativista (RESEX) é um modelo pioneiro de área protegida, em nível 

internacional, anterior até mesmo ao nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(FADIGAS, 2009). 

 O surgimento das primeiras reservas extrativistas tem sua origem no final da década 

de 1970, na região norte do país, mais precisamente no Acre, estado que desde essa época 

recepcionava sérios conflitos fundiários, herdados, sobretudo dos processos de mudança de 

sua definição territorial (LOBÃO, 2006). 

 A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações 

extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem 

ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei (BRASIL, 2000). 

 A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo 

órgão responsável por sua administração, nesse caso o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. 

 Mesmo essa categoria de unidade de conservação sendo propensa a utilização das 

comunidades tradicionais, é necessário destacar que a legislação pertinente delibera sobre 

as atividades que são permitidas e as que são proibidas no espaço de uma RESEX. Dentre 
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as atividades permitidas estão a visitação pública, desde que compatível com os interesses 

locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;a pesquisa científica, 

sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às 

condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento.Ficam 

vedadas as seguintes atividades: a exploração dos recursos minerais e a caça amadorística 

ou profissional. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases 

sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades 

desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano de 

Manejo da unidade. 

 A Reserva Extrativista deverá dispor de um Plano de Manejo, que será aprovado 

pelo seu Conselho Deliberativo (ibidem), o referido plano deve abranger a área da unidade 

de conservação, sua zona de amortecimento e, os corredores ecológicos, quando existentes; 

deve ser elaborado no prazo de 05 anos, contados a partir da data de criação da UC; e em 

sua elaboração, atualização e implementação deverá ser assegurada ampla participação da 

comunidade tradicional residente. 

  

2.3 –Reserva Extrativista Acaú-Goiana 

 

A Reserva Extrativista Acaú-Goiana, foi criada por decreto de 26 de setembro de 

2007 (BRASIL, 2007), localiza-se nos municípios de Pitimbu e Caaporã, no estado da 

Paraíba, e Goiana, no estado de Pernambuco, com uma área aproximada de seis mil, 

seiscentos e setenta e oito hectares e trinta ares. Os recursos naturais renováveis da referida 

unidade de conservação são utilizados pelas comunidades tradicionais de Carne de Vaca, 

Povoação São Lourenço, Tejucupapo, Baldo do Rio Goiana e Acaú e demais comunidades 

incidentes em sua área de abrangência (ibidem). 

 Essa reserva foi inicialmente cogitada devido à intensidade da exploração de 

Anomalocardia brasiliana (Mollusca Bivalvia) (IVAR DO SUL, 2008), conhecido entre os 

populares como marisco. 

  

2.3.1 – Breve histórico do processo de criação da RESEX Acaú-Goiana 

  

De acordo com OLIVEIRA e GUIMARÃES (2004), permitir a todos a 

possibilidade de influenciar na tomada de decisões sobre as questões relativas ao meio 
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ambiente é um princípio do Direito Ambiental, este por sua vez vem corroborar com a 

necessidade e o princípio da participação popular no processo de criação de reservas 

extrativistas. 

Na perspectiva de que unidades de conservação da categoria reserva extrativista 

possuem como um de seus princípios básicos a participação popular, as marisqueiras que 

vivem e trabalham na divisa entre Paraíba (PB) e Pernambuco (PE) iniciaram discussões a 

partir de 1999 sobre a necessidade de proteger os bancos de mariscos onde realizam a 

atividade da coleta (FADIGAS, 2009).Atualmente, a participação dos grupos de interesses 

tem sido considerada como a coluna vertebral para as ações de conservação e uso 

sustentável dos recursos naturais (ibidem). 

 De acordo com Fadigas (2009), em 1999 o distrito de Acaú no município de 

Pitimbu-Pb sentia o impacto ambiental conseqüente das atividades industriais, agrícolas e 

da carcinicultura. Como o distrito tem presença marcante das marisqueiras, estas foram as 

primeiras a sentir a degradação que vinha atingindo aquela área, visto que o marisco, 

outrora sempre abundante, iniciava um ciclo de escassez sem precedentes. Esse fator foi de 

relevante importância no sentido de gerar motivação para a mobilização, que resultaria 

mais tarde no início do processo participativo de criação da RESEX Acaú-Goiana. 

Foi quando neste mesmo ano de 1999 surgiram os primeiros debates sobre um 

possível defeso do marisco, e as marisqueiras através da Associação das Marisqueiras de 

Acaú sustentaram essa ideia na tentativa de preservar os bancos de marisco e a manutenção 

das famílias que viviam exclusivamente da pesca, ou seja, elas espontaneamente iniciaram 

o processo. 

O processo administrativo oficial de criação da Reserva Extrativista dos Estuários 

dos Rios Goiana e Megaó foi iniciado pelo IBAMA em Janeiro de 2002. Este processo foi 

baseado em um relatório técnico de 2001, onde havia um “Levantamento Socioeconômico” 

e um “laudo Biológico” da comunidade de Acaú (RAMOS et al, 2010). 

Em 2004 o IBAMA e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) articularam a 

produção de um diagnóstico da região. O convênio foi feito em 2005 e em 2006 foi 

finalizado um rápido “Diagnóstico socioeconômico, ambiental e biológico da região dos 

estuários do Rio Goiana e Megaó- PE-PB” (SILVEIRA, 2011). 

Ao tomar conhecimento do movimento da comunidade de Acaú para a criação da 

RESEX, o Conselho Pastoral dos Pescadores Regional Nordeste (CPP), juntamente com a 

Colônia do distrito de Tejucupapo, município de Goiana, Pernambuco, manteve contato 
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também contemplasse as comunidades de sua região (IBAMA/UFPB, 2006).

No período que corresponde aos anos de 2004 a 2007 o processo de criação da 

Reserva Extrativista Acaú-Goiana finalmente toma forma e força a partir de um 

diagnóstico da área e das diversas reuniões e consultas à comunidade, permitindo assim 

identificar o envolvimento das pescadoras na RESEX, dentre outros aspectos relevantes 

para a sua implantação e futura gestão (FADIGAS, 2009). Finalmente em 26 de setembro 

de 2007, por decreto presidencial, foi criada a RESEX Acaú-Goiana no estuário dos rios 

Goiana e Megaó na divisa entre os estados da Paraíba e de Pernambuco, como podemos 

observar na imagem a seguir. 

Localização da RESEX Acaú-Goiana. Google Earth. Acessado em 12 de 

s marisqueiras como agentes imprescindíveis à causa da criação da

De acordo com ARAÚJO (2001) e MORAES (2003), as mulheres por vezes à 

margem dos processos decisórios buscam cada vez mais a consagração dos seus direitos 

civis, políticos e sociais, ao mesmo tempo em que vem sendo reconhecido por contribuir 

com ações para a conservação do ambiente. Baseado nisso, as marisqueiras que tem na 

23 

ormando que gostaria que a 

(IBAMA/UFPB, 2006). 

No período que corresponde aos anos de 2004 a 2007 o processo de criação da 

Goiana finalmente toma forma e força a partir de um 

ltas à comunidade, permitindo assim 

, dentre outros aspectos relevantes 

Finalmente em 26 de setembro 

Goiana no estuário dos rios 

buco, como podemos 

 

h. Acessado em 12 de 

s marisqueiras como agentes imprescindíveis à causa da criação daRESEX 

as mulheres por vezes à 

cada vez mais a consagração dos seus direitos 

civis, políticos e sociais, ao mesmo tempo em que vem sendo reconhecido por contribuir 

Baseado nisso, as marisqueiras que tem na 



24 
 

área estuarina dos rios Goiana e Megaó, na divisa entre os estados da Paraíba e de 

Pernambuco seu ambiente de trabalho, na possibilidade da escassez provocada pela 

degradação ambiental da área, foram as primeiras a sentir a necessidade de buscar uma 

solução no sentido de atuar de maneira eficaz na conservação desse ambiente.  

As preocupações trazidas por essas atrizes sociais ao poder público envolviam 

principalmente o receio de que as atividades econômicas desenvolvidas na área pudessem 

inviabilizar o equilíbrio do ecossistema estuarino, ambiente do qual depende a 

sobrevivência econômica e a manutenção das tradições culturais do grupo (FADIGAS, 

2009). 

 Para grande parte dessas mulheres a criação da Unidade de Conservação na 

categoria de Reserva Extrativista representa uma oportunidade de o ambiente local passar a 

ser tratado com mais zelo e, assim, proporcionar mais segurança e melhores condições de 

vida para a população e a sustentabilidade local (ANDRADE, 2011). 

Diante de tudo, não é excessivo afirmar que as marisqueiras foram agentes 

fundamentais no processo participativo que culminou com a criação da Reserva 

Extrativista Acaú-Goiana, participação essa que continua extremamente atuante com a 

presença dessas atrizes sociais no Conselho Deliberativo da Unidade. 

 

2.3.3 – Motivações e conflitos que nortearam o processo de criação da RESEX 

Acaú-Goiana 

 

Segundo FADIGAS (2009), o impacto ambiental consequente das atividades 

industriais, agrícolas e da carcinicultura formaram um conjunto de preocupações que 

atingiram principalmente as marisqueiras e desencadearam os processos participativos que 

culminariam com a criação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana. Além dessas atividades, 

de acordo com o IBAMA/UFPB (2006), a indústria do turismo e a especulação imobiliária 

também se constituíam atividades geradoras de impactos altamente negativos sobre as 

populações tradicionais interessadas na criação da RESEX. E é sob a perspectiva de ser 

iniciado o processo de reversão dessa situação que emergiu na região a institucionalização 

da Reserva Extrativista denominada RESEX Acaú-Goiana (ANDRADE, 2011). 

Além das atividades citadas acima, outras agressões ambientais que motivaram a 

implantação de uma RESEX no estuário dos rios Goiana e Megaó foram detectadas pelo 

Diagnóstico Socioeconômico, Ambiental e Biológico da Região, elaborado pelo 
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IBAMA/UFPB. De acordo com o referido diagnóstico o acúmulo de lixo, o lançamento de 

esgoto doméstico, a retirada de mata ciliar das camboas em áreas urbanas, o 

desmatamento, a ocupação desordenada, a pesca predatória e a carcinicultura 

configuravam a época, um coletivo de atividades que variando de intensidade entre as 

comunidades configuravam impactos negativos que necessitavam ser sanados ou ao menos 

mitigados. É importante ressaltar que, infelizmente esses impactos ainda persistem até os 

dias atuais. 

No que diz respeito ao acúmulo de lixo, de acordo com IVAR DO SUL (2008) os 

itens predominantes foram fragmentos e embalagens de plástico mole, fragmentos de 

isopor, fragmentos de copo, fragmentos e embalagens de plástico duro e sacolas plásticas. 

Segundo o IBAMA/UFPB (2006), as bordas de mangue é o local de mais acentuado 

depósito de lixo tendo em vista a falta de coleta rotineira do lixo devido a falta de 

acessibilidade dos carros coletores, contudo o próprio documento ressalta que mesmo onde 

há a coleta regular dos resíduos, o péssimo hábito de alguns moradores ainda impulsiona-

os a lançar seus resíduos em locais indevidos. 

Um dos temas mais conflitante no contexto dessa RESEX diz respeito a 

carcinicultura. O enorme viveiro de carcinicultura da empresa Atlantis, semidesativado e 

totalmente incrustado nos manguezais do Rio Goiana, área de preservação permanente, 

fora declarado área de exclusão da RESEX, não sendo sujeito a desapropriação, regulado 

apenas pelas regras futuras de zona de amortecimento da RESEX Acaú-Goiana 

(SILVEIRA, 2011). Contrapondo-se a isso está a legislação ambiental pertinente, que ao 

deliberar sobre a criação de reservas extrativistas determina que as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei 

(BRASIL, 2000). A seguinte imagem mostra a Ilha de Tiriri com destaque para os viveiros 

da Atlantis, localizados completamente no interior da RESEX. 



 

Figura 3 – Localização da Ilha Tiriri com os viveiros da Atlantis

Acessado em 12 de outubro de 2013
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De acordo com ICMBio (2012), a RESEX ainda enfrenta vários desafios para sua 

consolidação, dentre eles a intensificação das ações de fiscalização na área, visto que como 

já citado anteriormente várias atividades prejudiciais ao meio ambiente que aconteciam 

antes da criação da RESEX  permanecem acontecendo atualmente mesmo com  a UC já 

implantada. 

Além disso, no caso da RESEX Acaú-Goiana, o processo de regulamentação requer 

a elaboração do seu plano de manejo, a normatização dos usos, os estudos necessários à 

exploração da RESEX, a delimitação da área de amortecimento (RAMOS et al, 2010).  

Para SILVA-CAVALCANTI e COSTA (2010), há a necessidade de implantar 

medidas que regulamentem tanto a captura quanto a administração da área, principalmente 

no tocante a Anomalocardia brasiliana, uma das principais espécies encontradas na 

RESEX. 

A Reserva Extrativista Acaú-Goiana ainda não dispõe de seu Plano de Manejo, 

portanto ainda não possui definida sua zona de amortecimento, que corresponde à área no 

entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 

normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre 

a unidade (GUIMARÃENS et al, 2009). Todavia a UC já constituiu seu Conselho 

Deliberativo, construiu o Perfil do Beneficiário que define quem serão aqueles que poderão 

fazer uso da área e ditar as regras de uso (ICMBio, 2012) e atualmente trabalha no sentido 

de consolidar seu Acordo de Gestão.  
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  

Inicialmente foi delimitada a área espacial de estudo, o distrito de Acaú, no 

município de Pitimbu-PB considerando o fato de que o referido distrito foi onde se deu o 

início do processo de criação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana. Após essa delimitação 

e a definição do tema iniciou-se o processo de contato com o órgão gestor da RESEX, o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, bem como uma análise 

documental bibliográfica e legislativa. 

O contato com o ICMBio proporcionou a participação em uma reunião do Conselho 

Deliberativo da unidade ocorrida em 14 de março de 2013 em Tejucupapo, distrito de 

Goiana-PE, e em um Seminário para a consolidação do Acordo de Gestão da RESEX no 

dia 26 de setembro de 2013, na sede do município de Goiana-PE, os dois eventos 

favorecerama produção de diário de campo a partir da observação e de conversas 

informais. 

No mês de setembro, foi solicitado ao Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade (SISBIO), no Anexo 1, autorização para a realização de pesquisa de campo 

na área da RESEX, posteriormente, foram realizadas, durante o mesmo mês,pesquisas de 

campo para registro fotográfico, aplicação de questionário, no Anexo 2,realização de 

entrevistas abertas e informais com marisqueiras, membros do Conselho Deliberativo e 

analista ambiental da Reserva Extrativista Acaú-Goiana. 

O questionário aplicado foi estruturado no sentido de inferir a percepção das 

marisqueiras sobre a RESEX, seu propósito e objetivos, a atuação do órgão gestor, 

possíveis melhorias ocasionadas pela criação da RESEX, e a própria prática das 

marisqueiras no que se refere ao trabalho de catação do marisco. A estrutura do 

questionário foi composta por questões ora dicotômicas, ora de múltipla escolha. 

As entrevistas realizadas foram de caráter mais aberto, buscando compreender a 

atuação e expectativas do ICMBiono que tange a administração e o futuro da RESEX, 

visto que uma entrevista mais elaborada foi realizada com o analista ambiental da UC. 

Entrevistas abertas também foram efetuadas com membros do Conselho Deliberativo da 

Reserva, principalmente para depreender dos mesmos sua percepção sobre a atuação do 



 

órgão gestor da unidade, bem como a conduta da população tradicional relacionada a 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
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sul do estado da Paraíba, na divisa com o estado de Pernambuco, com observamos a seguir

Limite territorial do município de Pitimbu-PB. Google Maps. Acessado 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

recenseamento o município contava com uma população de 17. 024 habitantes, em uma 

área de 136, 435 km², sob domínio do bioma Mata Atlântica. Na divisa entre o

PB e de Goiana-PE encontra-se o estuário dos rios Goiana e Megaó, local que 

subsidia a sobrevivência de inúmeras famílias da região e onde está localizada a Reserva 

Goiana.Segundo IBAMA/UFPB (2006), a comunidade de Acaú, área 

o estudo, vive principalmente da atividade extrativista tendo nos 

recursos pesqueiros a garantia do seu autosustento. 
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órgão gestor da unidade, bem como a conduta da população tradicional relacionada a 

criação de uma unidade de 

é um distrito do município de Pitimbu, município este localizado no litoral 

sul do estado da Paraíba, na divisa com o estado de Pernambuco, com observamos a seguir. 

 

PB. Google Maps. Acessado 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último 

habitantes, em uma 

Na divisa entre os municípios 

se o estuário dos rios Goiana e Megaó, local que 

e está localizada a Reserva 

(2006), a comunidade de Acaú, área 

o estudo, vive principalmente da atividade extrativista tendo nos 



 

As marisqueiras da Reserva Extrativista Acaú

aproximadamente 300 mulheres, compondo significativamente o cenário da pesca artesanal 

local (FADIGAS, 2009), desse total a comunidade de Acaú possui 109

atualmente estão incluídas n

Beneficiário da unidade foi construído no ano de 2012 e dispõe sobre os critérios de direito 

de uso da reserva, ou seja, aqueles que poderão utilizá

da mesma. 

De posse da lista de beneficiários da Reserva Extrativista Acaú

início a aplicação de questionários, contudo ao longo dessa pesquisa de campo foi 

constatado que nem todas as beneficiárias da 

ainda possuem atividades adicionais para o complemento da renda, como 

artesanato, feito a partir das 

Sabendo que nem todas as beneficiárias eram marisqueiras, a pesquisa de campo 

para aplicação do questionário não 

buscaram-se também mulheres que apesar de não constarem como beneficiárias 

desenvolvem o trabalho de catação d

Goiana e Megaó desde a tenra idade.

responderam ao questionário as que são beneficiárias e as q

Figura 5 –Total de Beneficiárias e Não

n=25. 

 

A pesquisa de campo identificou que do total de mul

uma porcentagem significativa

outras que mesmo desenvolvendo a atividade de catação do marisco desde a infância, 

encontram-se a margem dessa lista.

32%

iras da Reserva Extrativista Acaú-Goiana estão estimadas em 

aproximadamente 300 mulheres, compondo significativamente o cenário da pesca artesanal 

local (FADIGAS, 2009), desse total a comunidade de Acaú possui 109

atualmente estão incluídas na lista de beneficiárias da RESEX Acaú-Goiana

Beneficiário da unidade foi construído no ano de 2012 e dispõe sobre os critérios de direito 

de uso da reserva, ou seja, aqueles que poderão utilizá-la e também ditar regras sobre o uso 

e posse da lista de beneficiários da Reserva Extrativista Acaú

início a aplicação de questionários, contudo ao longo dessa pesquisa de campo foi 

constatado que nem todas as beneficiárias da RESEX são de fato marisqueiras, outras 

atividades adicionais para o complemento da renda, como 

artesanato, feito a partir das próprias conchas do marisco.  

Sabendo que nem todas as beneficiárias eram marisqueiras, a pesquisa de campo 

para aplicação do questionário não se limitou apenas a lista de beneficiários, mas 

também mulheres que apesar de não constarem como beneficiárias 

desenvolvem o trabalho de catação do marisco nos bancos de areia do estuário dos rios 

Goiana e Megaó desde a tenra idade. A seguir explicita-se do grupo de mulheres que 

responderam ao questionário as que são beneficiárias e as que não se encontram nessa lista

Total de Beneficiárias e Não-Beneficiárias da RESEX

A pesquisa de campo identificou que do total de mulheres beneficiárias da 

uma porcentagem significativa (aproximadamente 40%) não são marisqueiras, enquanto 

outras que mesmo desenvolvendo a atividade de catação do marisco desde a infância, 

se a margem dessa lista. 
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32%
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Goiana estão estimadas em 

aproximadamente 300 mulheres, compondo significativamente o cenário da pesca artesanal 

local (FADIGAS, 2009), desse total a comunidade de Acaú possui 109 mulheres, que 

Goiana. O Perfil do 

Beneficiário da unidade foi construído no ano de 2012 e dispõe sobre os critérios de direito 

la e também ditar regras sobre o uso 

e posse da lista de beneficiários da Reserva Extrativista Acaú-Goiana deu-se 

início a aplicação de questionários, contudo ao longo dessa pesquisa de campo foi 

são de fato marisqueiras, outras 

atividades adicionais para o complemento da renda, como por exemplo, o 

Sabendo que nem todas as beneficiárias eram marisqueiras, a pesquisa de campo 

apenas a lista de beneficiários, mas 

também mulheres que apesar de não constarem como beneficiárias 

do estuário dos rios 

do grupo de mulheres que 

ue não se encontram nessa lista. 

 

RESEX Acaú-Goiana; com 

heres beneficiárias da RESEX 

não são marisqueiras, enquanto 

outras que mesmo desenvolvendo a atividade de catação do marisco desde a infância, 

Beneficiárias

Beneficiárias



 

Através de entrevistas com

atual lista de beneficiários da 

essa seleção se deu mediante um cadastro realizado anteriormente por outro órgão, sem 

que fosse de fato confrontado com a realidade. Durante o processo de pesquisa de campo, 

houve a informação de que um recadastramento seria realizado em breve, e esse por sua 

vez buscará ser o mais fiel possível ao que é efetivo.

O fato de que mulheres que possuem sua subsistência totalmente enraizada a área 

da RESEX, mas que não estão incluídas na lista de beneficiárias futuramente 

sérios problemas para as mesmas

mariscagem, visto que a área da Unidade, a partir da consolidação de seu Acordo de 

Gestão será reservada àqueles que estiverem incluídos entre os beneficiários.

A fim de inferir o grau de envolvimento das marisqueiras como o processo de 

criação da RESEX Acaú-Go

haviam participado do referido processo, do total das entrevistadas, 80% afirmaram ter 

participado das reuniões que culminariam com a criação da UC, enquanto 20% 

não ter conhecimento sobre

participado do processo de criação da 

o que é uma unidade de conservação da categoria 

Figura 6 – Entrevistadas que 

afirmam saber o que é uma 

 

Como 80% das entrevistadas afirmaram ter participado do processo de criação da 

Unidade, foi contraditório afirmare

esse fato justificaram dizendo que fazia bastante tempo desde as reuniões até agora, 

portanto elas haviam esquecido tal coisa

Através de entrevistas com membros do Conselho Deliberativo, foi verificado que a 

atual lista de beneficiários da RESEX é fruto de um processo um pouco confuso, visto que 

essa seleção se deu mediante um cadastro realizado anteriormente por outro órgão, sem 

tado com a realidade. Durante o processo de pesquisa de campo, 

houve a informação de que um recadastramento seria realizado em breve, e esse por sua 

ser o mais fiel possível ao que é efetivo. 

O fato de que mulheres que possuem sua subsistência totalmente enraizada a área 

, mas que não estão incluídas na lista de beneficiárias futuramente 

sérios problemas para as mesmas, pois estas não poderão exercer sua atividade de 

cagem, visto que a área da Unidade, a partir da consolidação de seu Acordo de 

Gestão será reservada àqueles que estiverem incluídos entre os beneficiários.

A fim de inferir o grau de envolvimento das marisqueiras como o processo de 

Goiana, foi questionado a essas atrizes sociais se as mesmas 

haviam participado do referido processo, do total das entrevistadas, 80% afirmaram ter 

participado das reuniões que culminariam com a criação da UC, enquanto 20% 

não ter conhecimento sobre esse processo. Apesar de 80% das entrevistadas assegurar ter 

do processo de criação da RESEX uma parcela significante afirmou não saber 

o que é uma unidade de conservação da categoria RESEX, como veremos abaixo.

Entrevistadas que participaram do processo de criação da 

aber o que é uma RESEX; com n=20. 

Como 80% das entrevistadas afirmaram ter participado do processo de criação da 

afirmarem logo em seguida não saber o que é uma 

sse fato justificaram dizendo que fazia bastante tempo desde as reuniões até agora, 

portanto elas haviam esquecido tal coisa. Porém é importante ressalvar que a maioria 
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membros do Conselho Deliberativo, foi verificado que a 

é fruto de um processo um pouco confuso, visto que 

essa seleção se deu mediante um cadastro realizado anteriormente por outro órgão, sem 

tado com a realidade. Durante o processo de pesquisa de campo, 

houve a informação de que um recadastramento seria realizado em breve, e esse por sua 

O fato de que mulheres que possuem sua subsistência totalmente enraizada a área 

, mas que não estão incluídas na lista de beneficiárias futuramente acarretará em 

er sua atividade de 

cagem, visto que a área da Unidade, a partir da consolidação de seu Acordo de 

Gestão será reservada àqueles que estiverem incluídos entre os beneficiários. 

A fim de inferir o grau de envolvimento das marisqueiras como o processo de 

iana, foi questionado a essas atrizes sociais se as mesmas 

haviam participado do referido processo, do total das entrevistadas, 80% afirmaram ter 

participado das reuniões que culminariam com a criação da UC, enquanto 20% disseram 

esse processo. Apesar de 80% das entrevistadas assegurar ter 

uma parcela significante afirmou não saber 

, como veremos abaixo. 

 

participaram do processo de criação da RESEX e 

Como 80% das entrevistadas afirmaram ter participado do processo de criação da 

logo em seguida não saber o que é uma RESEX, e a 

sse fato justificaram dizendo que fazia bastante tempo desde as reuniões até agora, 

Porém é importante ressalvar que a maioria 

Não Sabem
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daquelas que afirmaram não saber o que é uma RESEX estão incluídas no grupo de 

mulheres que não são marisqueiras. É válido destacar que ao serem indagadas sobre o que 

é uma RESEX ou quais são seus objetivos, automaticamente as entrevistadas relacionavam 

a RESEX a conservação e ao possível defeso do marisco, muitas delas tinham dificuldades 

em explicar o que sabiam, principalmente devido ao baixo nível de escolaridade 

predominante entre as entrevistadas. 

Interpeladas sobre as atividades permitidas e as vetadas dentro de uma reserva 

extrativista, 56% das entrevistadas afirmaram que sabem um pouco, ao passo que 20% 

atestam saber e 24% não tem entendimento sobre o que pode ou não ser feito em uma 

reserva extrativista. Contudo a partir do momento em que foram descritas para as 

entrevistadas algumas atividades, a maioria soube opinar corretamente, como demonstrada 

na tabela a seguir: 

Tabela 1 – Atividades permitidas e proibidas em uma RESEX no entendimento das 

marisqueiras. 

 

Atividades Permitida Proibida 

Visitação Pública 100% ---- 

Caça Amadorística 4% 96% 

Pesquisa Científica 92% 8% 

Exploração dos 

Recursos Minerais 

4% 96% 

Atividades que 

impeçam a 

regeneração natural 

dos ecossistemas 

---- 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo. Setembro de 2013. 

 

Mais uma vez, vale ressaltar que o nível de escolaridade foi decisivo para a 

compreensão da questão, em todas as entrevistas foi necessário repetir a alternativa mais de 

duas vezes para que as entrevistadas conseguissem compreender. 

O tema levantado por essa questão não raro abria espaço para outras discussões, 

visto que, muito embora as entrevistadas tivessem dificuldades para entender o significado 
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de cada uma das atividades citadas, sua sabedoria popular conseguia traduzir na prática 

cotidiana aquilo que está disposto na legislação. 

Nesse sentido o que mais era citado pelas marisqueiras quando se falava em 

atividades proibidas era a captura de mariscos com tamanho inadequado, e o que seria isso 

senão uma atividade que impeça a regeneração natural dos ecossistemas? A sabedoria 

popular dessas atrizes sociais é algo absolutamente grandioso e que jamais conseguirá ser 

inteiramente compreendido, contudo esses momentos de partilha de saberes alcançado em 

uma pesquisa de campo são capazes de transpor as barreiras inimagináveis do 

conhecimento entre aqueles que sabem teoricamente e aqueles que diariamente praticam 

aquilo sabem. Essa troca de experiência foi comumente vivenciada nas entrevistas, visto 

que não raro eram encontradas marisqueiras em plena prática de seu serviço diário, mas 

que não obstante a isso eram capazes de, atenciosamente responder muitas vezes até mais 

do que lhes era questionado, como observamos a seguir: 

 

Figura 7 – Atividade de extração da carne do marisco. 

 

Figura 8 – Grupo de marisqueiras respondendo ao questionário. 

 



34 
 

Ainda na perspectiva das atividades proibidas na área da RESEX, as marisqueiras 

eram enfáticas ao afirmar que grande parte das pessoas que praticam a atividade da 

mariscagem nos bancos de areia do estuário dos rios Goiana e Megaó capturam mariscos 

com tamanho abaixo do que elas consideram ideal. Contudo, é importante destacar que o 

Acordo de Gestão da unidade ainda não foi consolidado, e é justamente nesse documento 

onde estará descrito o tamanho ideal para a captura do marisco, tendo em vista que para 

ARRUDA-SOARESet al.(1982) comprimento da concha é usado como medida de 

referência para a avaliação do crescimento de Anomalocardia brasiliana e também em 

estudos de pesca para fins regulamentares, além de definir os petrechos que poderão ser 

utilizados na atividade da mariscagem. Todavia, mesmo ainda sem a consolidação do 

Acordo de Gestão, é importante perceber que as mulheres que de fato vivem da catação do 

marisco estão realmente preocupadas com a prática cotidiana dos que exercem sua 

atividade na área da RESEX, pois de acordo com as marisqueiras entrevistadas, algumas 

companheiras de trabalho capturam muitos mariscos ainda pequenos. Nesse sentido, ao 

serem indagadas se a comunidade de marisqueiras tem respeitado essa futura determinação 

relacionada ao tamanho do marisco e aos petrechos de pesca permitidos, 64% das 

entrevistadas afirmaram que no momento a comunidade de maneira geral não tem 

respeitado, mas que possivelmente isso virá acontecer a partir da consolidação do Acordo 

de Gestão da unidade se esse por sua vez vier acompanhado de rigorosa fiscalização. 32% 

das entrevistadas afirmaram que embora ainda haja muito que melhorar, as marisqueiras já 

caminham no sentido de ter práticas mais sustentáveis.No momento em que a indagação 

tornou-se pessoal, 96% das marisqueiras foram enfáticas ao afirmar que em sua prática 

cotidiana já utilizam métodos que não provocam agressão ao meio ambiente, como por 

exemplo, não capturar os mariscos ainda pequenos, ou mesmo se capturar devolvê-lo ao 

banco de areia a tempo dele sobreviver e desenvolver-se até o tamanho ideal para captura. 

Na perspectiva de compreender se as marisqueiras estão respeitando a Reserva 

Extrativista Acaú-Goiana no sentido de conservação do ambiente, tendo em vista que o 

processo de criação da unidade se deu a partir da necessidade de conservar a área para a 

geração atual e futuras e sabendo que o Diagnóstico Socioeconômico, Ambiental e 

Biológico da área, realizado pelo IBAMA/UFPB em 2006 apontava diversos impactos 

negativos na área que deveriam ser sanados ou pelo menos minimizados, como por 

exemplo, o acúmulo de lixo principalmente nas áreas de mangue, o lançamento de esgoto 

doméstico, a supressão vegetal e ocupação desordenada que são impactos causados pela 



 

própria comunidade,  foi perguntadas

área desde a criação da RESEX

desrespeitando a natureza e

observamos a seguir: 

 

Figura 9 – Conservação da biodiversidade a partir da criação da 

n=25. 

 

A resposta das entrevistadas é corroborada com as paisagens que podem ser 

observadas ao longo da área da 

resíduo sólido, efluente domés

espaços de conservação, como se vê

 

Figura 10 – Acúmulo de lixo em área de mangue.

24%

foi perguntadas se houve conservação da biodiversidade existente na 

RESEX. Para a maioria das entrevistadas a comunidade continua 

desrespeitando a natureza e, portanto não houve empenho em conservar o ambiente

Conservação da biodiversidade a partir da criação da 

A resposta das entrevistadas é corroborada com as paisagens que podem ser 

observadas ao longo da área da RESEX, onde os moradores continuam 

efluente doméstico, além de continuarem ocupando desordenadamente 

espaços de conservação, como se vê nas imagens a seguir: 

Acúmulo de lixo em área de mangue. 

28%

48%

24%
Sim, houve 

conservação

Não houve 

conservação

Houve um pouco de 

conservação
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se houve conservação da biodiversidade existente na 

ara a maioria das entrevistadas a comunidade continua 

não houve empenho em conservar o ambiente como 

 

Conservação da biodiversidade a partir da criação da RESEX; com 

A resposta das entrevistadas é corroborada com as paisagens que podem ser 

, onde os moradores continuam depositando 

tico, além de continuarem ocupando desordenadamente 

 

Houve um pouco de 
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Figura 11 – Lançamento de efluente doméstico em área de mangue. 

 

 

Figura 12 – Ocupação desordenada em área de mangue. 

 

Quando se buscou saber se na percepção das entrevistadas houve melhorias para 

sua vida e atividade econômica a partir da criação da RESEX, a maioria das beneficiárias 

da Unidade afirmou que sim, relacionando esse fato ao Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental Bolsa Verde, que é um benefício de R$ 300 concedido trimestralmente às 

famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas consideradas prioritárias para 

conservação ambiental (BRASIL, 2011), contudo, praticamente todas as entrevistadas que 

não constam como beneficiárias da RESEX, mas que por sua vez são marisqueiras afirmou 

que não houve nenhum tipo de melhoria. Esses resultados demonstram que existe uma 

necessidade de esclarecimento da população sobre os objetivos da RESEX e seus 

potenciais benefícios sociocultural às populações tradicionais envolvidas (SILVA-

CAVALMANTE, 2011). 



 

No intuito de compreender o grau de aproximação existente entre as marisqueira

o órgão gestor da Reserva, foi questionado 

por gerir a UC. A resposta das entrevistadas 

demonstrado a seguir: 

 

Figura 13 – Total de entrevistadas que afirmam saber qual órgão administra a 

RESEX Acaú-Goiana; com n

 

Para aferir se as entrevistadas tinham convicção do que afirmaram anteriormente, 

foi descrito algumas instituições a fim de que elas distinguissem qual de fato administra a 

UC, como especificado na tabela abaixo:

Tabela 2 – Instituição responsável por gerir a Reserva

IBAMA

ICMBio

CPRH

WWF Brasil

SUDEMA

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Setembro de 2013.

Antes de tudo é importante salientar que, entre as entrevistadas que são 

marisqueiras a porcentagem de acerto foi consideravelmente maior do que entre aquelas 

que são apenas beneficiárias da 

52%

No intuito de compreender o grau de aproximação existente entre as marisqueira

o órgão gestor da Reserva, foi questionado se as entrevistadas sabiam quem é responsável 

. A resposta das entrevistadas ocasionou praticamente um empate, como 

Total de entrevistadas que afirmam saber qual órgão administra a 

Goiana; com n=25. 

Para aferir se as entrevistadas tinham convicção do que afirmaram anteriormente, 

foi descrito algumas instituições a fim de que elas distinguissem qual de fato administra a 

UC, como especificado na tabela abaixo: 

responsável por gerir a Reserva Extrativista Acaú-

Instituição Entrevistadas 

IBAMA  32% 

ICMBio 52% 

CPRH ---- 

WWF Brasil ---- 

SUDEMA   4% 

12% não opinaram 

Fonte: Pesquisa de Campo. Setembro de 2013. 

Antes de tudo é importante salientar que, entre as entrevistadas que são 

marisqueiras a porcentagem de acerto foi consideravelmente maior do que entre aquelas 

que são apenas beneficiárias da RESEX, mas que não exercem a mariscagem.

48%

52%
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No intuito de compreender o grau de aproximação existente entre as marisqueiras e 

se as entrevistadas sabiam quem é responsável 

praticamente um empate, como 

 

Total de entrevistadas que afirmam saber qual órgão administra a 

Para aferir se as entrevistadas tinham convicção do que afirmaram anteriormente, 

foi descrito algumas instituições a fim de que elas distinguissem qual de fato administra a 

-Goiana 

Antes de tudo é importante salientar que, entre as entrevistadas que são 

marisqueiras a porcentagem de acerto foi consideravelmente maior do que entre aquelas 

, mas que não exercem a mariscagem. 

Não Sabem



 

 Analisando os dados da 

uma distância considerável em relação às beneficiárias da 

gestor. Contudo, analisando os dados mais profundamente conclui

beneficiárias são realmente marisq

citado o “Instituto Chico Mendes”, rapidamente a maioria das marisqueiras identificavam

no como aquele que há muitos anos está presente na região, que 

nos bancos de areia, que promoveu diversas reuniões, mostrando assim que de fato elas 

sabiam do que estavam falando. Interpeladas se elas consideravam o ICMBio atuante na 

área da RESEX, a maior parte julgou que o órgão é um pouco atuante, seguida daquelas 

que consideram-no atuante e posteriormente daquelas que jugam que o órgão não é 

presente na região, como observamos a seguir:

Figura 14 - Julgamento das entrev

 

No que se refere a atuação do Instituto Chico Mendes, o que mais foi

pelas marisqueiras foi o fator fiscalização, para elas a ausência de vistoria permite que 

muitas marisqueiras capturem mariscos fora do tamanho ideal e isso, para elas acarretará 

problemas futuros de escassez. Para

falta do órgão é no tocante a sua atuação enquanto polícia ambiental. Nesse sentido o 

ICMBio, justifica que ainda não dispõem de uma infra estrutura que favoreça essa atuação

contudo afirma que muito já foi feito em todos os sentidos des

Segundo representante do ICMBio, apenas em 2011 o instituto passou a atuar 

efetivamente na Reserva e a partir desse período algumas conquistas foram alcançadas, 

como a constituição do Conselho Deliberativo, a construção do Perf

atualmente trabalha na construção e consolidação de seu Acordo de Gestão, que subsidiará 

de maneira significativa o andamento da UC

40%

Analisando os dados da tabela, constata-se em um primeiro momento 

uma distância considerável em relação às beneficiárias da RESEX e o ICMBio, órgão 

gestor. Contudo, analisando os dados mais profundamente conclui-se que quando essas 

beneficiárias são realmente marisqueiras essa distância diminui, visto que sempre que er

citado o “Instituto Chico Mendes”, rapidamente a maioria das marisqueiras identificavam

no como aquele que há muitos anos está presente na região, que as visitou

, que promoveu diversas reuniões, mostrando assim que de fato elas 

sabiam do que estavam falando. Interpeladas se elas consideravam o ICMBio atuante na 

, a maior parte julgou que o órgão é um pouco atuante, seguida daquelas 

tuante e posteriormente daquelas que jugam que o órgão não é 

presente na região, como observamos a seguir: 

Julgamento das entrevistadas sobre a atuação do ICMBio

No que se refere a atuação do Instituto Chico Mendes, o que mais foi

foi o fator fiscalização, para elas a ausência de vistoria permite que 

muitas marisqueiras capturem mariscos fora do tamanho ideal e isso, para elas acarretará 

problemas futuros de escassez. Para os membros do Conselho Delibera

falta do órgão é no tocante a sua atuação enquanto polícia ambiental. Nesse sentido o 

ICMBio, justifica que ainda não dispõem de uma infra estrutura que favoreça essa atuação

contudo afirma que muito já foi feito em todos os sentidos desde que a Unidade foi criada.

representante do ICMBio, apenas em 2011 o instituto passou a atuar 

efetivamente na Reserva e a partir desse período algumas conquistas foram alcançadas, 

como a constituição do Conselho Deliberativo, a construção do Perfil do Beneficiário e 

atualmente trabalha na construção e consolidação de seu Acordo de Gestão, que subsidiará 

andamento da UC. Perguntado sobre o Plano de Manejo, que de 

32%

24%

40%

4%

Atuante

Não atuante

Pouco atuante

Não quis opinar
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em um primeiro momento que ainda há 

e o ICMBio, órgão 

se que quando essas 

ueiras essa distância diminui, visto que sempre que era 

citado o “Instituto Chico Mendes”, rapidamente a maioria das marisqueiras identificavam-

as visitou diversas vezes 

, que promoveu diversas reuniões, mostrando assim que de fato elas 

sabiam do que estavam falando. Interpeladas se elas consideravam o ICMBio atuante na 

, a maior parte julgou que o órgão é um pouco atuante, seguida daquelas 

tuante e posteriormente daquelas que jugam que o órgão não é 

 

istadas sobre a atuação do ICMBio; com n=25. 

No que se refere a atuação do Instituto Chico Mendes, o que mais foi destacado 

foi o fator fiscalização, para elas a ausência de vistoria permite que 

muitas marisqueiras capturem mariscos fora do tamanho ideal e isso, para elas acarretará 

do Conselho Deliberativo, a principal 

falta do órgão é no tocante a sua atuação enquanto polícia ambiental. Nesse sentido o 

ICMBio, justifica que ainda não dispõem de uma infra estrutura que favoreça essa atuação, 

de que a Unidade foi criada. 

representante do ICMBio, apenas em 2011 o instituto passou a atuar 

efetivamente na Reserva e a partir desse período algumas conquistas foram alcançadas, 

il do Beneficiário e 

atualmente trabalha na construção e consolidação de seu Acordo de Gestão, que subsidiará 

. Perguntado sobre o Plano de Manejo, que de 

Pouco atuante

Não quis opinar
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acordo com o SNUC (2000), deverá ser construído 05 anos após a criação da unidade, e 

que a RESEX ainda não possui, mesmo já tendo 06 anos de criada, a resposta foi 

justificada no fato de que o Instituto só passou a atuar na área a partir de 2011. 

Diante de tudo isso, percebesse que desde sua criação até hoje, a Reserva 

Extrativista Acaú-Goiana favoreceu algumas mudanças no contexto da comunidade 

tradicional que sobrevive de seus recursos, contudo ainda há muito a ser feito tanto pela 

comunidade quanto por seu órgão gestor, que precisam aproximar-se cada dia mais no 

sentido caminharem juntos no intuito de garantir que os objetivos dessa unidade de 

conservação sejam os mais brevemente efetivados.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

 

5.1 - Conclusões 

 

 A participação das mulheres marisqueiras no tocante a criação de uma reserva 

extrativista no estuário dos rios Goiana e Megaó, trouxe ao âmbito social a força dessas 

trabalhadoras na luta em defesa da natureza que por sua vez é seu ambiente de trabalho. 

Contudo, ao longo dessa pesquisa foi possível perceber que muitas mulheres que 

constituíram anteriormente o grupo daquelas que lutaram por essa unidade de conservação, 

encontram-se atualmente a margem dela, excluídas do grupo de beneficiárias da reserva. 

 Um fator agravante que merece destaque é que se a situação acima descrita não for 

revertida, as mulheres que mesmo sendo marisqueiras não se tornarem beneficiárias não 

poderão mais exercer seu trabalho na área da RESEX a partir do momento em que seu 

Acordo de Gestão for consolidado. 

 A pesquisa de campo verificou que do total de mulheres entrevistadas nem sempre 

aquelas que constavam entre as beneficiárias eram de fato marisqueiras, todavia, aferiu 

também que as marisqueiras que se encontram na lista, de fato foram participativas no 

processo de criação da RESEX. Do total de beneficiárias entrevistadas, aproximadamente 

60% são marisqueiras e participaram do processo de criação da UC e um fator que vem 

corroborar com isso, é que desse total, 80% sabem o que uma RESEX. 

Apesar de até o presente momento, a RESEX Acaú-Goiana não contar com todos 

os dispositivos legais para seu pleno funcionamento, como o Plano de Manejo, por 

exemplo, muitas conquista já foram alcançadas, como a constituição do Conselho 

Deliberativo e construção do Perfil do Beneficiário, além de atualmente trabalhar no 

sentido de construir, aprovar e consolidar seu Acordo de Gestão. O fato de ainda não 

possuir seu Plano de Manejo impede que a Reserva possua sua zona de amortecimento, 

bem como um possível corredor ecológico.  
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 Muito já foi conquistado, a própria criação da RESEX é uma grande vitória para as 

populações tradicionais que desenvolvem suas atividades no estuário dos rios Goiana e 

Megaó, mas muito ainda necessita ser feito, e é preciso que as práticas participativas sejam 

sempre um referencial no contexto dessa UC, favorecendo que todos os envolvidos com 

essa reserva caminhem sempre no sentido de convergirem para o bem comum. 

 

5.2 – Sugestão para trabalhos futuros 

 

Analisar situação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana a partir da consolidação de 

seu Acordo de Gestão e do recadastramento dos beneficiários, na perspectiva de que a 

Unidade de Conservação cumpra com seu objetivo de subsidiar a sobrevivência de sua 

população tradicional. 
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ANEXO 2 
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Questionário feito com os moradores da RESEX 

Nome: 

Idade: 

 

1 – Você participou do processo de criação da RESEX Acaú-Goiana? 

 Sim (  )       Não (  )        

2 – Você sabe o que é uma RESEX? 

Sim (  )      Não (  ) 

3 – Você sabe quais são os objetivos de uma RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

4 – Você sabe quais são as atividade permitidas em uma RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

5 – Você sabe quais atividades são proibidas em uma RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

6 - Das Atividades descritas abaixo quais são proibidas em um RESEX? 

(  ) Visitação Pública                       (  ) Caça Amadorística 

(  ) Atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas 

(  ) Pesquisa científica                    (  ) Exploração dos recursos minerais 

7 – Você sabe qual órgão é responsável por gerir a RESEX Acaú-Goiana? 
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Sim (  )       Não (  )     

8 - Das instituições descritas abaixo qual (is) geri a RESEX Acaú-Goiana ? 

(  ) IBAMA    (  ) ICMBio     (  ) CPRH     (  ) WWF Brasil     (  ) SUDEMA 

9 – Você julga que o ICMBio é atuante na área da RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

10 – Você considera que houve melhorias para a comunidade com a criação da RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

11 – Sua vida e atividade econômica melhoraram após a criação da RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

12 – Com a criação da RESEX, houve conservação da biodiversidade existente na área? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

13 – A comunidade tem respeitado os desígnios da RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

14 – Você tem respeitado os desígnios da RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

15 - Houve aumento na quantidade de espécies após a criação da RESEX? 

Sim (  )       Não (  )       Um pouco (  ) 

 

 
 


