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Resumo 
 

O projeto buscou avaliar a implementação do Programa Bolsa Verde (PBV) na Reserva 

Extrativista Marinha Lagoa de Jequiá/AL, um estudo de caso com as famílias beneficiárias 

e não beneficiárias do programa, verificando se houve resultados positivos para a 

conservação do meio ambiente. A análise foi realizada a partir dos requisitos estipulados 

pelo Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo monitoramento do PBV, trazendo à 

discussão as falhas e acertos identificados, com sugestões para a gestão da Resex. Nesse 

contexto, o trabalho buscou interpretar a possibilidade de uma gestão ambiental mais 

eficiente e sua relação na erradicação da pobreza. Com esse objetivo, o trabalho incidiu sobre 

o Programa Bolsa Verde, trazendo a reflexão se essa política pode ser uma ferramenta útil 

para o alcance desse resultado. O estudo foi baseado na Resex Jequiá pelas circunstâncias 

negativas de gestão encontradas, antes do PBV, e a mudança após sua implementação. A 

análise foi baseada em pesquisa bibliográfica, legislativa, documental e com entrevistas em 

campo. Ao final, conclui-se que o PBV é uma política pública que atinge uma parcela 

significativa da população da Resex e do Município de Jequiá, com uma importância 

econômica e social. Todavia, constatamos que existe uma lacuna entre as propostas de 

criação do Programa e a sua implementação, principalmente quando falamos no aspecto da 

conservação ambiental. Dessa forma, o trabalho afirma que houve ganhos na implementação 

do PBV na Resex e defende a sua permanência, ressaltando a necessidade de ajustes para 

obtenção de resultados mais significativos para a conservação ambiental. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Programa Bolsa Verde. Resex Jequiá. Políticas Públicas. Erradicação da 

pobreza e Conservação. 
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Abstract 
 

The project sought to evaluate the implementation of the Green Grant Program (PBV) in the 

Marine Extractive Reserve, in Lagoa de Jequiá/AL (Resex Jequiá). A case study with the 

beneficiary and non-beneficiary families of the program, verifying if there were positive 

results for the conservation. The analysis was made based on the requirements stipulated by 

the Ministry of the Environment, responsible for monitoring the PBV, bringing to the 

discussion the identified failures and successes, with suggestions for the Resex 

management. In this context, the work sought to interpret the possibility of a more 

efficient environmental management and its relation with poverty eradication. With this 

objective, it focused on the Green Grant Program, bringing the reflection whether this 

policy can be a useful tool towards this result. The study was based on Resex Jequiá, due to 

negative management factors encountered before the PBV, and the change after its 

implementation. The analysis was based on bibliographic, legislative and documentary 

research as well as field interviews. In the end, it is concluded that the PBV is a public policy 

which affects a significant part of the population of the Marine Extractive Reserve and the 

municipality of Jequiá, with economic and social importance. However, we noted that there 

is a gap between the proposals for the creation of the Program and its implementation, 

especially when we talk about the environmental conservation aspect. Thus, the work states 

that there were gains in the implementation of the PBV in Resex Jequiá, and defends its 

continuity, emphasizing the need for adjustments to obtain most significant results for the 

conservation of the environment. 
  

 

 

 

 

Keywords: Green Grant Program. Resex Jequiá. Public policy. Poverty Eradication and 

Conservation. 
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1. Introdução 

 

O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda 

a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois 

sabemos que as coisas podem mudar (...) A humanidade possui ainda a capacidade 

de colaborar na construção da nossa casa comum. Desejo agradecer, encorajar e 

manifestar apreço a quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão 

a trabalhar para garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão 

é devida àqueles que lutam, com vigor, por resolver as dramáticas consequências da 

degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. (...) Lanço um convite 

urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do 

planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental, 

em que vivemos, e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos 

nós. (FRANCISCO, Carta encíclica laudato si do santo padre, sobre o cuidado da 

casa comum, p. 12 e 13). 

 

A ideia de conservar a natureza, mesmo parecendo comum atualmente, nem sempre 

esteve entre nós. Essa ideia é possivelmente fruto do contínuo questionamento da humanidade 

acerca de suas relações com a Terra, as quais foram se desenvolvendo e se transformando, 

culminando, no Ocidente, em relações de domínio e desprezo pela natureza (Bensusan 2014). 

Segundo Morin & Kern (2000 apud Irving, 2014, p. 167), faz-se necessária uma 

mudança nesse sentimento de desprezo: “todos nós compartilhamos o mesmo destino na 

“Terra Pátria”, e conforme Moscovici (2007 apud Irving, 2014, p. 167), “a natureza nos 

fabrica, tanto quanto nós a fabricamos”, ou seja, estamos todos envolvidos e somos todos 

responsáveis ao mesmo tempo. 

 

“Encontramo-nos num momento de enormes desafios para o desenvolvimento 

sustentável... O esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos da 

degradação ambiental, incluindo a desertificação, secas, a degradação dos solos, a 

escassez de água doce e a perda de biodiversidade acrescentam e exacerbam a lista 

de desafios que a humanidade enfrenta. A mudança climática é um dos maiores 

desafios do nosso tempo e seus efeitos negativos minam a capacidade de todos os 

países de alcançar o desenvolvimento sustentável. Os aumentos na temperatura 

global, o aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos e outros impactos das 

mudanças climáticas estão afetando seriamente as zonas costeiras e os países 

costeiros de baixa altitude, incluindo muitos países menos desenvolvidos e os 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento. A sobrevivência de muitas 
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sociedades, bem como dos sistemas biológicos do planeta, está em risco” (Agenda 

2030, ONU, 2015). 

 

Nesse panorama, urge falar sobre o meio ambiente e suas relações, principalmente no 

caso do Brasil diante da sua relevância ambiental, onde, segundo MMA (2011), é a nação com 

a maior diversidade de espécies no mundo. São seis biomas terrestres e três grandes 

ecossistemas marinhos, além de mais de 116 mil1 espécies de animais e 46.096 espécies de 

plantas descritas no país (MMA 2018). 

Portanto, neste trabalho, discutiremos a questão ambiental e sua relação com políticas 

públicas, especificamente o Programa Bolsa Verde, e seus potenciais benefícios para 

conservação. Para tanto, vamos considerar o conceito de meio ambiente estabelecido pela 

legislação vigente, iniciando com a Constituição Federal, no qual ele é tratado segundo o 

artigo abaixo: 

 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  §1º Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) 

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção; (...)” (Brasil 1988). 

Então, segundo Bensusan (2014), quando a CF/88 impõe ao Poder Público o dever de 

defender e preservar o meio ambiente, conforme citado acima, aparece um dos instrumentos 

para o cumprimento desse dever, que é a “definição de espaços territoriais e seus componentes 

a serem especialmente protegidos”, indicando que o Poder Público deve criar áreas protegidas 

e garantir que elas contribuam para a existência de um “meio ambiente” ecologicamente 

equilibrado, surgindo assim, a oportunidade e a base para criação de espaços protegidos para 

conservar a natureza. 

Em grande parte do mundo, atualmente, o principal instrumento para a conservação da 

biodiversidade é o estabelecimento de áreas protegidas. Esses espaços estão, 

                                                 

1 Números, das espécies animais e vegetais, atualizados no Sistema de informação sobre biodiversidade brasileira 

(SiBBr) – dados sobre a biodiversidade brasileira (SiBBr 2018). 
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aproximadamente, em 80% dos países do mundo, cobrindo cerca de 14,6% da superfície do 

planeta, segundo IUCN2 (2013 apud Bensusan, 2014, p.33). Já segundo Prates e Irving (2015), 

quando falamos dos números no Brasil, esses dados sobre a cobertura são expressivos na sua 

porção continental, sendo que na última década o país foi responsável pela criação de 74% 

das áreas criadas no planeta, tendo aproximadamente 17% de seu território continental 

protegidos por unidades de conservação.  

O que vemos é que a criação e manejo de áreas protegidas têm sido o meio mais 

comum na busca dos objetivos de conservação (Margules & Pressey 2000, Gaston et al., 2008 

apud Prates & Sousa, 2014, p.83), apresentando evidências de que é uma estratégia bem-

sucedida na conservação da biodiversidade (Bruner et al., 2001; Butchart et al., 2012 apud 

Prates & Sousa, 2014, p.83). 

No Brasil já possuímos uma Lei que congrega um Sistema de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC3 , onde de acordo com CNUC4 temos 2100 UC entre 

federais, estaduais e municipais cobrindo, aproximadamente, uma área de 1.500.000 km² 

incluindo todos os biomas terrestres e marinho, mas nem sempre de forma representativa, 

pois, segundo Prates e Irving (2015), isso equivale a 16,8% do território continental brasileiro 

e 1,5% do território marinho5. 

Nesse contexto, as Unidades de Conservação Federais, foco principal do trabalho, são 

geridas, desde 2007, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio)6, que tem como missão “proteger o patrimônio natural e promover o 

desenvolvimento socioambiental”  (ICMBio 2015). 

Dentro do conjunto das categorias de manejo estabelecidas pelo SNUC de Unidades 

                                                 
2 IUCN – International Union for Conservation of Nature – é um organismo internacional composto 

exclusivamente de organizações governamentais e da sociedade civil, formando com o objetivo de fornecer às 

organizações públicas, privadas e não governamentais os conhecimentos e ferramentas que permitem o progresso 

humano, o desenvolvimento econômico e a conservação da natureza ocorram em conjunto. Criada em 1948, a 

IUCN evoluiu para a maior e mais diversificada rede ambiental do mundo (IUCN 2017). 
3 O SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, criado pela Lei 9.985/2000. 
4 CNUC – Cadastro nacional de unidades de conservação – dados consolidados e atualizados em 10/07/2017. 
5 O Brasil passou de 1,5% de áreas marinhas protegidas para 25% com a criação, no dia 19 de março de 2018, 

das novas unidades de conservação federais marinhas - nos arquipélagos São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, 

e o de Trindade e Martim Vaz, em Vitória (ES) (ICMBio 2018). 
6 Desde 2007, as unidades de conservação federais são geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). Essa autarquia derivou-se de uma divisão do IBAMA e resulta de uma lógica baseada 

na separação das ações de conservação, tanto nas áreas protegidas, como aquelas ligadas diretamente às espécies, 

das atividades de licenciamento e fiscalização (Bensunsan 2014). 
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de Conservação, destacamos as Reservas Extrativistas7 – Resex, uma das categorias do grupo 

de unidades de conservação de uso sustentável, voltada às comunidades tradicionais, onde se 

busca equilibrar a urgência na conservação, com sua riqueza – diversidade biológica, produtos 

comercializáveis e serviços não comercializáveis – e a riqueza da população tradicional lá 

existente que coexiste, coabita nesses ambientes e usa os recursos associados, em uma relação 

de sobrevivência e cuidado (Brasil 2000). 

A definição da categoria de manejo de uma unidade de conservação decorre dos 

estudos feitos no processo de criação ou por demanda de segmentos da sociedade, devido às 

características e alternativas locais para a conservação dos recursos naturais. (Prates et 

al.,2012). 

Dessa forma, a categoria Resex, segundo o SNUC, consiste em uma área que visa a 

conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais – onde 

atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas - mas desde que 

praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos estejam asseguradas (Brasil 2000). 

Nesse contexto, as Reservas Extrativistas Marinhas (Resex Marinhas) apareceram 

após um período de implementação e regulamentação de áreas destinadas ao uso sustentável, 

sendo em 1992 criada a primeira fora dos limites da Amazônia e distinta quanto aos recursos 

a serem utilizados – Resex Marinha de Pirajubaé/SC (Cecca,  1997, apud Chamy, 2002, p.04). 

As Reservas Extrativistas Marinhas surgiram, então, a partir da transferência de um 

modelo de manejo originário da Amazônia, que deu origem às primeiras Reservas 

Extrativistas (Diegues, 2008, apud  Santos e Schiavetti, 2013, p.480). 

Segundo Glaser & Oliveira (2004), as Resex Marinhas formam a “segunda geração” 

de Resex, onde, não apenas o senso ecológico, mas também o contexto político, 

organizacional e institucional são bem diferentes daqueles das primeiras reservas em áreas 

amazônicas. 

As unidades de conservação costeiras e marinhas começaram a ser criadas pela 

necessidade de se manter as populações locais em seus territórios, bem como aos inúmeros 

                                                 
7 Reservas Extrativistas (Resex) – categoria como indica Becker (2004, p.107, apud Medeiros, 2006, p.58) “fruto 

da luta dos seringueiros por sua sobrevivência na floresta, contra a expansão  dos fazendeiros de gado e os 

projetos de colonização do INCRA”; Segundo Medeiros (2006), “representam um importante avanço  na 

concepção de áreas protegidas  no Brasil, pois incorporam concretamente aos objetivos da conservação ações de 

inclusão social e econômica das populações diretamente afetadas”.  
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estudos e alertas que apontam a necessidade de se encontrar caminhos para reverter, se 

possível, as previsões de colapso dos recursos pesqueiros e a necessidade de conservação da 

biodioversidade marinha (Prates et al., 2012). 

O que se sabe é que da mesma forma que as áreas terrestres protegidas, as áreas 

marinhas são zonas geograficamente definidas onde um conjunto de objetivos de conservação 

é estabelecido, onde permitem também diversas formas de atividade humana, mas tentando 

torná-las sustentáveis, buscando um equilíbrio entre restrições econômicas e biológicas 

(Prates 2014). 

Vale ressaltar que as maiores ameaças à biodiversidade marinha e costeira são a 

degradação e/ou descaracterização de habitats, a sobrepesca, aquicultura desordenada, 

espécies exóticas, poluição e mudanças climáticas, sendo as suas causas diversas, mas com 

destaque aos resíduos urbanos, agrícolas e industriais, especulação imobiliária, lixo, 

desmatamento de mata ciliar e manguezais, entre outras tantas (Prates 2014). 

Mas apenas a criação de áreas protegidas não é o suficiente para conservar a 

biodiversidade marinha e tampouco recuperar por completo as éspecies colapsadas. A 

efetividade de gestão dessas áreas, minimizando as diversas fontes de estresse, pode ajudar os 

ecossistemas na sua capacidade de resiliência (Prates 2014). 

Reforçar a efetividade da conservação em todas as categorias de unidades de 

conservação depende da qualidade da gestão empregada, o que envolve capacidade de 

planejamento, fiscalização e monitoramento por parte do órgão gestor; disponibilidade de 

recursos humanos, financeiros e de infraestrutura adequados às necessidades da área; e 

capacidade de lidar com conflitos com a população residente no interior ou entorno, entre 

outros aspectos (Prates et al., 2012). 

Porém, da mesma forma que em outras categorias de UCs, as Resex Marinhas  

apresentam os mesmos problemas como baixa implementação, pouca efetividade, problemas 

de gestão, fiscalização, insuficiência de recursos financeiros e humanos, entre outros (Prates 

2014). 

 No caso específico da Resex Jequiá, observa-se uma área de extrema pobreza, com 

baixa produção, com problemas tão ou mais sérios que as comunidades ao redor, com baixa 

ou nula organização social, com pouco alcance das políticas públicas e baixo reconhecimento 

dessa população sobre sua história, tradição e costumes (ICMBio 2013). 
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“Os problemas enfrentados nas unidades de uso sustentável são múltiplos e 

apresentam especificidades de demandas sociais conforme o bioma, que se 

relacionam com os processos históricos de ocupação e produção locais. Assim como 

para uma grande proporção da população brasileira, questões sociais urgem por 

resoluções, principalmente dentro de reservas extrativistas como: saúde pública, 

assistência técnica para gestão de produção agrícola e pesqueira; problemas 

fundiários; capital social reduzido; déficit de moradia e saneamento básico, entre 

outros” (Silva et al.,2013 apud Prates & Sousa, 2014, p.105).  

 

Seguindo esse entendimento, a ONU na Agenda 2030, traz o reconhecimento e 

urgência na tratativa dessa questão, onde afirma no seu preâmbulo: “Reconhecemos que a 

erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é 

o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável” 

(ONU 2015). 

“ Refletir sobre a gestão de áreas protegidas requer um exercício de desconstrução 

de mitos históricos, consolidados na sociedade contemporânea, a partir de um olhar 

fragmentado e distorcido sobre a relação sociedade e natureza. Esse enfoque exige 

também enfrentamento desse passivo de conflitos... Não se pode ignorar que a 

origem de muitos desses conflitos sociais tem se configurado no próprio processo 

de criação de unidades de conservação. Esse processo, salvo raras exceções, tem 

sido conduzido de forma centralizada, burocrática e, frequentemente, orientado por 

argumentos ecológicos, mas não a partir de uma leitura realista do contexto 

socioeconômico de uma área potencial para a conservação da biodiversidade...E, 

por esse equívoco de interpretação, estas áreas, impostas por um ator social exógeno 

à realidade local, não costumam ser internalizadas pelas populações que ali habitam 

como patrimônio coletivo, de valor para a sua própria sobrevivência. Ao contrário, 

são interpretadas como obstáculos ao seu direito de existir e sobreviver” (Irving, 

2014). 

 

Nessa perspectiva, no Brasil, os esforços para a erradicação da pobreza ganharam 

maior visibilidade e foram feitos de forma sistematizada pela implementação do Plano Brasil 

sem Miséria8, que foi instituído em 2011, com a finalidade de superar a situação de extrema 

                                                 
8 BSM – foi instituído pelo Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, com público prioritário de 16,2 milhões de 

brasileiros identificados pelo censo de 2010 e possui três eixos de atuação: a) garantia de renda; b) acesso a 

serviços públicos; e c) inclusão produtiva (MMA 2017). 
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pobreza da população em todo o território, pela integração de políticas e programas em três 

eixos: garantia de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva (MMA 2017). 

Em um conceito abrangente, entende-se por política pública qualquer conjunto de 

orientações voltado à tomada de decisão e à realização de ações concretas para resolver 

questões que são de interesse comum da sociedade. Por ser um bem comum, a biodiversidade 

depende fundamentalmente das políticas públicas (Vélez-Martin et al., 2016). 

De acordo com Shalheb et al., (2009), “qualquer que seja o ponto de partida de análise 

de políticas públicas, ele pressupõe o olhar sobre pressões sociais, interesses conflitantes, 

interesses comuns, jogos de poder, instituições, intervenções, dentre outros”. 

Segundo Teixeira (2008), o desafio da sustentabilidade e do desenvolvimento 

sustentável envolvem múltiplos setores governamentais e privados, bem como vários 

segmentos sociais, cada um com uma estrutura específica de políticas públicas. 

Dessa forma, trabalhar a importância dessa relação entre o desenvolvimento 

sustentável e a política pública é um agir que opera num campo muito vasto. No Brasil, uma 

política ganhou destaque na tentativa de atender essa demanda: o Programa Bolsa Verde 

(PBV), um programa de transferência de renda com condicionalidades socioambientais – que 

os participantes desenvolvam atividades de conservação ambiental em áreas com relevantes 

ativos e recursos naturais - sendo o público-alvo, dentre outros, as famílias beneficiárias das 

UCs, em extrema pobreza, partindo da premissa básica, do reconhecimento que essas 

populações tradicionais, que vivem nessas localidades, têm um papel fundamental na 

manutenção dos biomas (MMA 2017). 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi apresentar um estudo de caso, de uma 

Reserva Extrativista Marinha, única no Estado de Alagoas, onde foi relatado o histórico de 

sua implementação com a caracterização de vários aspectos, abrangendo o período de criação 

até os dias atuais, destacando a implementação de uma política pública – Programa Bolsa 

Verde e suas implicações na gestão da Resex.   

 

 

 

 

 

 



8 

 

2.Metodologia 

 

2.1 Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado na Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá, criada no 

Decreto s/nº, de 27 de setembro de 2001, abrangendo uma área de 10.203,90 ha, formada pela 

Lagoa de Jequiá e uma porção do oceano, que adentra três milhas náuticas e se estende pela 

linha da costa entre os rios Taboado e Jequiá, e tem como objetivos, assegurar o uso 

sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, protegendo os meios de vida e 

a cultura da população extrativista local (Santos, dados não publicados). 

Ressalta-se que as Reservas extrativistas devem ser espaços de “empoderamento” das 

comunidades, de apropriação das áreas, de orgulho, manutenção, organização social, 

atividades impulsionadas pelos órgãos de gestão e parceiros (ICMBio 2013). 

A Resex Jequiá, segundo ICMBio (2013), foi proposta como um espaço de proteção, 

manutenção harmônica entre meio ambiente e a população que, por tradição, lá vive - que já 

mantinha seus hábitos, utilizava e cuidava de um espaço territorial anteriormente (Figura 1). 

 
       Figura 1. Mapa da Resex Jequiá. 
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2.2 Levantamento de Informações e Análises 

 

O levantamento das informações foi realizado em duas partes: uma primeira parte 

teórica, por meio da pesquisa bibliográfica sobre os aspectos do processo de construção de 

políticas públicas, que neste caso foi focalizado no estudo de uma política específica com 

intuito de desenvolvimento ambiental sustentável com inclusão social, avaliando esse 

processo de construção especificamente no município de Jequiá da Praia, no estado de 

Alagoas. 

A segunda parte, de campo, foi realizada com a aplicação de questionários, no período 

de dezembro de 2016 até abril de 2017, com a aplicação de 278 questionários pelo método da 

“Bola de Neve”9, complementando com estudos e fichamentos de obras, textos, artigos 

científicos e periódicos que trataram direta ou indiretamente do tema e/ou que auxiliaram no 

processo investigativo. 

A “bola de neve”, do inglês “snowball”, ou ainda “snowball sampling” é uma técnica 

na qual os interlocutores da pesquisa indicam outros que possam potencialmente contribuir 

com o tema a ser estudado. Estes, por sua vez, indicam outros, e assim sucessivamente, até 

que não haja mais informações a acrescentar ou que as indicações se repitam. Dessa maneira, 

forma-se uma espécie de rede de informantes, ou cadeia de referentes (Wha, 1994 apud Baldin 

& Munhoz, 2011). 

A pesquisa de campo, para Velasco et al., (2008, apud Baldin & Munhoz, 2011), 

constitui uma maneira de se realizar um estudo sociocultural que demanda o emprego de 

técnicas que, por sua vez, auxiliarão na construção e sistematização do conhecimento, 

principalmente quando realizada em núcleos “comunitários”. 

Segundo Velasco & Diaz de Rada (1997), conforme citado por Baldin & Munhoz 

(2011), a pesquisa de campo, essencialmente em ambientes comunitários, caracteriza-se como 

forma de investigação sociocultural, que exige um conjunto de procedimentos e normas onde 

se possibilite a organização e produção do conhecimento.  

                                                 

9 O tipo de amostragem nomeado como bola de neve é uma forma de amostra não probabilística, que utiliza 

cadeias de referência. Ou seja, a partir desse tipo específico de amostragem não é possível determinar a 

probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa, mas torna-se útil para estudar determinados grupos 

difíceis de serem acessados (Vinuto 2014). 



10 

 

Os autores seguem afirmando que a “snowball” é uma via para a execução desse tipo 

de pesquisa, sendo uma técnica com forma de amostra não probabilística10, onde as indicações 

sucessivas visam alcançar um objetivo proposto – “ponto de saturação”. 

O “ponto de saturação” é atingido, segundo os autores, quando os novos entrevistados 

passam a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar novas 

informações relevantes à pesquisa, portanto, a técnica é uma amostragem que utiliza cadeias 

de referência, uma espécie de rede. 

Segundo Albuquerque (2009 apud Baldin & Munhoz, 2011, p 332) a pesquisa segue 

com a seleção dos primeiros participantes, que são as “sementes”11, que devem ter 

conhecimento da localidade, do fato acontecido ou das pessoas que vivem na comunidade.  

Na pesquisa, então, selecionamos como “sementes” os conselheiros12 do Conselho 

deliberativo13 da Resex, de cada comunidade da UC, onde, na 15ª reunião do Conselho 

deliberativo, no dia 06 de dezembro de 2016, foi apresentada a proposta do trabalho, aprovada 

e na sequência foram iniciadas as entrevistas dos mesmos e, por conseguinte, indicação dos 

seus “filhos”, conforme terminologia da pesquisa.  

Já Sanchez & Nappo (2002), conforme citado por Baldin & Munhoz (2011, p 335), 

ressaltam que pesquisas dessa modalidade devem se valer de amostragens intencionais, ou 

seja, aquelas que consideram como sujeito da pesquisa os casos que detenham muitas 

informações sobre o tema em investigação. Levando em consideração essas afirmações, o 

estudo focou a amostra geral somente nas famílias beneficiárias da Resex, que estão 

cadastradas no ICMBio, considerando que as mesmas compõem o grupo mais representativo 

e de interesse prioritário no acompanhamento da implementação do PBV. 

                                                 
10 Amostra não probabilística é obtida a partir do estabelecimento de algum critério de inclusão, e nem todos os 

elementos da população alvo têm a mesma oportunidade de serem selecionados para participar da amostra 

(Bickman & Rog, 1997, apud Baldin & Munhoz, 2011, p.332). 
11 Sementes – indivíduo (s) de partida no recrutamento dos sujeitos e que recebe a designação de “sementes”, 

por serem os primeiros indivíduos recrutados. Já os novos recrutados a partir das “sementes” são os seus “filhos” 

(Albuquerque, 2009 apud Baldin & Munhoz, 2011, p.333). 
12 Conselheiro – é quem representa a instituição membro do Conselho. Por exemplo: dona Maria de Jesus é a 

conselheira titular representante da Associação de Moradores (ICMBio 2014a). 
13 Conselho é um fórum de discussão, negociação e gestão da Unidade de Conservação e sua área de influência, 

para tratar de questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas. Ele é constituído formalmente e 

vinculado à estrutura de gestão da UC, sendo, no caso do deliberativo, responsável por deliberar sobre assuntos 

relacionados à gestão da unidade de conservação (ICMBio 2014a). 
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O trabalho de campo iniciou com a aplicação das entrevistas, decorrendo nos 

parâmetros da pesquisa qualitativa14, sendo, segundo Neto (1994), uma possibilidade de 

aproximação daquilo que desejamos conhecer e estudar, mas também de criar conhecimento 

novo, partindo-se da realidade em estudo. 

 A pesquisa foi realizada nas 12 comunidades do entorno da Reserva Marinha da Lagoa 

do Jequiá e dentro do grupo amostral de 1995 famílias, que são consideradas beneficiárias da 

UC, conforme levantamento15 e cadastramento16 realizado pelo ICMBio em 2014, abrangendo 

toda a área de entorno da Unidade, o que compreende a parte lagunar e marinha da UC (Figura 

2). 

 

 
Figura 2. Mapa de localização das comunidades da Resex Jequiá entrevistadas. 

 

                                                 
14 Pesquisa qualitativa – requer do investigador atitudes como abertura, flexibilidade, capacidade de observação 

e de interação com o grupo pesquisado, além de possibilitar fatores positivos, condições de readaptação e 

correção dos instrumentos de pesquisa durante o transcorrer da mesma possibilitando a revisão dos objetivos da 

investigação (Minayo 2000). 
15 Levantamento de dados sobre as famílias em Unidades de Conservação: coleta de dados utilizando de 

formulário padrão do ICMBio, com foco na identificação das famílias que moram, ocupam e utilizam as 

Unidades de Conservação Federais, beneficiários ou não da Unidade (IN nº35 de 27/12/13 ICMBio). 
16 Cadastro de famílias beneficiárias: registro feito pelo ICMBio após etapa de levantamento de dados sobre as 

famílias em Unidades de Conservação, com foco no reconhecimento dessas famílias como beneficiárias da 

Unidade (IN nº35 de 27/12/13 ICMBio).  
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Dentro desse universo acima de beneficiários da UC, o trabalho foi dividido em dois 

conjuntos: 1) o amostral, que compreende as famílias que são beneficiárias da UC e do PBV; 

e 2) o grupo controle, que são as famílias beneficiárias da UC, mas não beneficiárias do PBV. 

Os questionários utilizados foram os mesmos desenvolvidos pela parceria entre a 

Organização não Governamental “Conservação Internacional”17 e o Ministério do Meio 

Ambiente, firmada para a avaliação do Programa Bolsa Verde nacional. 

O processo utilizou a coleta ativa – que consiste em uma pesquisa realizada 

diretamente nos locais selecionados para a avaliação que, através de um instrumento de 

pesquisa (ex: formulário amostral – Anexo 1) coleta diretamente as informações junto aos 

sujeitos objeto (ex: famílias beneficiárias do PBV na Resex Jequiá). 

De acordo com o exposto, a atividade de campo começou com a aplicação de 157 

questionários às famílias beneficiárias do PBV, seguindo a coleta ativa e a metodologia “Bola 

de neve”, seguindo, para a avaliação de impacto, que foi feita também com coleta ativa – 

agora de famílias beneficiárias da UC, que não recebem o PBV - com aplicação 121 

questionários (Anexo 2), para confrontar suas opiniões, visões e ações em relação à Resex e 

ao meio ambiente em questão. 

 

3.Caracterização do Programa e da Resex Jequiá 

 

3.1 Uma Política Pública Social 

 

O conceito de política pública, de acordo com Chrispino (2016), é o resultado de 

muitas variáveis e seu significado será tão diferente quanto o número de ideologias, contextos, 

entre outras coisas. Sendo assim, segundo Souza (2006 apud Chrispino, 2016, p.18), a 

definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, na qual as decisões e análises sobre 

política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que 

diferença faz.  

O Programa Bolsa Verde, dessa forma, se enquadra como uma política 

compensatória18, podendo também ser classificada como política de redução de desigualdade, 

                                                 

17 Conservação Internacional (CI-Brasil) – é uma organização brasileira sem fins lucrativos, criada em 1990 (CI- 

Brasil 2017). 

18 São políticas, em geral, do campo social, utilizadas por sociedades diferenciadas e desiguais, pois permitem 

mitigar os efeitos da pobreza. Essas políticas possuem caráter complementar e residual e devem ter duração 
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mas o importante é entendermos de que desigualdades estamos tratando, como são vistas e 

como se relacionam com o meio ambiente e unidades de conservação. 

Entender esses conceitos de desigualdade e suas relações com o meio ambiente é 

complexo, mesmo com toda a discussão teórica existente, mas entende-se que os direitos 

relacionados a populações em unidades de conservação devem ser assegurados também de 

forma especial, pois, segundo Santos (1993), “Temos o direito de ser iguais sempre que as 

diferenças nos inferiorizem; temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos 

descaracterize”. 

Notadamente aparece a ideia de direitos e direitos sociais, que representam “um direito 

absoluto a certo padrão de civilização que é condicional apenas à contrapartida de obrigações 

gerais de cidadania” (Marshall 2009 apud Kerstenetzky, 2012, p.27). No entanto, como 

teremos cidadania sem igualdade em uma sociedade onde “Naturaliza-se” a pobreza, pois ela 

agora faz parte de uma fatalidade, fruto da globalização, e, portanto, criada por um fator 

externo à nossa realidade (Cohn 2000 apud Simões, 2013, p. 272). 

Menciona-se, então, a “pobreza” que, segundo o Índice de Pobreza Humana – IPH do 

PNUD,19 define-se como a situação social em que se encontram cidadãos que, de alguma 

forma, conseguem prover apenas a própria subsistência, mas apenas nos seus limites, sem 

auferir qualquer excedente. No caso deste trabalho, refere-se a situações abaixo desse conceito 

de pobreza, a de extrema pobreza ou miséria, equivalente, segundo o Governo Federal, à renda 

mensal familiar de R$70,0020 per capita em maio de 2011 (Simões 2013). 

Dessa forma,  estamos falando de um país que veio de um passado colonial e 

escravista, que produziu uma sociedade agrária excepcionalmente polarizada e desigual e 

mesmo na trajetória de modernização não rompeu com essa estrutura preexistente, nem com 

o regime de exploração do trabalho e de provimento de serviços sociais (particularmente a 

educação), que discriminou intensamente a população rural, sendo a principal inovação das 

                                                 
limitada. A política compensatória, em tese, é do tipo ninguém perde e alguns ganham, podendo ser enquadrada 

como política de redução de desigualdade (Chrispino 2016). 

19 Índice de pobreza humana (IPH) - Enquanto que o IDH mede o progresso global de um país na realização do 

desenvolvimento humano, o índice de pobreza humana (IPH) reflete a distribuição do progresso e mede a 

acumulação de privações ainda existente. O IPH mede a privação nas mesmas dimensões do desenvolvimento 

humano básico que o IDH (PNUD 2001). 
20 Atualmente o Governo Federal utiliza o valor de R$85,00, para renda familiar, no ingresso dos programas 

sociais (MMA 2017). 
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últimas décadas, a introdução de políticas de transferência condicional de renda, 

nomeadamente o “Bolsa Família” (Arretche 2015). 

Partindo do entendimento de que houve avanços e que políticas compensatórias 

exerceram um papel significativo no país, concluímos de acordo com Arretche (2015), que a 

queda simultânea das desigualdades no Brasil não foi resultado de nenhum fator isolado, mas 

da combinação no tempo do efeito de diferentes políticas orientadas a públicos diferentes, cuja 

característica comum tem sido a perspectiva de reverter a longa trajetória de estabilidade da 

elevada desigualdade no Brasil. 

Ainda seguindo a autora (Arretche 2015), se isso é verdade, há estratégias adicionais 

à da taxação para reduzir desigualdades, que incluem decisões sobre o destino do gasto público 

e o desenho das políticas. Portanto, é plausível supor que o primeiro efeito da democracia 

sobre a desigualdade seja corrigir seus aspectos mais inaceitáveis e uma vez atingido esse 

ponto, as sociedades se defrontam com uma decisão crucial que consiste em continuar nessa 

trajetória ou não. 

Com toda essa junção de teorias e uma “pincelada” nos aspectos das políticas públicas, 

o que buscamos é verificar a importância dessas políticas na vida cotidiana da nossa sociedade, 

especificamente, entender o quanto uma política pública pode ou não fazer a diferença na vida 

das pessoas, principalmente, quando falamos de uma parcela da população pobre e quando 

acrescentamos o componente da conservação do meio ambiente.  

Trabalhamos, acima, os objetivos, metas, interesse, coletividade, todos os itens 

fundamentais, quando nos referimos à conservação e meio ambiente, sendo cada vez mais 

evidente que falar de política pública para conservação do meio ambiente, é falar e tratar de 

aspectos sociais e ambientais, aspectos que estão cada vez mais indissociáveis. 

A urgência da questão ambiental nos últimos anos traz especial atenção às áreas 

conservadas e, consequentemente, às populações que mantêm esses ativos ambientais; ativos 

esses cada vez mais escassos em qualidade e quantidade e alvo de diferentes tipos de pressão. 

Desse modo, há que se tomar cuidado ao avaliar as ações necessárias para o fortalecimento 

dessas áreas a partir da lógica territorial diferenciada e sob a ótica da população beneficiária, 

apoiando a construção de alternativas para o uso sustentável de seus territórios (Apoloni et 

al., 2014). 

Diante dessa lógica, ao trabalhar a inclusão social, segundo Irving (2012), é necessário 

que o sentido de “inclusão social” seja entendido em sua complexidade e não apenas pela 
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vertente simplista de geração de emprego e renda, concluindo que o compromisso de inclusão 

social tem que representar um compromisso central nas políticas de conservação da 

biodiversidade. Em consequência disso, a autora continua afirmando que “O grande dilema é 

a terminologia “inclusão”, pois vem sendo frequentemente banalizada, em oposição ao que 

poderia ser entendido como “exclusão”, em uma equivocada oposição vazia de termos 

desprovidos de significados mais complexos.  

E, mais grave, segundo Irving (2012), na discussão de políticas de proteção da natureza 

e fóruns dedicados ao tema, o tema “inclusão/exclusão” se restringe, frequentemente, ao 

direito de populações locais permanecerem fisicamente no interior de algumas áreas 

protegidas de uso mais restrito, nas quais, em tese, a sua presença não seria permitida pela 

legislação vigente. Por essas razões, parece fundamental que se avance na discussão sobre 

inclusão social na gestão de áreas protegidas, pois apenas a partir da compreensão do que está 

em jogo nesse debate poder-se-á avançar rumo a uma perspectiva estratégica capaz de refletir 

a complexidade envolvida nessa temática. 

Ainda de acordo com a autora, a promoção de inclusão social tende a estar diretamente 

ligada à formação de uma consciência crítica e cidadã em sociedade, que contemple aspectos 

multidimensionais tangíveis e intangíveis, envolvendo desde a questão ética nas relações 

sociais, à solidariedade no âmbito do cotidiano, à responsabilidade nas ações acordadas e ao 

compromisso com os direitos e interesses coletivos (nestes incluídos a conservação da 

natureza). 

Da mesma forma, complementa, no que se refere aos processos de conservação da 

biodiversidade e à gestão de áreas protegidas, parece fundamental que o cidadão possa ser 

entendido, pelas políticas públicas, não mais como um “outsider” da natureza e um risco ao 

seu equilíbrio, mas como protagonista e “guardião” de um patrimônio de valor global e “bem 

comum” e que não se avançará no processo, se esse cidadão também não puder perceber esse 

patrimônio como “a sua própria casa”, associado a um sentido positivado e não negativado da 

natureza, em uma perspectiva de presente e futuro baseada na afirmação das identidades 

locais” (Irving 2012). 

Para que enfim possamos dar passos rumo a essas transformações, acreditamos que as 

políticas públicas elaboradas e implementadas são o nosso ponto de apoio, por isso vimos no 

PBV uma oportunidade para trabalhar uma situação tão delicada e tão complexa como a 

pobreza e conservação, sendo um desafio, mas que precisa ser encarado de frente, para que 
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possamos através dos erros e acertos melhorar nossas ações e dar a resposta social e ambiental 

que tantos almejamos.  

 

3.2 O Programa Bolsa Verde 

“A sociedade contemporânea vem se confrontando permanentemente, nas últimas 

décadas, com inúmeras incertezas e, em função disso, a desconstrução de alguns 

mitos da modernidade parece inevitável. Com a crise ambiental e o sentido de 

urgência em relação ao equacionamento das questões da pobreza e da desigualdade 

social que atingem o mundo globalizado, alguns novos paradigmas têm também 

orientado a perspectiva de conservação da biodiversidade, em um processo 

permanente de “desatar nós”, relativamente consolidado diante da crença pós-

industrial da cisão sociedade-natureza e da falsa dicotomia entre conservação da 

natureza e desenvolvimento. (...) Além disso, é importante enfatizar que em um 

contexto global de busca por justiça social e valorização das identidades e modos de 

vida locais, dos oito enunciados dos “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” 

(Pnud, 2005), seis dizem respeito às questões sociais, reconhecidas como os 

principais desafios para uma sociedade mais justa e também para solucionar 

inúmeras tensões sociais, resultantes de um processo histórico de exclusão de 

grandes parcelas da sociedade de seu direito cidadão. Dessa forma, as estratégias de 

conservação da biodiversidade (nelas incluídas a criação e a gestão das áreas 

protegidas) não parecem poder negligenciar esse contexto, ainda que se reconheça 

biodiversidade em seu valor intrínseco e como “bem comum”, a ser mantido e 

revalorizado para as gerações presentes e futuras. Nesse sentido, o documento 

oficial da Rio+20 – “O Futuro que queremos” (ONU 2012) – estabelece que 

erradicar a pobreza representa o maior desafio a ser enfrentado pelo mundo e 

constitui uma exigência essencial para o denominado desenvolvimento sustentável. 

E, além de reafirmar os compromissos com os Objetivos do Milênio, o documento 

reconhece que o ser humano deve estar no centro do processo. Nesse caso, o 

movimento principal da sociedade deverá estar conectado com a busca por um 

mundo justo e inclusivo” (Irving, 2012). 

 

Assim como para uma grande proporção da população brasileira, questões sociais 

urgem por resoluções, principalmente, dentro de reservas extrativistas, como: educação, saúde 

pública, assistência técnica para gestão da produção agrícola e pesqueira, problemas 

fundiários, capital social reduzido, déficit de moradia e saneamento básico, entre outros (Silva 

et al., 2013, apud Prates & Sousa, 2014, p. 105). 
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Dentro dessa realidade, instrumentos como o Bolsa Verde, Concessão de Direito Real 

de Uso - CCDRU21 e a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais - PNPCT22 surgem no intuito de minimizar esses problemas, por 

meio do empoderamento das comunidades e valorização de práticas tradicionais. Porém, esses 

não suprem toda a carência de acesso a bens e serviços públicos (Prates & Sousa 2014). 

De acordo com Rodriguez (2011), para alcançar as metas de conservação ambiental 

seria necessário avançar na erradicação da pobreza, pois existe uma relação indissociável entre 

elas, o que demonstra assim a necessidade de implementação conjunta das iniciativas 

ambientais e de redução da pobreza. Diante disso, o Programa Bolsa Verde (PBV) surge como 

uma ferramenta que busca conciliar essas duas iniciativas: conservação e redução da pobreza. 

Segundo o MMA (2017), o PBV é, então, um programa de transferência de renda para famílias 

em situação de extrema pobreza que vivem em áreas de relevância para a conservação 

ambiental, funcionando como um incentivo às comunidades, para que continuem usando, de 

forma sustentável, os territórios onde vivem.  

O PBV foi criado no âmbito do Programa Brasil Sem Miséria e é destinado àqueles 

que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais em Reservas 

Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável federais e 

Assentamentos Ambientalmente Diferenciados da Reforma Agrária, mas também podem ser 

inclusos no Programa territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, 

quilombolas e outras comunidades tradicionais, além de outras áreas rurais definidas por ato 

do Poder Executivo (MMA 2017).  

O Bolsa Verde instituído pela Lei nº 12.51223, de 14 de outubro de 2011, e 

regulamentado pelo Decreto nº 7.57224, de 28 de setembro de 2011 – possui como objetivos: 

1) incentivar a conservação dos ecossistemas (manutenção e uso sustentável); 

                                                 
21 CCDRU – Concessão de Direito Real de Uso – outorga da União para a cessão de direitos de utilização da 

terra (ICMBio 2017). 
22 PNPCT – Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - foi 

instituída, em 2007, por meio do Decreto nº 6.040. A Política é uma ação do Governo Federal que busca 

promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no 

reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e 

culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições (MMA 

2017). 
23 Lei 12.512 -  Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais; altera as Leis nºs 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 

24 de julho de 2006 (Brasil 2006). 
24 Decreto nº 7.572 - Regulamenta a disposição da Medida Provisória 535, de 2 de junho de 2011, que tratam do 

Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Programa Bolsa Verde (Brasil 2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm
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2) promover a cidadania e melhoria das condições de vida; 

3) elevar a renda da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de 

conservação dos recursos naturais no meio rural; 

4) incentivar a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, 

técnica e profissional. 

O Programa Bolsa Verde previa então a transferência de recursos financeiros (R$ 

300,00), pagos de três em três meses, às famílias em situação de extrema pobreza (renda per 

capita mensal de até R$ 70,00, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal – CadÚnico25, beneficiárias do Programa Bolsa Família, e que exercessem 

atividades de conservação ambiental nas áreas citadas acima. 

Essas áreas deveriam ter: cobertura vegetal, de acordo com a Legislação Ambiental; 

Instrumento de Gestão formalizado; código específico e nome; arquivo vetorial da poligonal 

da área (“shapes”) e base de dados oficial de famílias, conforme descrito na Resolução nº 

1/2014, de 25/2/2014, instituída pelo Comitê Gestor do Programa26 (MMA 2017). 

A adesão ao Programa Bolsa Verde não é feita diretamente por pessoa física, 

município, sindicatos ou outras instituições, mas pelo Órgão Gestor, responsável por essas 

áreas (INCRA, ICMBio, SPU/MP), o qual indica as potenciais famílias beneficiárias ao 

Ministério do Meio Ambiente – MMA para que possam fazer parte do Programa, seguindo o 

fluxograma (Figura 3): 

 

                                                 
25 O Cadastro Único (Cadúnico) é um sistema que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, para que 

possam ter acesso aos programas Sociais do Governo Federal. 
26 Comitê Gestor é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com participação de representantes da Casa 

Civil da Presidência da República – CC/PR e dos Ministérios do Desenvolvimento Social - MDS, do 

Desenvolvimento Agrário - MDA, da Fazenda - MF e do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 
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Figura 3. Fluxograma do pagamento do Programa Bolsa Verde 

              

O objetivo é aliar o aumento na renda dessa população à conservação dos ecossistemas 

e ao uso sustentável dos recursos naturais, onde a transferência de recursos do Programa Bolsa 

Verde está condicionada ao cumprimento dos compromissos assumidos pela família 

beneficiária, para a conservação ambiental local; tudo isso baseado no monitoramento 

ambiental que consiste na avaliação através dos critérios abaixo, para comprovação da 

melhoria e foco na conservação ambiental. 

O monitoramento ambiental do programa envolve as seguintes estratégias, conforme 

o MMA: 

1. Monitoramento regular da cobertura vegetal das áreas onde estão localizadas as 

famílias beneficiárias do programa, por meio do rastreamento orbital via satélite da cobertura 

vegetal dessas áreas, realizado pelo Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e ratificado 

por laudo técnico do IBAMA no caso de áreas na Amazônia Legal e realizado diretamente 

pelo Ibama nas demais regiões do país; 

2. Alertas trimestrais de desmatamento, a partir de dados do Deter e de radares de focos 

de calor, de modo a se prevenir avanços de desmatamento; 

3. Monitoramento amostral, como visitas periódicas a famílias, visando avaliar o impacto 

socioambiental e o desempenho da política.  

 

 

                                                                   Termo de adesão assinado 

 envia Termo de adesão 

 

                Envia lista Nomes aceitos 

                                                                                                                                                                              

Termo    ok    

 

 

            

MDSA 

Verifica condições sociais 

ICMBio 

Assinatura do termo 

de adesão. 

CAIXA – para pagamento 

MMA 

Diagnóstico % cobertura 

vegetal 
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Todo esse esforço, a escolha dos objetivos, territórios e público-alvo, segundo 

Apolloni et al., (2014), parte também da constatação de que existem muitos brasileiros em 

situação de extrema pobreza, distantes dos centros urbanos e em áreas com vegetação 

preservada, sofrendo de uma “dupla invisibilidade” – por sua condição de pobreza e seu 

afastamento dos grandes centros, fatores que contribuem para dificuldade no acesso às 

políticas públicas. 

Ressaltando, segundo Hugueny (2013 apud Apolloni et al., 2014, p.4), a elaboração 

de políticas socioambientais efetivas necessita encarar o desafio de reverter o estágio atual de 

degradação dos ecossistemas provocado por modelos produtivos insustentáveis e, ao mesmo 

tempo, promover e consolidar formas de agricultura e desenvolvimento rural praticados em 

bases sustentáveis. 

 De acordo com Apolloni et al., (2014), a urgência da questão ambiental traz especial 

atenção às áreas conservadas e, consequentemente, às populações que mantêm esses ativos 

ambientais27; os quais estão cada vez mais escassos em qualidade e quantidade.  Portanto, é 

essencial avaliar as ações necessárias para o fortalecimento dessas áreas, a partir da lógica 

territorial diferenciada e sob a ótica da população beneficiária, na busca da construção de 

alternativas para o uso sustentável de seus territórios. 

Entretanto, ao executar o programa, o que os gestores vivenciam são situações 

conflitantes: de um lado, a proposta do Governo para o PBV e, do outro lado, a realidade, em 

que nem tudo se encaixa como o previsto. Nesse sentido, Coutinho (2014) levanta a questão 

se atualmente o PBV é suficiente para dar conta dos desafios seguintes, pois não se trata de 

manter as famílias que estão na extrema pobreza em programas de transferência de renda, mas 

como fazer para elevar o patamar de renda médio destas populações, sem que isso coloque em 

risco a conservação dos ativos ambientais. 

Do mesmo modo, Coutinho (2014) enfoca que é preciso analisar as dificuldades ainda 

encontradas na execução do programa, como o foco na conservação ambiental, pois acredita 

que exista sim uma prevalência, até o presente momento, do perfil de “programa de 

                                                 
27 Ativos ambientais - são as coleções de recursos naturais prestadores de serviços ambientais economicamente 

valoráveis suprimento de água para o abastecimento público, manutenção dos estoques genéticos, oferecimento 

de oportunidades de lazer, etc.) (Diegues & Rosman 1998). 
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transferência de renda”, ou seja, do componente social do mesmo, onde o elemento ambiental 

ainda tem muito a avançar.  

Diante disso, buscou-se analisar a implementação do PBV na Resex do Jequiá e avaliar 

os seus resultados para a gestão, sempre enfatizando que a Resex foi escolhida como modelo 

pela relevância numérica dessa política na sua realidade. Conforme os dados do PBV, onde 

atualmente o ICMBio responde por 21434 beneficiários, em âmbito nacional, sendo que, 

desses, 1024 são da Resex Jequiá, representando, aproximadamente, 5% dos beneficiários do 

órgão e 78% de todo pagamento do Programa no Estado de Alagoas (MMA 2017). 

Sendo assim, a junção do que foi visto na prática da gestão da Resex – notando uma 

mudança de comportamento e impacto positivo na UC – verificado em conversas informais e 

nos relatos da população beneficiária - corroborado nos números acima, trouxe a necessidade 

da elaboração deste estudo, tendo a intenção de confirmar essa melhoria na  participação social 

e principalmente no aspecto ambiental, buscando através dessa reflexão identificar 

concretamente as ações que possam subsidiar um aprimoramento na utilização do PBV. 

 

3.3 A Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá  

 

Elaborar um material para explicar e “resumir” os dados e histórico da Reserva 

Extrativista Jequiá é fundamental para que possamos entender todo o processo ali presente e 

assim compreender melhor a realidade local, pois, segundo, Little (2002),“qualquer território 

é um produto histórico de processos sociais e políticos e para analisar o território de qualquer 

grupo, portanto, precisa-se de uma abordagem histórica que trate do contexto específico em 

que surgiu e dos contextos em que foi defendido e/ou reafirmado”. 

A criação da Resex da Lagoa do Jequiá, segundo dados ICMBio (2011), foi uma 

reivindicação dos próprios pescadores para preservação do ambiente natural e dos modos 

tradicionais da população local, onde a maioria dessa comunidade permanece com práticas 

culturais constituídas no espaço pesqueiro, onde está a sua base de sustentação material e 

social. Desta forma, as populações ribeirinhas buscam na pesca retirar o seu sustento, com a 

responsabilidade pela conservação do ecossistema de que dependem para sobreviver.  
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Tecnicamente, segundo Santos (dados não publicados), a Lagoa do Jequiá é uma 

Laguna28, pois trata-se de uma depressão formada por água salobra ou salgada, que se localiza 

em bordas litorâneas e tem um canal de comunicação com o mar, com aproximadamente 50 

m de largura. Possui 18 km de extensão e 1 km de largura, sendo a terceira maior em extensão 

(menor que Manguaba e Mundaú) e a primeira em volume de água do estado de Alagoas. 

 O principal afluente dessa lagoa é o rio Jequiá, que se soma aos rios Taquari e do 

Norte, além de riachos e córregos, onde todos esses componentes são de fundamental 

importância na formação desse ecossistema de fomento à pesca, formado pelo complexo rio-

lagoa-canal de Jequiá que deságuam no Oceano Atlântico (Santos, dados não publicados). 

A gestão da Unidade é feita, desde 200729, pelo ICMBio. Sua estrutura física e dados 

sobre a situação dos instrumentos de gestão estão retratadas na Tabela 1, para que haja um 

panorama da situação que os getores têm como estrutura para a realização das ações 

necessárias para o ordenamento dessa área. 

 

Tabela 1. Ficha técnica da Resex Jequiá30 

 

NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DA LAGOA DO 

JEQUIÁ – Re LAGOA DO JEQUIÁ. 

UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: UAAF Cabedelo. 

 

Endereço da sede 
Rua Santo Antônio nº 886, Centro 

CEP 57.244-000, Jequiá da Praia, Alagoas. 

Telefone 
(82) 3276-5183 

Ramal ICMBio 9842 

Home Page 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversid

ade/unidades-de-conservacao/biomas-

brasileiros/marinho/unidades-de-

conservacao-marinho/2291-resex-lagoa-do-

jequia.html 

E-mail resexdojequia@icmbio.gov.br 

Superfície/área 10.203,9 há 

Município abrangido pela UC Jequiá da Praia 

Unidade da Federação Alagoas 

Data de criação e Decreto Decreto Federal s/nº, de 27/09/2001 

Bioma e Ecossistemas Marinho costeiro 

Plano de Manejo Em construção 

                                                 
28 De qualquer forma, no trabalho utilizamos a expressão “Lagoa do Jequiá”, ao invés de “Laguna do Jequiá”, 

devido a primeira ter seu uso consagrado no Brasil (Santos, dados não publicados). 
29 Em abril de 2007 foi publicada a MP 366, que foi convertida na Lei Federal nº 11.516 em 28 de agosto de 

2007, criando o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e transferindo a gestão de 

todas as Unidades de Conservação Federais do IBAMA para o recém criado instituto. 
30 Elaboração da autora – dados adaptados do plano de proteção da Unidade e atualizados pela equipe gestora da 

Resex Jequiá (ICMBio 2017). 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2291-resex-lagoa-do-jequia.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2291-resex-lagoa-do-jequia.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2291-resex-lagoa-do-jequia.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2291-resex-lagoa-do-jequia.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2291-resex-lagoa-do-jequia.html
mailto:resexdojequia@icmbio.gov.br
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Acordo de gestão Concluído em avaliação pelo ICMBio 

Atividades desenvolvidas: 

Uso público 

Pesquisa 

Proteção 

 

Não 

Sim 

Sim 

Conselho Deliberativo Criado pela Portaria73, de 02/09/2011. 

Atividades conflitantes 

Pesca predatória (petrechos e técnicas 

irregulares). 

Pesca em áreas de berçário. 

Construções em áreas de preservação 

permanentes. 

Atividades de uso público 
Não realizadas pelo ICMBio – acontece de 

forma espontânea. 

Infraestrutura e equipamentos 

Não possui sede própria (casa alugada no 

município de Jequiá); não possui flutuantes; 

não tem pista de pouso; possui 1 

caminhonete L200 2010 (em péssimo 

estado de conservação); não possui motos 

ou embarcações; não possui Sistema de 

Monitoramento por Satélite e nem Sistema 

de Radiocomunicação; não possui 

equipamentos de prevenção e combate a 

incêndios; 

tem mobiliário completo de escritório, 02 

notebooks, 01 no-breaks, 01 estabilizador, 

01 impressora, 01 aparelho de telefone e um 

ramal; 

para o trabalho de campo possui 02 GPS e 

01 máquina fotográfica; 

a sede da UC possui equipamentos para 

acesso à internet (antena V-Sat, modem e 

roteador) que pertencem a Embratel. 

 

Recursos Humanos 
A UC conta com 02 analistas ambientais, 01 

estagiária e 01 ajudante de serviços gerais. 

Órgãos parceiros 

Marinha do Brasil; IBAMA; Instituto do 

Meio Ambiente de Alagoas (IMA); 

Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia; 

INCRA; DPF; Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL); Colônia de Pescadores 

Z13; Ministério da Pesca; Batalhão de 

Polícia Ambiental de Alagoas (BPA); 

Recursos Financeiros 

Os recursos disponibilizados para a gestão 

são aqueles destinados ao cumprimento dos 

contratos firmados entre a administração 

central e prestadores de serviços (energia 

elétrica, água, telefonia, internet, 

combustível, manutenção de veículos), 

fornecedores de bens móveis, material de 

expediente e gêneros alimentícios, bem 

como para pagamento do aluguel do imóvel 

onde fica o escritório da UC. A liquidação 
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desses contratos é feita pela administração 

central e pela unidade avançada 

administrativa e financeira – UAAF, nada é 

feito pela UC. 

Até então não existem recursos 

disponibilizados diretamente para a Resex, 

para nenhuma finalidade. 

 

 

Segundo ICMBio (2011), toda a região da lagoa, canal e manguezais, que formam a 

porção continental da UC limitam-se com propriedades particulares, grandes e pequenas, parte 

destas apresentando vegetação nativa (mata ciliar), parte com vegetação exótica 

(principalmente coqueirais), parte com áreas antropizadas pelo cultivo da cana-de-açúcar  e 

pela presença de aglomerados urbanos.  

A porção marítima da Resex limita-se a oeste com o continente por uma extensão de 

14.712 metros, que coincide com os limites a leste do município de Jequiá da Praia, onde 

nesses limites predominam formações geológicas denominadas falésias, caracterizadas por 

um abrupto encontro do mar com o continente (tabuleiros costeiros), formando paredões ou 

escarpas de grande beleza cênica (ICMBio 2011). 

A Resex Lagoa do Jequiá situa-se na Região Hidrográfica de São Miguel e está 

inserida na área de abrangência da Micro-Bacia Hidrográfica do Rio Jequiá, 

predominantemente, na Planície ou Baixada litorânea - que abrange as formações de praias, 

terraços marinhos, restingas, cordões litorâneos, recifes da costa e terrenos semi-pantanosos 

dos mangues, na porção marinha da Resex existem duas principais áreas de recifes de coral 

junto à linha de praia, porém a grande maioria dos recifes é formada por cordões de arenito, 

com várias formações submersas, distantes da costa (ICMBio 2011). 

Ainda segundo o ICMBio (2011), existem 132,98 ha de mangue nessa região. 

Ressaltamos que o ecossistema manguezal31 representa um dos ambientes tropicais mais 

ameaçados do mundo, onde encontram-se espécies vegetais como Laguncularia racemosa 

(mangue branco) e Rhizophora mangle (mangue vermelho)  que são bem frequentes e 

Avicennia schaueriana (siriuba) mais rara, sendo as marés os principais mecanismos de 

                                                 

31 O ecossistema manguezal -  ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, 

formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural 

conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com 

dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina. Considerado 

como área de preservação permanente em todo Território Nacional, por força da Lei 12.651 de 25 de maio de 

2012 (Brasil 2012). 
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entrada das águas salinas nesse ambiente.  

Seguindo com a definição da vegetação, os dados complementam que, a partir de 

algumas áreas das encostas no entorno da lagoa, observa-se as plantações de cana-de-açúcar, 

que se estendem para as planícies no alto dos tabuleiros, ocupando praticamente toda essa 

região, mas ressalta que as áreas de vegetação do entorno mais conservadas encontram-se na 

margem esquerda do Rio Jequiá, coordenadas geográficas S 10º0206,8” e W 036º01’37,5” 

onde a vegetação de restinga cumpre sua função ambiental de estabilizar os manguezais e 

fixar dunas (ICMBio 2011). 

Na região da Lagoa do Jequiá, ainda segundo o órgão, a vegetação está mais 

preservada nas proximidades dos pontos S 09º58’54,8” W036º01’17,3”, provavelmente 

devido à dificuldade de acesso e as limitações do uso do solo resultante da topografia, 

conforme (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Áreas consideradas mais preservadas no entorno da Resex Jequiá. 
 
 

Ainda, segundo dados do ICMBio (2011), nessa região nota-se que a maior parte de 

remanescentes florestais se encontram nas encostas superiores, na parte mais íngreme destas, 

servindo como proteção para estas encostas (evita erosão e desmoronamentos) e manutenção 
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parcial da biodiversidade, já que a maioria desses se encontra em estado de conservação 

regular e precário. 

Sobre a ocupação do munícipio, de acordo com o ICMBio (2011), os primeiros 

habitantes foram os índios Caetés e, posteriormente, com o processo de colonização, vieram 

os europeus (principalmente portugueses e franceses) e os negros africanos. Diante disso a 

população atual é fruto da miscigenação destes povos, sendo a sua ocupação e distribuição na 

área de entorno da Resex Jequiá.  

Ainda sobre a população local, ressaltamos que o Índice de Desenvolvimento Humano 

do município é de 0,556, portanto, considerado médio, apresentando um total aproximado de 

12.029 habitantes, segundo IBGE (2010), sendo 5.901 do sexo feminino e 6128 do sexo 

masculino, com um contingente de crianças e jovens em idade escolar e pré-escolar, 

aproximadamente 26% da população e a população economicamente ativa (15 a 59 anos) 

corresponde a 61 % dos habitantes. Destes, 38% são eleitores, conforme (Figura 5) (ICMBio 

2014b). 

                       

 

Figura 5. Caraterização da população da Resex Jequiá. Fonte: ICMBio, 2014b. 

 

 

Conforme dados do ICMBio (2014b), no Município de Jequiá da Praia a renda provém 

principalmente da indústria, uma realidade local, devido ao trabalho triplo entre agricultura, 

pesca e o atividades nas Usinas de Cana de açúcar - onde mais da metade da população recebe 

até meio salário mínimo e 14% não tem renda nenhuma (Figura 6). 
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Figura 6. Dados sobre a renda de Jequiá da Praia. Fonte: ICMBio, 2014b. 

 

 

Sobre a realidade de infraestrutura no Município de Jequiá, ainda é muito comum 

pontos de descarte do esgoto a céu aberto, nas sarjetas ou diretamente nas águas dos rios e 

lagoas, gerando um aspecto desagradável e insalubre na UC. Consequentemente, este é um 

dos principais problemas ambientais - a poluição dos recursos hídricos - e tendo como 

agravante a proliferação de vetores e pragas urbana, transformando-se também em um 

problema de saúde pública (ICMBio 2011). 

Em concordância, com os dados do ICMBio (2011), Oliveira (2010) afirma que a falta 

de saneamento produz situações de vulnerabilidade socioambiental, sobretudo em áreas 

ocupadas por segmentos sociais mais empobrecidos e representa, eventualmente, risco 

potencial (presente ou futuro) de degradação do meio ambiente, bem como possibilidade de 

contaminação da base de recursos com consequências generalizadas sobre a saúde da 

população. 

Com o acúmulo do lixo e a falta de dragagem, segundo Oliveira (2010), em ocasiões 

de grande precipitação ocorrem enchentes, trazendo para dentro das moradias localizadas 

nessas áreas mais vulneráveis situações de insalubridade e risco adicionais, situação 

evidenciada frequentemente no Munícipio de Jequiá da Praia.  
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Seguindo com a caracterização da Resex, mais especificamente na questão das 

características da população beneficiária da UC, a pesca artesanal32 aparece como principal 

atividade desenvolvida, sendo apontada como um dos fatores mais importantes da economia, 

mas, segundo dados do ICMBio (2011), a produção é abaixo do potencial estimado em função, 

principalmente, das embarcações disponíveis, da prática da pesca predatória33, da falta de 

local adequado para armazenamento do pescado e sobrepesca34.  

Então, quando nos referimos à pesca artesanal, estamos também nos referindo a todo 

o conjunto de significados sobre a pesca artesanal brasileira, que possui, segundo Diegues 

(1983), numerosas e complexas especificidades e levam em consideração fatores sociais, 

políticos, institucionais, econômicos e ambientais intrínsecos a cada local. Seus usuários 

utilizam diversos meios de produção (petrechos, embarcações e estratégias) para capturar 

recursos geralmente pouco abundantes, em um meio em constante mudança e ainda com 

conflituosas relações sociais.  

A Colônia de Pescadores Z-13, mais antiga organização que representa a comunidade 

local, estima que pelo menos 20 % da população local seja de pescadores artesanais, mas não 

possui estudos ou levantamentos precisos sobre esses dados ou sobre as embarcações, 

quantidade e qualidade da produção que sai da Resex. O que existe atualmente são estudos ou 

levantamentos para outros fins, que ajudam a traçar o perfil da atividade desenvolvida na UC. 

Por fim, a Resex Lagoa do Jequiá é uma área predominantemente aquática e inserida 

na área de terrenos da Marinha do Brasil e seus acrescidos, e cujo domínio da área da Resex 

ainda não está em nome do ICMBio, pertencendo ao Patrimônio da União. Vale destacar que, 

quando nos referimos à população residente estamos nos referindo aos moradores do entorno 

da unidade, onde seu perfil quase coincide com as características populacionais referentes ao 

Município de Jequiá da Praia (ICMBio 2011). 

                                                 
32 Não há um consenso claro sobre o significado do termo pesca artesanal ou de pequena escala. Sua definição 

se baseia que esta é uma atividade oposta à pesca em larga escala, que utiliza tecnologias sofisticadas e envolve 

pesados investimentos, acessíveis apenas a uma classe capitalista da qual as comunidades pesqueiras não se 

incluem (Platteau 1989). Por outra perspectiva, a pesca artesanal é frequentemente apresentada como uma 

atividade caracterizada pela baixa produtividade e taxa de rendimento (FAO, 1975; Lawson, 1977; Smith, 1979) 

e de subsistência, sendo que este termo pode ser interpretado de diferentes formas (Schumann & Macinko 2007).  
33 A pesca predatória pode ocorrer quando se retira do ambiente aquático mais do que ele consegue repor, 

diminuindo a produtividade pesqueira e comprometendo o equilíbrio ecológico (fonte: 

https://pescaalternativa.com.br/pesca-predatoria-ibama_22/). 
34 Sobrepesca é a retirada acima das quotas estabelecidas pelos órgãos ambientais para garantir a manutenção 

dos estoques pesqueiros (fonte: http://www.zonacosteira.bio.ufba.br/sobrepesca.html). 
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Sobre a relação dessa população residente e a unidade de conservação, temos um 

histórico conflituoso, pois, entre outras coisas, faltavam definições fundamentais para o 

esclarecimento dos regramentos, atividades de uso, e primeiramente quem são os beneficiários 

da Unidade de Conservação, mas em 2014 foi realizado o levantamento para a definição do 

perfil de beneficiário da UC, que resultou na Portaria abaixo, diminuindo várias dúvidas 

existentes. 

  

                                          PORTARIA Nº78, de 18 de julho de 2014 

Aprova o Perfil da Família Beneficiária da Reserva Extrativista Marinha da Lagoa 

do Jequiá (Processo nº 02124.000006/2014-10) 

                                                                          

PERFIL DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DA RESERVA EXTRATIVISTA 

MARINHA DA LAGOA DO JEQUIÁ 

1.São consideradas famílias beneficiárias da Reserva Extrativista Marinha da Lagoa 

do Jequiá aquelas em que os integrantes atendem a, pelo menos, um dos critérios; 

I – São nascidos no entorno imediato da Unidade de Conservação ou casados com 

pessoas naturais dessa área, e que moram nas comunidades; 

II – Moradores das comunidades do entorno imediato da Resex que tem como 

principal atividade produtiva a pesca artesanal ou ocupações vinculadas aos 

subprodutos da pesca; e 

III – Moradores das comunidades do entorno imediato da Unidade de Conservação 

que visam à Conservação e dependem dos recursos naturais da Resex para 

manutenção do seu modo de vida tradicional. 

 

Traçamos um breve panorama da área de estudo e as atividades das quais o ICMBio 

conseguiu avançar, em relação a instrumentos de gestão, analisaremos em seguida os conflitos 

existentes na região, com as famílias beneficiárias, as usuárias e essas implicações para o meio 

ambiente, a conservação, resultando na realidade atual da Resex Jequiá. 

 

oÁreas mais pressionadas da Resex Jequiá 

Pode-se afirmar que as maiores pressões para a unidade são nas suas bordas, onde 

estão localizados os povoados e a sede do município de Jequiá da Praia, todos no entorno 

imediato da UC, pois existem muitas construções que estão instaladas em áreas de preservação 

permanentes da lagoa e canal do rio - de acordo com a sinalização das comunidades na área 

da Resex, (Figura 7) - ocupando locais onde deveria haver vegetação natural. Essa realidade 

de ocupação e a continuidade de construções em APP, por diversos motivos, gera muitas vezes 

um impacto negativo à Resex, com consequências importantes, como o assoreamento e a 

destinação de esgotos domésticos e lixo diretamente na água ou nas proximidades (ICMBio 

2011). 
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  Figura 7. Mapa das comunidades e construções na Resex  Jequiá.  

   

 

oPesca e pesca predatória 

Ainda é comum acontecer dentro da Resex, pesca com petrechos ou técnicas 

irregulares, sendo, na área da lagoa, a utilização de redes de arrasto ou com malha inferior à 

permitida as práticas mais comuns, possíveis causas do desaparecimento das espécies na 

Resex, de acordo com a narrativa dos próprios pescadores locais, com alguns exemplos de 

espécies citadas (Tabela 2). No rio, ainda acontece a pesca com utilização de redes que 

“fecham” o canal em sua largura. Por fim, na parte marinha, a pesca predatória que mais 

acontece é durante o defeso35 do camarão (ICMBio 2011). 

 

                                                 
35 Defeso é uma medida que visa proteger os organismos aquáticos durante as fases mais críticas de seus ciclos 

de vida, como a época de sua reprodução ou ainda de seu maior crescimento. Dessa forma, o período de defeso 

favorece a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros e evita a pesca quando os peixes estão mais 

vulneráveis à captura, por estarem reunidos em cardumes (MMA 2018). 
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Tabela 2. Resumo de espécies que estão desaparecendo da Resex Jequiá 

 

Diante desse panorama, em 2014, durante a discussão para elaboração do Acordo de 

Gestão da Resex36, ainda não publicado, foram feitas as seguintes propostas sobre a pesca 

aprovadas no Conselho Deliberativo e enviadas para avaliação e publicação no ICMBio/Sede 

(ICMBio 2014). 

Propostas para pesca – Acordo de Gestão Resex Jequiá (2014): 

•Os moradores do entorno imediato da Reserva têm o direito de pescar para sua alimentação 

e comercialização; 

•Fica proibida aos moradores do entorno imediato da Reserva a utilização de técnicas 

predatórias de pesca, tais como: explosivos, venenos e arrastão para pesca; 

•É permitida a pesca com malhadeira - tamanho que não ultrapasse um terço (1/3) da largura 

do curso d’água e com malha de no mínimo 35 mm (70 mm esticados entre nós opostos); 

•É permitido pescar siri, camarão e peixes na Lagoa do Jequiá, desde que os mesmos estejam 

com o tamanho mínimo exigido na legislação vigente; 

•É proibido pescar no período do defeso; 

• É permitido o uso de covos, desde que a distância/ o cordão tenha 02 cm; 

•É permitido utilizar a malha 40 cm na ticuca (petrecho para pesca de siri); 

                                                 
36 Acordo de gestão é o documento que contém as regras construídas e definidas pela população tradicional 

beneficiária da Unidade de Conservação de Uso Sustentável quanto às atividades tradicionalmente praticadas, o 

manejo dos recursos naturais, o uso e ocupação da área e a conservação ambiental, considerando- se a legislação 

vigente (ICMBio 2014b). 
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•É permitido utilizar a tarrafa com malha mínima de 35 mm; 

•É proibida a utilização da lambuda (rede de arrasto); 

•Fica estabelecida uma zona de proibição de pesca - proibição de pesca 500 m da boca do rio 

como proteção ao berçário; 

•É proibida a pesca dentro da Resex, de pessoas de fora das comunidades do entorno imediato 

da UC; 

•No caso de parentes e amigos visitando a Reserva, a convite de moradores do entorno da UC 

ou turismo de base comunitária - acompanhados de moradores do entorno imediato da UC – 

só é permitida a pesca com linha e caniço para sua alimentação dentro da Resex, conforme 

decisão da comunidade; 

•É permitida a construção de pequenas barragens para criação de peixes (piscicultura) e 

tanque rede, mediante aprovação do Conselho Deliberativo da UC e de acordo com a 

legislação vigente; 

Ainda sobre a pesca, segundo relatório ICMBio (2012), para alguns pescadores, a 

pesca desenvolvida na área da Resex é de subsistência, porém é também uma atividade 

econômica, ou seja, os pescadores vendem o produto do seu trabalho. Mas existe uma 

dificuldade muito grande para organizar as estatísticas relacionadas à produção, uma vez que 

os dados não são registrados o que não permite uma avaliação aprofundada do volume e 

espécies pescadas a cada ano. 

 Não há ainda nenhum controle sobre o que é produzido ou comercializado, mas em 

2014, foi iniciada uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – núcleo de 

Engenharia de Pesca, UFAL/Penedo -  onde começaram alguns estudos relacionados com as 

estatísticas pesqueiras na Resex e que estão em andamento para composição das informações 

da UC e a construção do plano de manejo da unidade. 

Mesmo assim, sabe-se que a maioria dos pescadores vende seu produto para 

atravessadores, que são de Jequiá da Praia, de municípios próximos ou até mesmo da capital 

do Estado. Esses são, na verdade, aqueles que mais lucram com a atividade, pois os 

pescadores, que empreendem todos os esforços e correm todos os riscos, sempre ficam com a 

menor parte do lucro, problema recorrente em vários municípios pesqueiros do país (Figura 

8) (ICMBio 2014b). 
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Figura 8. Dados sobre a venda do pescado na Resex Jequiá. Fonte: ICMBio, 2014b. 

 

O que se sabe e fica evidente, através de relatos e solicitações ao ICMBio/Jequiá, é 

que existe uma demanda para infraestrutura de apoio para a cadeia produtiva, que facilite a 

vida dos comunitários e agregue valor ao seu produto: ancoradouro para embarque e 

desembarque, principalmente no povoado marítimo Lagoa Azeda, posto de combustível para 

abastecimento, fábrica de gelo, locais próprios para beneficiamento e armazenamento, entre 

outros (ICMBio 2017). 

Outro gargalo e de grande importância, citado em relatório ICMBio (2011), é a falta 

de organização dos pescadores através de associações ou cooperativas, de forma que essas 

entidades representativas possam comercializar os produtos sem depender da figura do 

atravessador, negociando melhores preços e dando um retorno maior para os comunitários que 

trabalham na cadeia produtiva, refletindo uma realidade bem semelhante a outras áreas onde 

a população é majoritariamente de pescadores artesanais, principalmente no Nordeste. 

 

oDestinação do lixo gerado no entorno da UC 

O saneamento básico em Jequiá da Praia ainda é deficiente: não existe um sistema de 

coleta e tratamento do esgoto doméstico e o município ainda não dispõe de aterro sanitário. O 

lixo gerado na sede do município e nas comunidades do entorno da Resex são coletados pela 

Prefeitura e depositados no Município vizinho, além de permanecer a prática de queimar parte 

desse lixo, ou deixando a céu aberto sob a ação do tempo e inclusive a destinação direta dentro 

da lagoa e do rio, contaminando aqueles ambientes (ICMBio 2017). 
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oTurismo irregular e/ou desordenado 

Apesar de ter um potencial muito grande para o turismo pelas belezas que tem ao longo 

de sua costa e na região lagunar, a grande maioria dos visitantes que vão para a região da 

Resex é através de um empreendimento turístico particular e irregular, existente na foz do rio 

Jequiá. A atividade turística não está ordenada e aguardando melhor discussão e definição na 

construção do Plano de Manejo da Resex Jequiá, com estudos que contemplem, dentre outras 

coisas, os locais mais indicados para visitação, a capacidade suporte dos ambientes e a 

participação da população beneficiária na exploração de um turismo de base comunitária 

(ICMBio 2017). 

 

oLocais mais frágeis que merecem uma atenção especial37 

Manguezal – O manguezal da Resex é um ambiente bastante frágil e merece atenção especial, 

principalmente porque está muito próximo de áreas urbanas, onde pode sofrer consequências 

da ocupação desordenada e da poluição ambiental.  

Restinga – Existe uma grande extensão de restinga na área da Resex Lagoa do Jequiá, porém, 

não em toda a extensão de seus limites costeiros, devido à existência das falésias, que chegam 

até a areia das praias. 

Concluindo, é interessante destacar que as questões preocupantes, levantadas pela 

gestão do ICMBio, foram identificadas e relatadas também pelas comunidades como 

exemplos dos seus principais problemas ambientais, em estudo do ICMBio (2014), 

demonstrando que as visões estão correlacionadas (Figura 9). 

                                                 
37 Manguezal – constitui-se na base para diversidade litorânea, com importância crucial para a manutenção da 

vida na costa; Restinga – terreno arenoso e salino, próximo ao mar e coberto por plantas herbáceas características, 

são áreas de grande diversidade ecológica e tem a importante função ambiental de fixar dunas e estabilizar 

manguezais (ICMBio 2011). 
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Figura 9. Principais problemas ambientais da Resex Jequiá. Fonte: ICMBio, 2014b. 

 

 

Relação entre a unidade de conservação e as comunidades  

Segundo Dourojeanni & Pádua (2001 apud Irving & Matos, 2006, p. 91), “entre o 

crescimento da população, pobreza, desigualdade e exclusão social e degradação ambiental 

existe uma relação grandemente complexa, na qual é sempre difícil reconhecer a causa do 

efeito. Porém, o resultado é sempre igual, aumento da pressão sobre os espaços naturais, sobre 

os recursos naturais e, de um modo ou outro, também sobre as UCs” 

As unidades de conservação convivem com a realidade narrada acima, pois estamos 

envolvidos com pessoas, interesses, regramentos, atividades econômicas, entre outros 

aspectos. Mas a realidade da Resex era de excessivas queixas, principalmente, a falta de 

reconhecimento e envolvimento da sociedade local, o que foi um fator de preocupação, pois 

dificultava a gestão e posterior transformação dessa realidade, gerando então um processo de 

reconstrução da relação entre a Resex, o ICMBio e as comunidades.  

Essa relação conflituosa entre os moradores do entorno - beneficiários ou usuários da 

UC - o Instituto Chico Mendes, (anteriormente IBAMA), enquanto órgão gestor da Resex, e 

até mesmo a aceitação da UC é recorrente, segundo dados coletados pelo ICMBio (2011), 

pois parte da população entende que o órgão atuou somente como órgão de fiscalização, no 

sentido de punir e prejudicar a pesca e os pescadores. Isso se deve muito ao foco de atuação 
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dos órgãos ambientais em Alagoas, com um trabalho na regularização e controle na área 

ambiental. 

Em resumo, para muitas pessoas o ICMBio ou a Resex são vistos como entraves para 

atividades econômicas, não como uma proteção do modo de vida ou do meio ambiente, 

trabalhando com práticas sustentáveis. Essa visão que começou a ser reformulada após a 

finalização do processo de criação do Conselho Deliberativo da UC e outros eventos narrados 

na linha do tempo da Unidade, trazendo uma significativa mudança positiva na relação entre 

as comunidades e o ICMBio, culminando com a implementação do PBV. 

Essa mudança teve o pico em 2013, quando a nova equipe da UC assumiu a unidade, 

pois ainda nesse período a situação da Resex era de extrema rejeição. São exemplos dessa 

rejeição: abaixo assinado para dissolução da UC, palanque político com promessas de retirada 

do órgão do Município, inúmeras manifestações, inclusive com passeatas e bloqueio da BR 

de acesso ao Município, em protesto contra atividades de fiscalização, um cenário de enorme 

desgaste.  

Diante dessa realidade, houve um esforço mais intensificado para desenvolver um 

processo de reconstrução das relações entre o órgão e os demais atores sociais, onde foi 

identificado que os instrumentos de gestão não estavam em funcionamento. O Conselho 

Deliberativo era o único instituído, mas estava parado e os demais não tinham sido iniciados. 

Sendo assim, a primeira ação foi reativar o Conselho e, em seguida, foram seguidos os passos 

abaixo: 

 - Construção da definição do perfil de beneficiário; 

- Planejamento e construção do Acordo de gestão; 

- Construção de acordos e parcerias para a elaboração de estudos importantes para a 

elaboração do Plano de manejo da Resex;  

– Definição de ações de fiscalização e capacitações com reuniões comunitárias; 

- Capacitação e estruturação para adquirir requisitos técnicos para emissão de DAP38; 

- Além do atendimento ao público e demandas do cotidiano de gestão de UC; 

Aliado a tudo isso, foi verificado que a Resex, mesmo tendo as características 

necessárias para entrar no PBV, não tinha nenhuma família identificada e não tinha sido ainda 

                                                 

38 DAP – Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) é o 

documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar 

(pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias 

(pessoa jurídica) (Brasil 2017). 
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realizada a busca ativa39 e muito menos havia qualquer conhecimento do Município e sua 

Secretaria de Assistência Social da existência do PBV. 

A ideia era atrelar o Programa como uma política positiva, de transferência de renda, 

mas vinculada ao meio ambiente, revertendo a tão citada afirmação que “o ICMBio só estava 

lá para cobrar, prejudicar e nunca para trazer algo positivo”. Diante disso, a equipe realizou a 

busca ativa, de todas as famílias cadastradas, individualmente – esse levantamento foi 

realizado utilizando a RB do INCRA, única lista existente na época, com mais de 3.000 

famílias cadastradas, chegando a primeira lista enviada ao MMA com 930 nomes. 

A estratégia adotada pelo ICMBio, em 2013, foi, através do PBV, iniciar um trabalho 

de envolvimento social, buscar uma maior participação das pessoas nas reuniões, 

aproveitando a assinatura do termo de adesão do programa e assim tentar desenvolver as 

atividades de gestão do órgão. Dessa forma, cada família que fosse receber o termo de adesão 

ao PBV passaria por uma capacitação, onde o ICMBio trabalharia os conceitos de Resex, 

instrumentos de gestão, os compromissos do PBV, o próprio PBV, qual seriam as 

responsabilidades e ações esperadas para os beneficiários do Programa, com intuito de iniciar 

um ciclo de capacitação, fortalecendo a participação social dos comunitários. 

 

4. Resultados e discussão 

 

4.1 Resultado do levantamento documental 

 

A primeira impressão no levantamento documental sobre a Resex Jequiá foi que havia 

uma falta de arquivos sobre a gestão nos anos anteriores - do início da criação da Resex até 

2010 - pois só existem documentos na sede do ICMBio/Jequiá a partir do ano em que a gestão 

começou a ser feita na sede do Município (2010), esclarecendo que antes dessa data os 

servidores ainda utilizavam as salas na sede do IBAMA/AL, que funciona em Maceió/AL. 

Toda essa perda de memória prejudica a avaliação das atividades ao longo da história 

da UC, mas ao mesmo tempo, através dos relatos dos próprios gestores e da comunidade, 

confirmamos que a relação da gestão do ICMBio e a comunidade era bastante distante e 

conflituosa. Fazendo então uma reflexão sobre a gestão, consideramos que em um passado 

                                                 
39 Busca ativa - isso significa um processo de busca dessas famílias, a busca ativa para o cadastramento. 

O conceito de busca ativa, no âmbito da gestão Cadastro Único, deve ser entendido como a identificação e 

cadastramento de todas as famílias de baixa renda, prioritariamente daquelas em situação de extrema pobreza 

(Brasil 2017). 
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recente, a participação das pessoas era menor e confirmamos que em muitos casos as 

atividades do órgão gestor ficava mais restrita à fiscalização, monitoramento e ações que, de 

certo modo, mantinham esse distanciamento da comunidade. 

Diante desse panorama, a gestão da UC trouxe a estratégia para implementação do 

PBV na UC, pois a Resex Jequiá possui 1995 famílias consideradas beneficiárias da UC40, e 

dentro desse universo 1024 famílias foram incluídas no Programa Bolsa Verde, o que significa 

aproximadamente 51% de beneficiários da UC e cerca de 34% da população total do 

Município de Jequiá da Praia (Figura 10), que consiste em 3.000 famílias (IBGE, 2010), e 

mais de 7% dos beneficiários nas UCs costeiras e marinhas do Brasil (MMA, 2015) (Figura 

11). 

 

Figura 10. Gráfico com a comparação de famílias que recebem o PBV no Município de Jequiá da Praia. 

                                                 
40 Família Beneficiária de Resex: família que compõe população tradicional, que atende aos critérios de definição 

de perfil da família beneficiária da Unidade de Conservação, reconhecida pela comunidade e pelas instâncias de 

gestão da unidade como detentora do direito ao território compreendido na UC e acesso aos seus recursos naturais 

e políticas públicas voltadas para esses territórios (IN nº35 de 27/12/13 ICMBio). 
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Figura 11. Gráficos com dados do PBV na Resex Jequiá. 

 

Ainda de acordo com MMA (2015), as unidades marinhas possuem 14.253 famílias 

beneficiárias em todo o Brasil, representando 19,86% dos beneficiários (um total de 71. 759 

famílias) do PBV nos cinco biomas (Figura 12), onde se nota a distribuição do programa em 

território nacional. 
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Figura 12. Mapa da área de abrangência do PBV no território nacional. Fonte: MMA,2017. 

 

Nota-se, então, quão importante foi para a gestão a entrada de um programa, que 

segundo os dados do PBV acima, em relação à Jequiá, teve impacto no aspecto econômico, 

pois encontramos os seguintes resultados: Município de Jequiá da Praia tem o PIB41 de 

R$212.858 mil42. Quando comparamos que o PBV injeta na economia aproximadamente R$ 

1.200.000,0043 por ano, ressaltando que o valor estimado pago desde o início do Programa até 

                                                 
41 PIB – Produto Interno Bruto – é a soma de todas as riquezas produzidas (Brasil 2017). 
42 Fonte: IBGE (2010). 
43 Fonte: Elaborado pela autora, com base nos valores pagos e lista de beneficiários do MMA. 
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o ano de 2017, foi de R$3.600.000,0044, isso demonstra o incentivo econômico e suas 

implicações sociais que uma política pública pode alcançar, principalmente, em municípios e 

economias pequenas. 

Já no aspecto da participação social, conferimos que houve um aumento de cerca de 

58% no número de reuniões, devido às atividades de capacitação do PBV, com 

aproximadamente 43% de aumento no número de participantes. Demonstrado nos resultados 

(Figura 18), através do histórico das reuniões realizadas na Resex Jequiá, pudemos quantificar 

essa participação, pois foram no total: 132 reuniões, dentre estas 23 foram realizadas pela 

gestão anterior, 109 com a mudança de gestão e dessas 84 foram pós PBV, sendo 48 reuniões 

somente sobre o Programa, que capacitaram 2.611 pessoas, com todas as comunidades do 

entorno da Resex. 

Esses números representam um aumento de 82 % no número de reuniões (Figura 13, 

consequentemente, com o aumento no número de participantes nas reuniões de 83% (Figura 

14), esses aumentos foram todos depois da implementação do PBV na Resex. 

 

 
 Figura 13. Gráfico das reuniões na Resex com aumento de 82% depois do PBV. 

                                                 
44 Fonte: Elaborado pela autora, com estimativa baseada no período de pagamento e valores mensais, acessados 

pelas listas de beneficiários do MMA. 

Número de reuniões 
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 Figura 14. Reuniões e participação da comunidade na Resex Jequiá45  

  

Nos resultados, evidenciamos também que participação feminina é maior do que a 

masculina; isso pode ser imputado ao fato dos programas do Governo Federal terem colocado 

as mulheres como responsáveis pelo núcleo familiar, gerando uma mudança na participação 

social nessas localidades. Mas, ao mesmo tempo, trouxe a diminuição na participação 

masculina nas atividades da UC, pois os mesmos não se sentem responsáveis pelas atividades 

relacionadas ao programa (Figura 15).  

                                                 
45 Todos os dados foram retirados das listas de presença de todas as reuniões realizadas pelo ICMBio, desde o 

início da criação da Resex. Os anos anteriores a 2010 não possuem arquivos na Unidade, onde não foi possível 

entrar na comparação; Importante notar que a diminuição das reuniões depois de 2015, foi a saída de dois 

servidores – uma por licença médica e outra para assumir a chefia da APA de Piaçabuçu/AL; Gráficos elaborados 

pela autora (ICMBio 2017). 

 

Número de pessoas por reunião 
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Figura 15. Gráfico do número de participantes nas reuniões da Resex separados por gênero. 

 

Essa mudança acaba trazendo um benefício, quando dá voz e maior representatividade 

às mulheres, mas ao mesmo tempo acontece um novo tipo de segmentação, pois, as reuniões 

contaram basicamente com a participação feminina. A questão é que as atividades da Resex 

são direcionadas a toda a família, principalmente quando se trata da pesca, por exemplo,  e 

acabou não havendo o envolvimento dos pescadores em discussões importantes sobre o 

ordenamento da UC. 

 Mesmos assim, as reuniões desenvolvidas após a implementação do PBV abordavam 

temas referentes à Resex, suas particularidades, sua importância, seu papel de segurança 

territorial, de proteção ao meio ambiente, do futuro daquela localidade e seus benefícios, tudo 

foi pensado e trabalhado em cursos que trouxeram a comunidade para dentro, literalmente, do 

escritório do ICMBio. As portas foram abertas, o acesso foi implementado, com a mudança 

de comportamento de ambos os lados. 

Como foi dito, a sensação de mudança estava “no ar”, as pessoas começaram a ir ao 

ICMBio, às reuniões, a pedir apoio nas comunidades, mas não tínhamos nenhum resultado 

prático da implementação do Programa no Município, além do impacto econômico - 

observado nos números. O restante era difícil quantificar ou qualificar, como os aspectos da 

participação social e, mais importante, trabalhar os dados sobre os ganhos ambientais. 

 

 

Gênero 
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4.2 Resultado do levantamento de campo 

 

Finalizamos o levantamento documental que proporcionou a análise do histórico da 

Resex, para que houvesse o entendimento do contexto local e os esforços realizados na gestão 

da UC, trazendo a possibilidade de compreensão dessa realidade, chegando assim no 

levantamento de campo, que constou na coleta de dados das famílias beneficiárias e não 

beneficiárias do Programa. Dessa forma, passamos para os resultados encontrados nas 

atividades de coletas de campo, que foram resumidos na Tabela 3, nos gráficos (Anexo 3 e 4) 

e em seguida com alguns gráficos destacados para discussão, com os resultados mais 

significativos encontrados nessas entrevistas. 

 

Tabela 3. Resultados das entrevistas na Resex Jequiá 

PERGUNTAS FAMÍLIAS QUE RECEBEM PBV FAMÍLIAS QUE NÃO RECEBEM PBV 

 

Recurso 

 

76% pescam 61% pescam 

 

Recebem 

Bolsa Família 

 

96% recebem 92% recebem; 

 

Participam 

Associação 

/sindicato/org. 

social 

 

63% não participa de nada 

 

69% não participam de nada 

 

 

Escoamento da 

produção 

 

38% intermediários 26% intermediários 

 

Participou de 

capacitação 

técnica 

 

82% não 98% não 

 

Abastecimento 

de água 

 

81% rede geral 71% rede geral 

 

Destinação de 

Resíduos 

sólidos 

 

72% coleta indireta 69% coleta indireta 
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Abastecimento 

de energia 

elétrica 

 

100% rede geral 

 

98% rede geral 

Conhece 

Instrumentos 

de gestão 

82% não 80% não  

 

Cite 2 

restrições de 

uso na UC 

 

 

61% não sabe 

 

 

72% não sabe 

 

 

Conhece 

Atividade 

Conservação 

do Órgão 

gestor 

 

94% sim 75% conhece 

 

Recebeu 

orientação 

sobre 

Instrumento de 

Gestão 

 

75% sim 
49% sim 

 

 

Principais 

ameaças para 

conservação 

 

 

17% lixo e esgoto 

 

 

17% lixo e esgoto 

 

 

Período de 

queimadas 

 

96% não realiza 97% não realiza 

 

Realiza 

extração de 

lenha 

 

83% não realiza 86% não realiza 

 

Conhece 

compromissos 

das famílias 

com o PBV 

 

93% sim 83% sim 

 

Recebeu 

orientação 

MMA/ICMBi

o sobre o PBV 

 

84% sim 

 

 

31% sim 
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Importância do 

PBV no poder 

aquisitivo da 

família 

 

 

78% muito grande 

 

 

Potencial importância 

61% muito grande 

 

 

 

Importância 

PBV nas 

condições de 

vida da família 

 

 

72% muito grande 

 

 

Potencial importância 

51% muito grande 

 

 

Importância 

PBV para 

incrementar a 

produção 

 

 

 

58% muito grande 

 

 

 

Potencial importância 

53% muito grande 

 

 

PBV nas 

condições de 

conservação 

 

 

59% muito grande 

 

 

48% muito grande 

 

 

Contribuição 

das suas 

atividades para 

a conservação 

 

80% contribuem pouco 

17% contribuem muito 

 

23% contribuem pouco 

           76% contribuem muito 

 

 

Seu 

entendimento 

Sobre 

conservação 

Ambiental 

 

77%  A conservação do meio 

ambiente, incluindo a diversidade 

biológica e cultural e o uso 

sustentável dos recursos naturais 

50%  A conservação do meio ambiente, 

incluindo a diversidade biológica e 

cultural e o uso sustentável dos recursos 

naturais 

Fonte: Adaptado pela autora, com base nos resultados obtidos nas entrevistas em campo. 

  

Diante dos dados obtidos, analisamos, em princípio, que o PBV deixa uma enorme 

lacuna entre os objetivos do programa e a implementação do mesmo, principalmente quando 

se trata da relação do benefício recebido e a conservação ambiental. E isso se refletiu 

fortemente nos resultados, pois há uma grande dificuldade da população beneficiária em 

compreender qual a sua obrigação e que atitudes tomar em relação à conservação, evidenciado 

na dificuldade das respostas sobre os instrumentos de gestão e as restrições. 

Essa dificuldade de entendimento acontece por diversos fatores, mas o fato da 

execução do programa passar por órgãos distintos, com responsabilidades diferentes, também 
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dilui as informações e traz em alguns casos versões diferentes sobre o Programa e seus 

compromissos. No caso da Resex, trabalharam o ICMBio, a Prefeitura de Jequiá, com a sua 

Secretaria de Assistência Social, além da empresa contratada para coleta da assinatura dos 

termos de adesão, causando algumas vezes confusão nos papéis e responsabilidades. 

Sobre os dados, foi realizado um comparativo entre o grupo de famílias beneficiárias 

da Resex, que recebem o PBV, e o grupo de famílias também beneficiárias da Resex, mas que 

não recebem o PBV. Primeiramente, identificamos nos resultados de campo que existe uma 

homogeneidade nas condições de vida das famílias que recebem e que não recebem o PBV 

em relação às condições sanitárias, abastecimento de água, esgoto, pois vivem no mesmo 

ambiente da Resex. Identificamos também que houve maior índice de respostas positivas das 

famílias que recebem o PBV, supostamente devido aos cursos de capacitação desenvolvidos 

pela gestão da UC, já que 94% dos beneficiários do PBV conhecem as atividades de gestão 

do ICMBio e 75% afirmam ter recebido alguma instrução do ICMBio sobre instrumento de 

gestão (Figuras 16 e 17), em comparação ao grupo de não beneficiários que são 75% e 49% 

respectivamente (Figuras 18 e 19). 

 

 
Figura 16. Gráfico do grupo de beneficiários do PBV sobre atividades de gestão. 
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Figura 17. Gráfico do grupo de beneficiários do PBV sobre instrução do ICMBio. 

 

 
Figura 18. Gráfico do grupo de não beneficiários do PBV sobre atividades de gestão. 
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Figura 19. Gráfico do grupo de não beneficiários do PBV sobre instrução do ICMBio. 

 

Durante as atividades de campo, ficou evidente que o formulário desenvolvido não 

privilegia as unidades de outros biomas, especificamente o marinho, uma vez que as perguntas 

ficam distante da realidade da população e o vocabulário é extremamente difícil para o 

entendimento dos mesmos, trazendo prejuízo para uma coleta precisa. 

Identificamos que, mesmo com a capacitação das famílias que recebem o PBV, os 

pontos importantes sobre a conservação não ficaram bem apreendidos, o que supomos ser 

devido ao processo de capacitação ter sido elaborado em cima de problemas do dia a dia da 

Unidade, não tendo sido feito um planejamento com tópicos de conservação específicos para 

serem trabalhados.  Talvez isso explique a dificuldade em enumerar e fixar compromissos 

sobre o tema (Figura 20), com alto percentual de pessoas, respondendo que não sabem 

nenhuma restrição de uso na Unidade. 



50 

 

 
Figura 20. Gráfico com as respostas sobre as restrições de uso das famílias que recebem o PBV na Resex Jequiá. 

 

Esse ponto é de extrema importância, pois vemos a diferença entre políticas com 

compromissos claros, exemplo o Bolsa Família, em que as famílias fixaram as regras – filhos 

na escola e vacinação – o que não aconteceu quando falamos do PBV. Como as questões 

relacionadas ao meio ambiente são inúmeras, as pessoas esperavam discutir diversos temas, 

como: lixo, esgoto, pesca, petrechos, peixe-boi, pássaros nativos, participação social, entre 

outros, trazendo muita dúvida e deixando esse compromisso muito amplo e sem foco. 

Ainda assim, os dados demonstram que há melhoria nas respostas das famílias que 

recebem o PBV, quando comparadas às famílias que não recebem o programa. Um exemplo 

disso é a quantidade de perguntas respondidas - não deixando espaços em branco ou não 

sabendo responder – atrelando essa melhoria a capacitação realizada, ou seja, evidenciamos a 

importância dessa iniciativa.  

Ao final, encontramos como resultados um aumento na participação da comunidade 

nas atividades realizadas pelo ICMBio e um aporte financeiro para uma população de mais de 

51% dos beneficiários da UC e mais de 34% das famílias do município de Jequiá da Praia 

Tabela 4, sendo demonstrado como ganhos quantificáveis da pesquisa, mas não conseguimos 

fazer o mesmo em relação à conservação ambiental, devido alguns fatores estruturais da 

implementação do programa nas unidades marinhas. 
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Tabela 4. Valores da participação social e da estimativa de pagamento do PBV na Resex 

 
Fonte: Dados documentais do ICMBio e estimativa de valores por pagamento realizado. 

 

 

5.Conclusões 

 

Ao longo de todo processo de construção deste trabalho, traçamos uma análise 

envolvendo múltiplas dimensões e percepções, como a preocupação com a erradicação da 

pobreza e sua correlação com a degradação ambiental, mas principalmente tentando focar na 

perspectiva de uma nova abordagem em políticas públicas. Para isso, foram revisitados todos 

os acontecimentos para implementação do PBV, na Reserva Extrativista da Lagoa do Jequiá, 

percorrendo todo o histórico da Unidade, com o objetivo de concluir se houve ganhos ou 

perdas, na entrada do Programa nessa realidade. 

Dessa forma, concluímos que houve ganhos econômicos com a implementação do 

PBV, em Jequiá, assim como ganho quantitativo na participação social das atividades da 

Resex. Entretanto, não temos como verificar os ganhos ou possíveis perdas ambientais, 

principalmente por não termos condições de medi-los devido a alguns pontos: 

- Não temos a política adaptada à realidade das Unidades Marinhas; 

- Não foi realizado um estudo ou um “marco zero”, referencial, para que possamos avaliar o 

desenvolvimento ou não dessa área; 

- Não houve capacitação para os gestores ou beneficiários de forma orientada para as 

necessidades locais; 

- Não temos a delimitação dos compromissos claros de cada família na hora da adesão ao 

Programa; 
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- Não há um sistema de monitoramento dinâmico e adaptado a cada realidade para verificação 

e controle das famílias beneficiárias, para que haja justiça na responsabilização dos 

compromissos cumpridos ou descumpridos; 

- Não há capacitação técnica para que essas famílias possam melhorar e fortalecer práticas 

sustentáveis na sua realidade; 

- Não há um acompanhamento da equipe gestora para que possa continuar no trabalho de 

capacitação e inclusão das famílias que estejam aptas ao PBV, com um processo contínuo, 

onde o PBV não acabe somente com a inclusão e o pagamento; 

- Não há estudos sobre a pesca, objetivo fundador da Resex, não existem estudos estruturados 

com informações atualizadas sobre o esforço de pesca, quantidade de pescadores, entre outros; 

- Não existem dados sobre espécies exóticas e problemas ambientais decorrentes do tópico; 

 

5.1 Recomendações para a gestão da Resex Jequiá  

 

Sendo assim, diante dos resultados e baseada no conhecimento adquirido pela gestão 

e dos dados teóricos obtidos neste trabalho, indicamos algumas ações que podem contribuir 

com a conservação ambiental e orientar a Resex, caso o Programa continue em execução, 

respeitando as atividades cotidianas da Unidade: 

- Realizar um planejamento adaptativo46 da Unidade, fazendo assim um mapeamento das 

ações de conservação prioritárias da UC, para que assim consigam direcionar os 

compromissos do PBV a sua realidade; 

- Ações de conservação individualizadas e pactuadas com a própria gestão e suas 

comunidades, com período determinado, para que a Unidade possa trabalhar em cima das suas 

necessidades e peculiaridades, repassando os relatórios e resultados ao MMA; 

- As ações estipuladas como prioritárias devem ser discutidas e aprovadas no Conselho 

Deliberativo, entrando no planejamento estratégico da Unidade, sendo discutida com os 

conselheiros e comunidades as melhores estratégias para cumprir os compromissos, gerando 

um pacto transparente e participativo; 

                                                 
46 Planejamento adaptativo: é o planejamento voltado para as contingências e o futuro da organização. As 

decisões são tomadas a fim de harmonizar os diferentes interesses envolvidos, elaborando uma composição capaz 

de levar a resultados para o desenvolvimento natural da empresa e ajustá-las às contingências que surjam no 

meio do caminho. O planejamento adaptativo procura reduzir o planejamento retrospectivo voltado para a 

eliminação das deficiências localizadas no passado da organização. Sua base é predominantemente aderente, no 

sentido de ajustar-se às demandas ambientais e preparar-se para as futuras contingências (Chiavenatto 1999). 
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- Metas bem definidas em cronogramas bienais, ou conforme resultado do planejamento, 

estipulado o período para cada cronograma de atividade e objetivos, definindo assim ações 

observáveis e mais facilmente comunicáveis e passíveis de monitoramento, qualitativo e 

quantitativo; 

- Definição de responsáveis comunitários, que são beneficiários do PBV, para levar de forma 

estruturada as demandas, problemas e conflitos relacionados ao Programa, ficando 

responsáveis pela “coordenação comunitária” do PBV, trazendo maior participação, 

informação, buscando o empoderamento dessas comunidades e aproximando a política da 

realidade de cada local; 

- Inclusão do PBV como uma ferramenta de gestão e formação de grupos de trabalho no 

Conselho só para traçar estratégias para o PBV na Unidade; 

- Solicitação para o ICMBio/sede, da inclusão do PBV nos grupos de ação, para que haja um 

reconhecimento e acompanhamento das boas práticas e seus resultados para uma possível 

multiplicação desses resultados nas áreas que também recebem o Programa, gerando um 

histórico e planejamento para as Unidades de conservação; 

- Realizar novas capacitações com temas estruturados nas maiores dificuldades encontradas 

nos resultados divulgados – Instrumentos de gestão, restrições e compromissos, por exemplo; 

- Utilizar os resultados do Plano de Manejo, quando concluído, para vincular novos 

compromissos, de acordo com o que foi identificado nos estudos, trazendo assim maior 

legitimidade e compromisso com a conservação direcionada para a Resex; 

- Relatórios anuais das boas práticas, das atividades que já vêm sendo executadas, como os 

mutirões de coleta de lixo, para que essas atividades sejam cadastradas e sirvam para compor 

a participação das famílias e evidenciando como metas concluídas; 

- Criar escala de pontuação, por comunidades e famílias, verificando assim a participação e 

atividades realizadas, uma maneira de monitorar e incentivar as comunidades a se envolverem 

com o meio ambiente e a Resex, compondo portanto uma ferramenta de participação social; 

- Criar um levantamento no grupo de trabalho sobre o PBV, no Conselho, sobre as principais 

capacitações e necessidades das comunidades para melhorias técnicas e transformação das 

práticas já desenvolvidas em atividades mais sustentáveis, de acordo com sua realidade. 

 

 

 



54 

 

5.2 Considerações finais 

 

Portanto, o trabalho trouxe algumas sugestões para que fossem seguidas pela gestão 

da Resex e encaminhadas ao MMA, como possível alternativa de implementação do PBV em 

Unidades Marinhas e Costeiras, demonstrando existir um caminho a ser percorrido para que 

o PBV alcance de fato o seu objetivo de trabalhar a questão social e ambiental de forma mais 

equânime, pois ficou claro que os objetivos de conservação foram pouco trabalhados ou 

apenas de forma incipiente. Entretanto, o que nos chama mais atenção e se tornou urgente foi 

o alerta para as mudanças de rumo do Programa, com a sua exclusão da ação orçamentária na 

Lei Orçamentária Anual de 2018 e, consequentemente, a suspensão dos pagamentos aos seus 

beneficiários 

Ressaltamos, então, que em uma Reserva Extrativista onde mais de 34% da população 

do município está abaixo da linha da pobreza, é imprescindível que as ações de meio ambiente 

estejam atreladas a políticas públicas que auxiliem essas famílias.  Todavia, durante o período 

de construção deste trabalho, a mudança foi tão brusca na condução das políticas sociais que, 

ao invés de construir caminhos para replicar e melhorar a implementação do PBV, agora o que 

temos é a necessidade de demonstrar os fatores positivos para cobrar e assegurar sua 

permanência. Isso demonstra a fragilidade das nossas conquistas sociais e o perigo da 

descontinuidade das ações que só poderão ser avaliadas no seu real impacto com o tempo. 
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ANEXO 1 

FORMULÁRIO MONITORAMENTO-AMOSTRAL 

0. ENTREVISTA 

0.1 Número da entrevista: 

0.2 Data da entrevista: 

0.3 Nome do entrevistador: 

0.4 Hora de inicio:                                                            0.5 Hora de término: 

1. BIOMA  

1.1 Nome do bioma: 

Amazônia Caatinga Cerrado Marinho Costeiro

Mata Atlântica Pampa
    

Pantanal
 

2. UNIDADE TERRITORIAL 

2.1 Nome do órgão gestor:  

ICMBio INCRA SPU FUNAI
 

2.2 Tipo da unidade territorial:          

  
FLONA

 
RESEX RDS PA PAE PAF PDS

 

  
Comunidades Tradicionais Terras Indígenas Território de ribeirinho

 

2.3 Código da unidade territorial:          

2.4 Nome da unidade territorial:          

2.5 Existe instrumento de gestão na unidade territorial:          

Sim
   

Não
 

2.6 Instrumento de gestão na unidade territorial:          

Tipo de Instrumento de Gestão Situação do Instrumento: (não 

aplica, vigente, em elaboração ou 

em revisão) 

 

Data de aprovação/Data 

fim de vigência 

a1) Plano de Manejo a2) a3)            a4) 

b1) Plano de Uso b2) b3)            b4) 
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c1) Termos de Autorização de 

Uso Sustentável 

c2) c3)             c4) 

d1) Acordo de Pesca d2) d3)            d4) 

e1) Contrato de Concessão de 

Direito Real de Uso 

e2) e3)            e4) 

f1) Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento 

f2) f3)             f4) 

g1) Contrato de Cessão de Uso g2) g3)            g4) 

h1) Acordo de Gestão h2) h3)            h4) 

i1) Cadastro de Beneficiários i2) i3)             i4) 

j1) Outros (neste caso 

especificar) 

j2) 
j3               j4) 

 

2.7 Existe conselho gestor na unidade territorial? 

Sim
   

Não
 

2.8 Número de reuniões/ano do conselho? 

2.9 Qual o tipo de conselho gestor? 

  
Consultivo

 
Consultivo Outro (especificar) 

 

3. FAMÍLIAS (IDENTIFICAÇÃO) 

3.1 Código da família:                               3.2 NIS atual:                              3.3 CPF: 

3.4 Nome do responsável familiar:     

3.5 Endereço:   

3.6 Município:  

3.7 Unidade da Federação 

3.8 Data de Início do pagamento do benefício: 

3.9 Quem recebe o pagamento do Bolsa Verde:         

Beneficiário Intermediário Integrante da família
 

 

3.10 Distância para recebimento do beneficio (km):           

3.11 Tipo de transporte utilizado para recebimento do beneficio:                                           
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3.12 Tempo para recebimento do beneficio pelo beneficiário ou intermediário (min): 

3.13 Custo do transporte utilizado para recebimento do beneficio (R$): 

3.14 Custo para o intermediário receber o benefício (R$): 

3.15 Tipo do domicílio: 

Particular Coletivo
 

3.16 Situação do domicílio: 

Rural Urbano
 

3.17 Localização do domicílio em relação à unidade territorial:          

Dentro Fora
 

3.18 Local da entrevista: 

Residência Associação Sede da UT Outro (neste caso - especificar)
 

3.19 Localização GPS:  

a) Sistema Geodésico de Projeção: 

b) Zona: 

c) (Coordenada X - Longitude): 

d) (Coordenada Y - Latitude): 

3. FAMÍLIAS (ESTRUTURA ETÁRIA, FREQUÊNCIA ESCOLAR E 

MIGRAÇÃO) 

3.20 Número de pessoas na família (apenas um núcleo familiar): 

3.21 Número de crianças na família (≤ 2 anos): 

3.22 Número de crianças na família (> 2 anos a ≤ 11 anos): 

3.23 Número de crianças na família matriculadas na escola (> 2 anos a ≤ 11 anos): 

3.24 Número de adolescentes na família (> 12 anos a ≤ 18 anos): 

3.25 Número de adolescentes na família matriculados na escola (> 12 anos a ≤ 18 anos): 

3.26 Número de adultos na família (> 19 anos a ≤ 59 anos): 

3.27 Número de adultos na família matriculados na escola (> 19 anos a ≤ 59 anos): 

3.28 Número de idosos na Família (> 60 anos): 
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3.29 Número de mulheres na família: 

3.30 Número de homens na família: 

3.31 Número de pessoas que entraram na família por nascimento após o PBV: 

3.32 Número de pessoas que entraram na família por imigração após o PBV: 

3.33 Número de pessoas que saíram da família por morte após o PBV:   

3.34 Número de pessoas que saíram da família por emigração após o PBV: 

3. FAMÍLIAS (TRABALHO E RENDA) 

3.35 Recurso(s) da agricultura familiar, extrativista(s) e/ou da agrossilvicultura 

coletado(s) ou cultivado(s) pela família (em ordem de prioridade) (considerar apenas um 

núcleo familiar): 

a) Produto 1:                                          

b) Produto 2:                                            

c) Produto 3: 

3.36 Número de meses de produção: 

a) Produto 1:                                    b) Produto 2:                                     c)  Produto 3: 

3.37 Quantidade em Kg produto 1:  

a) Melhor mês:                                b) Pior mês:                   

3.38 Quantidade em Kg produto 2:  

a) Melhor mês:                                b) Pior mês:                   

3.39 Quantidade em Kg produto 3:  

a) Melhor mês:                                b) Pior mês:                   

3.40 Quantidade em % destinado ao consumo: 

a) Produto 1:                                    b) Produto 2:                                   c) Produto 3: 

3.41 Quantidade em % destinado ao comércio: 

a) Produto 1:                                    b) Produto 2:                                   c) Produto 3: 

3.42 Valor em reais por Kg do produto 1  padronizado em campo: 

 

3.43 Valor em reais por Kg do produto 2  padronizado em campo: 

                                                         

3.44 Valor em reais por Kg do produto 3  padronizado em campo: 
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3.45 Valor em reais de outras fontes de renda familiar: 

a) Fonte BV:                               

b) Fonte BF:    

c) Outras fontes (salários, aposentadorias, seguro-desemprego, ajuda/doação, outros 

benefícios): 

 

3.46 Número de pessoas que participam da atividade de produção: 

3. FAMÍLIAS (INFRAESTRUTURAS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL) 

3.47 Equipamentos empregados na agricultura familiar, da atividade extrativista e/ou da 

agrossilvicultura (em ordem de prioridade): 

a) Equipamento 1: 

b) Equipamento 2: 

c) Equipamento 3: 

3.48 Passou a utilizar novos equipamentos após o PBV? 

Sim Não
 

3.49 Participa de associação, sindicato, cooperativa ou outro tipo de organização social? 

Sim Não
 

3.50 Qual associação participa? 

3.51 Número de reuniões participadas/ano? 

3.52 Qual a principal forma de escoamento da produção? 

Associação Sindicato Cooperativa Intermediários Venda direta

Não vende
 

3.53 Área utilizada na atividade de produção (m²) ou outro tipo de descrição (ex. 

manguezal, mar, rio e etc): 

3.54 Distância em metros entre a residência e área de utilização na atividade de produção: 

3.55 Participou de alguma atividade de capacitação técnica para a produção no último 

ano? 

Sim Não
 

3.56 Principal período de produção: 
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Out Nov Dez Não coleta
 

3. FAMÍLIAS (CONSERVAÇÃO AMBIENTAL) 

3.57 Qual a principal forma de abastecimento de água no domicílio: 

Rede geral Poço na propriedade Poço comunitário

Caminhão pipa e cisterna

Micro-sistema comunitário (poço e distribuição comunitários e caixas d'água particulares)

Nascente Direto no rio Açude Chuva e cisterna

Outra forma (especificar)
 

3.58 Qual a principal forma de esgotamento sanitário no domicílio: 

Rede geral Fossa Séptica Fossa Rudimentar Vala a céu aberto
 

Direto no rio, lago ou mar Outra forma (especificar)
  

3.59 Qual a principal forma de destinação dos resíduos sólidos do domicilio: 

Coleta direta Coleta indireta (caçamba)

Queimado ou enterrado na propriedade Jogado em terreno baldio

Jogado em rio, lago ou mar Outra forma (especificar)
 

3.60 Qual a principal forma de abastecimento de energia elétrica: 

Rede Geral da Companhia Distribuidora Eólica Solar Gerador

Não possui
 

Outra forma (especificar)
 

3.61 Conhece o instrumento de gestão da unidade territorial? 

Sim Não
 

3.62 Cite duas restrições impostas pelo instrumento de gestão às atividades de produção 

(em ordem de prioridade): 

a) Citação 1: 

 

b) Citação 2: 

3.63 Tem conhecimento sobre o desenvolvimento de atividades de conservação ambiental 

promovidas pelo órgão gestor da unidade territorial (ex. educação ambiental; mutirões; 

replantios, monitoramento de biodiversidade, fiscalização): 
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Sim Não
 

3.64 Recebeu alguma orientação do órgão gestor sobre o instrumento de gestão no último 

ano? 

Sim Não
 

3.65 Principal ameaça para a conservação ambiental na unidade territorial: 

Incêndios Extração ilegal de madeira de grande porte Desmatamento
 

Criação de Animais Lixo Esgoto Não existe Outras (especificar)
 

3.66 Periodicidade de queimadas na área de utilização para atividade de produção: 

1 vez/ ano 2 vezes/ ano 3 vezes/ ano Mais do que 3 vezes/ ano

Não realiza
 

3.67 Realiza extração de lenha? Principalmente para que? 

Consumo Venda
 

Produção
 

Não realiza
   

3.68 Tem conhecimento dos compromissos da família com o Programa Bolsa Verde? 

Sim Não
 

3.69 Recebeu alguma orientação do MMA sobre o Programa Bolsa Verde no último ano? 

Sim Não
 

3. FAMÍLIAS (OPINIÃO)  

3.70 Em uma escala de 0 a 10 onde zero significa nenhum impacto e 10 um impacto muito 

grande, indique qual o impacto do Programa Bolsa Verde no poder aquisitivo da família: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     

3.71 Em uma escala de 0 a 10 onde zero significa nenhum impacto e 10 um impacto muito 

grande, indique qual o impacto do Programa Bolsa Verde nas melhorias gerais de condição 

de vida da família: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   

3.72 Em uma escala de 0 a 10 onde zero significa nenhum impacto e 10 um impacto muito 

grande, indique qual o impacto do Programa Bolsa Verde na capacidade de incrementar a 

produção: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

3.73 Em uma escala de 0 a 10 onde zero significa nenhum impacto e 10 um impacto muito 

grande, indique qual o impacto do Programa Bolsa Verde na melhoria das condições de 

conservação na unidade territorial: 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  

3.74 Qual das frases abaixo melhor representa o seu entendimento sobre conservação 

ambiental: 

Manter os recursos naturais intocados, sem uso direto pelo homem.
 

A proteção  do meio ambiente, incluindo os animais e plantas e a não poluição dos solos, água e 
mar.

 

A conservação do meio ambiente, incluindo a diversidade biológica e cultural e o uso 
sustentável dos recursos naturais.

 

3.75 Qual das frases abaixo melhor representa a contribuição das suas atividades para a 

conservação ambiental: 

As minhas atividades não contribuem para a conservação ambiental.
 

As minhas atividades contribuem pouco para a conservação ambiental.
 

As minhas atividades contribuem muito para a conservação ambiental.
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ANEXO 2  

FORMULÁRIO MONITORAMENTO-CONTROLE 

1. ENTREVISTA 

0.1 Número da entrevista: 

0.2 Data da entrevista: 

0.3 Nome do entrevistador: 

0.4 Hora de inicio:                                                            0.5 Hora de término: 

1. BIOMA  

1.2 Nome do bioma: 

Amazônia Caatinga Cerrado Marinho Costeiro Mata Atlântica

Pampa
    

Pantanal
 

2. UNIDADE TERRITORIAL 

2.1 Nome do órgão gestor:  

ICMBio INCRA SPU FUNAI
 

2.2 Tipo da unidade territorial:          

  
FLONA

 
RESEX RDS PA PAE PAF PDS

 

  
Comunidades Tradicionais Terras Indígenas Território de ribeirinho

 

2.3 Código da unidade territorial:          

2.4 Nome da unidade territorial:          

2.5 Existe instrumento de gestão na unidade territorial:          

Sim
   

Não
 

2.6 Tipo do instrumento de gestão na unidade territorial:          

 

Tipo de instrumento de gestão Situação do instrumento: (não aplica, 

vigente, em elaboração ou em 

revisão) 

Data de aprovação/Data 

de vigência  

a1) Plano de Manejo a2) a3)            a4) 

b1) Plano de Uso b2) b3)            b4) 
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c1) Termos de Autorização de 

Uso Sustentável 

c2) c3)             c4) 

d1) Acordo de Pesca d2) d3)            d4) 

e1) Contrato de Concessão de 

Direito Real de Uso 

e2) e3)            e4) 

f1) Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento 

f2) f3)             f4) 

g1) Contrato de Cessão de Uso g2) g3)            g4) 

h1) Acordo de Gestão h2) h3)            h4) 

i1) Cadastro de Beneficiários i2) i3)             i4) 

j1) Outros (neste caso 

especificar) 

j2) 
j3               j4) 

 

2.7 Existe conselho gestor na unidade territorial? 

   
Sim Não

 

2.8 Número de reuniões/ano do conselho? 

2.9 Qual o tipo de conselho gestor? 

Deliberativo
   

Consultivo Outro (especificar) 
 

3. FAMÍLIAS (IDENTIFICAÇÃO) 

3.1 Nome do responsável familiar:                                            3.2 NIS atual:                               

3.3 CPF:                                                      

3.4 Unidade da federação: 

3.5 Município:  

3.6 Endereço:   

3.7 Tipo do domicílio: 

Particular Coletivo
 

3.8 Situação do domicílio: 

Rural Urbano
 

3.9 Localização do domicílio em relação à unidade territorial: 

Dentro Fora
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3.10 Local da entrevista: 

Residência Associação Sede da UT Outro (neste caso - especificar)
 

3.11 Localização GPS:  

a) Sistema Geodésico de Projeção: 

b) Zona: 

c) (Coordenada X - Longitude): 

d) (Coordenada Y - Latitude): 

3. FAMÍLIAS (ESTRUTURA ETÁRIA e FREQUÊNCIA ESCOLAR) 

3.12 Número de pessoas na família (apenas um núcleo familiar): 

3.13 Número de crianças na família (≤ 2 anos): 

3.14 Número de crianças na família (> 2 anos a ≤ 11 anos): 

3.15 Número de crianças na família matriculadas na escola (> 2 anos a ≤ 11 anos): 

3.16 Número de adolescentes na família (> 12 anos a ≤ 18 anos): 

3.17 Número de adolescentes na família matriculados na escola (> 12 anos a ≤ 18 anos): 

3.18 Número de adultos na família (> 19 anos a ≤ 59 anos): 

3.19 Número de adultos na família matriculados na escola (> 19 anos a ≤ 59 anos): 

3.20 Número de idosos na família (> 60 anos): 

3.21 Número de mulheres na família: 

3.22 Número de homens na família: 

3. FAMÍLIAS (TRABALHO E RENDA) 

3.23 O trabalho principal está relacionado com agricultura familiar, criação de animais, 

atividade extrativista e/ou agrossilvicultura?  

Se sim, responder as questões 3.24 a 3.35 e depois ir para a questão 3.40. 

Se não, responder as questões 3.35 a 3.42, e depois ir para a questão 3.49. 

Sim Não
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3.24 Recurso(s) da agricultura familiar, da criação de animais, extrativista(s) e/ou da 

agrossilvicultura coletado(s) ou cultivado(s) pela família (em ordem de prioridade) (considerar 

apenas um núcleo familiar): 

a) Produto 1:                                          

 

b) Produto 2:                                            

 

c) Produto 3: 

3.25 Número de meses de produção: 

a) Produto 1:                                    b) Produto 2:                                     c)  Produto 3: 

3.26 Quantidade em Kg produto 1:  

a) Melhor Mês:                                b) Pior mês:                   

3.27 Quantidade em Kg produto 2:  

a) Melhor Mês:                                b) Pior mês:                   

3.28 Quantidade em Kg produto 3:  

a) Melhor Mês:                                b) Pior mês:                   

3.29 Quantidade em % destinado ao consumo: 

a) Produto 1:                                    b) Produto 2:                                   c) Produto 3: 

3.30 Quantidade em % destinado ao comércio: 

a) Produto 1:                                    b) Produto 2:                                   c) Produto 3: 

3.31 Valor em reais por Kg do produto 1  padronizado em campo: 

 

3.32 Valor em reais por Kg do produto 2  padronizado em campo: 

                                                         

3.33 Valor em reais por Kg do produto 3  padronizado em campo: 

 

3.34 Número de pessoas que participam da atividade de produção: 

 

3.35 Valor em reais por mês de outras fontes de renda familiar: 

 

a) Fonte BF:    

b) Outras fontes (salários, aposentadorias, seguro-desemprego, ajuda/doação, outros 

benefícios): 
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3.36 No mês passado recebeu remuneração de trabalho: 

Sim Não
 

3.37 Qual o valor bruto da remuneração recebida no último mês? 

 

3.38 Teve trabalho remunerado nos últimos 12 meses: 

Sim Não
 

3.39 Quantos meses trabalhou nesse período: 

3. FAMÍLIAS (INFRAESTRUTURAS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL) 

3.40 Participa de associação, sindicato, cooperativa ou outro tipo de organização social? 

Sim Não
 

3.41 Qual associação participa? 

3.42 Número de reuniões participadas/ano? 

3.43 Equipamentos empregados na agricultura familiar, da atividade extrativista e/ou da 

agrossilvicultura (em ordem de prioridade): 

 

a) Equipamento 1: 

 

b) Equipamento 2: 

 

c) Equipamento 3: 

3.44 Qual a principal forma de escoamento da produção? 

Associação Sindicato Cooperativa Intermediários Venda direta

Não vende
 

3.45 Área utilizada na atividade de produção (m²) ou outro tipo de descrição (ex. manguezal, 

mar, rio e etc): 

3.46 Distância em metros entre a residência e área de utilização na atividade de produção: 

3.47 Participou de alguma atividade de capacitação técnica para a produção no último ano? 

Sim Não
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3.48 Principal período de produção: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Nov Dez Não coleta
 

3. FAMÍLIAS (CONSERVAÇÃO AMBIENTAL) 

3.49 Qual a principal forma de abastecimento de água no domicílio: 

Rede geral Poço na propriedade Poço comunitário

Micro-sistema comunitário (poço e distribuição comunitários e caixas d'água particulares)

Nascente Direto no rio Açude Caminhão pipa e cisterna

Chuva e cisterna Outra forma (especificar)
 

3.50 Qual a principal forma de esgotamento sanitário no domicílio: 

Rede geral Fossa Séptica Fossa Rudimentar Vala a céu aberto
 

Direto no rio, lago ou mar Outra forma (especificar)
  

3.51 Qual a principal forma de destinação dos resíduos sólidos do domicilio: 

Coleta direta Coleta indireta (caçamba)

Queimado ou enterrado na propriedade Jogado em terreno baldio

Jogado em rio, lago ou mar Outra forma (especificar)
 

3.52 Qual a principal forma de abastecimento de energia elétrica: 

Rede Geral da Companhia Distribuidora Eólica Solar Gerador Não possui
 

Outra forma (especificar)
 

3.53 Conhece o instrumento de gestão da unidade territorial? 

Sim Não
 

3.54 Cite duas restrições impostas pelo instrumento de gestão às atividades de produção (em 

ordem de prioridade): 

 

a) Citação 1: 

 

b) Citação 2: 

3.55 Tem conhecimento sobre o desenvolvimento de atividades de conservação ambiental 

promovidas pelo órgão gestor da unidade territorial (ex. educação ambiental; mutirões; 

replantios, monitoramento de biodiversidade, fiscalização): 
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Sim Não
 

3.56 Recebeu alguma orientação do órgão gestor sobre o instrumento de gestão no último ano? 

Sim Não
 

3.57 Principal ameaça para a conservação ambiental na unidade territorial: 

Incêndios Extração ilegal de madeira de grande porte Desmatamento
 

Criação de Animais Lixo Esgoto Não existe Outras (especificar)
 

3.58 Periodicidade de queimadas na área de utilização para atividade de produção (responder 

apenas se o trabalho principal estiver relacionado com agricultura familiar, criação de animais, 

atividade extrativista e/ou agrossilvicultura): 

1 vez/ ano 2 vezes/ ano 3 vezes/ ano Mais do que 3 vezes/ ano

Não realiza
 

3.59 Realiza extração de lenha? Principalmente para que? 

Consumo Venda
 

Produção
 

Não realiza
   

3.60 Tem conhecimento do Programa Bolsa Verde? 

Sim Não
 

3.61 Recebeu alguma orientação do MMA sobre o Programa Bolsa Verde no último ano? 

Sim Não
 

3. FAMÍLIAS (OPINIÃO)  

3.62 Em uma escala de 0 a 10 onde zero significa nenhum impacto e 10 um impacto muito 

grande, indique qual o potencial impacto do Programa Bolsa Verde no poder aquisitivo da 

família: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     

3.63 Em uma escala de 0 a 10 onde zero significa nenhum impacto e 10 um impacto muito 

grande, indique qual o potencial impacto do Programa Bolsa Verde nas melhorias gerais de 

condição de vida da família: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   

3.64 Em uma escala de 0 a 10 onde zero significa nenhum impacto e 10 um impacto muito 

grande, indique qual o potencial impacto do Programa Bolsa Verde na capacidade de 

incrementar a produção: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 



77 

 

3.65 Em uma escala de 0 a 10 onde zero significa nenhum impacto e 10 um impacto muito 

grande, indique qual o impacto do Programa Bolsa Verde na melhoria das condições de 

conservação na unidade territorial: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  

3.66 Qual das frases abaixo melhor representa o seu entendimento sobre conservação ambiental 

(marcar com 1, 2 ou 3): 

Manter os recursos naturais intocados, sem uso direto pelo homem.
 

A proteção  do meio ambiente, incluindo os animais e plantas e a não poluição dos solos, água e 
mar.

 

A conservação do meio ambiente, incluindo a diversidade biológica e cultural e o uso 
sustentável dos recursos naturais.

 

3.67 Qual das frases abaixo melhor representa a contribuição das suas atividades para a 

conservação ambiental (marcar com 1, 2 ou 3): 

As minhas atividades não contribuem para a conservação ambiental.
 

As minhas atividades contribuem pouco para a conservação ambiental.
 

As minhas atividades contribuem muito para a conservação ambiental.
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ANEXO 3 

Resultado da coleta de dados em campo com as famílias que recebem PBV 
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ANEXO 4 

Resultado das atividades de campo com as famílias que não recebem PBV 
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