ATA DE REUNIÃO

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GESTÃO DO USO
SUSTENTÁVEL DE LAGOSTAS - CGSL

PERÍODO: 25 e 26 de fevereiro de 2008. (Texto está pronto). Acrescentei os outros anexos.
LOCAL: IBAMA/Sede - Brasília/DF.

A DBFLO/IBAMA promoveu nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2008, a 9ª reunião do CGSL sob a
coordenação da CGFAP/DBFLO, com a participação de representantes da DIPRO/IBAMA, EAM/IBAMA,
CEPENE/ICMBio, Superintendência do IBAMA nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, representantes
dos Ministérios da Defesa/Comando da Marinha, MMA, MIDCT e da SEAP/PR, e representantes da
Confederação Nacional dos Pescadores e Aqüicultores/CNPA, Comissão Pastoral dos Pescadores/CPP,
Movimento Nacional dos Pescadores/MONAPE, Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca/CONEPE,
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Pesca de Belém/SINDIPESCA, Sindicato dos Patrões de Pesca
dos Estados do Pará e Amapá/SINPPA e Instituto TERRAMAR, conforme lista de participantes no Anexo I.
Dia: 25/02/08 (Tarde)
I – ABERTURA.
O Diretor da DBFLO, Antônio Carlos Hummel abriu a 9ª reunião do CGSL dizendo que é fundamental a
existência do Comitê e que será muito importante a participação de representantes da Associação Brasileira de
Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA e da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio
Ambiente - ANAMMA, neste processo.
Colocou a necessidade de se fazer uma avaliação de como está a situação da lagosta após todo o
esforço do governo em termos de recursos financeiros e humanos alocados para implementar as ações do
Plano de Gestão de Lagostas e após esta avaliação considerar as reivindicações apresentadas nesta reunião.
Colocou, também que precisa ser revista a questão de comando e controle na área da pesca.
Em seguida, Antônio Carlos Hummel passou a coordenação da reunião ao Coordenador Geral de
Autorização de Uso e Gestão de Fauna e Recursos Pesqueiros, José Dias Neto que continuando propôs, que
as pessoas que estavam como observadores se apresentassem e que poderiam participar, mas sem direito a
voto, conforme Regimento Interno do CGSL.
Na oportunidade se apresentaram os senhores Eliseu Monteiro, do SINDIFRIO, Nabucodonozor Brito,
Presidente da Federação de Pescadores do Espírito Santo, Milton Martins de Castro, da Colônia de
Pescadores Z-9 de Aquiraz/CE, Raimundo Félix da Rocha, Presidente da Federação de Pescadores do Ceará
e José Edson Rios Filho, Prefeitura Municipal de Itarema que foram aprovados como observadores pelos
membros do CGSL.

II – APROVAÇÃO DA AGENDA.
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A proposta de Agenda de Trabalho foi apresentada e Renê Scharer, do TERRAMAR sugeriu que fosse
incluído na pauta, um tópico sobre áreas marinhas protegidas e composição e funcionamento dos Subcomitês
Científico e de Cumprimento.
Após a inclusão de novos itens a agenda foi discutida, adequada e em seguida aprovada, constando
no Anexo II.
Todos os participantes se apresentaram e foi dado início às apresentações e discussões dos tópicos da
agenda.
III – RENOVAÇÃO DE PERMISSÕES – 2008:
1 – Mapa de Bordo; e,
2 – Declaração de destino da Produção.
José Dias informou que de acordo com a Instrução Normativa da SEAP/PR todas as
permissões concedidas em 2007 seriam renovadas em 2008. Entretanto, este fato passou a ser um
ponto bastante crítico, pois os barcos que no passado não tinham que entregar o mapa de bordo
agora teriam que apresentar este documento.
Vários fatores, tais como o não entendimento por parte dos pescadores de como preencher
os mapas e adequações nos citados mapas para melhor compreensão, prejudicaram bastante o
processo de entrega dos documentos.
A partir do conhecimento desses problemas o IBAMA e a SEAP/PR discutiram e
entenderam que a situação era crítica e que seria inviável cobrar a entrega dos mapas de bordo e
da declaração de destino da produção relativas ao ano de 2007, pois não haveria tempo hábil para
a renovação das permissões de 2008.
José Dias colocou então, que excepcionalmente, este ano de 2008, para a renovação das
permissões não seriam solicitados, o mapa de bordo e a declaração de destino da produção. No
entanto, a SEAP/PR passaria a solicitar a declaração de uma entidade idônea para a comprovação
de que a embarcação pescou lagosta em 2007.
José Maria Veras disse que quanto ao problema do mapa de bordo teria que ver que dentro
do processo seletivo, muita gente ficou fora e de 2002 até agora tivemos pescadores e armadores
que ficaram fora.
Sugeriu, ainda que a permissão de pesca do armador do barco ou da indústria, não fosse
cassada se um destes não pescou durante o ano de 2007, pois se por qualquer motivo ele não
pescou não pode ser penalizado por isso, além de estar contribuindo para diminuir o esforço de
pesca.
José Alberto do MONAPE disse concordar com o José Maria Veras, pois muitos pescadores
não deram entrada na renovação da permissão de pesca pela incerteza do mapa de bordo.
Eliseu Monteiro do SINDIFRIO disse que devemos buscar recursos e ajuda nas Secretarias
de Pesca de cada Prefeitura e indagou quem vai ficar responsável pela declaração da produção.
Renê do TERRAMAR disse estar feliz com a decisão inteligente de não cobrar os mapas de
bordo, mas lamenta o atraso de dois meses para que fosse tomada. Segundo Renê muitos
pescadores gastaram dinheiro, foram criadas dificuldades para quem é responsável, é muito difícil o
preenchimento do mapa de bordo por pescadores artesanais na sua maioria analfabetos e temos
que pensar em uma forma para melhorar essa questão. Sugeriu que cada comunidade tenha um
jovem para fazer a digitação dos mapas de bordo.
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Raimundo Braga, da SUPES/CE disse que é importante observar que a validade das
permissões de pesca é até 30 de abril de 2008 e a renovação é até dia 29 de fevereiro de 2008 e
que tinha que se discutir este prazo para a renovação.
Eloy de Souza, da SEAP/PR disse que até o final da reunião traria a decisão sobre a
questão dos prazos para renovação das permissões de pesca.
José Dias disse que no caso dos barcos que ficaram de fora deste permissionamento
quando for comprovado que é por questão de docagem, revisão ou reparo de barco tudo bem o que
não pode ficar caracterizado é que o cidadão fique com a permissão e não esteja pescando.
Lembrou que está prevista uma redução do esforço de pesca para o final dos anos de 2008 e 2009
e que a exceção em relação ao mapa de bordo é para renovação das permissões de pesca neste
ano de 2008.
Concluiu dizendo perceber que há consenso para que na renovação das permissões de
pesca neste ano de 2008 o mapa de bordo e a declaração de origem do pescado capturado não
sejam cobrados. Acrescentou que com relação ao adiamento da data de renovação das permissões
que seria dia 29/02/2008, temos um compromisso do Sr. Eloy de Sousa que até o término da
reunião trará uma posição da SEAP/PR a esse respeito.
IV – INFORME DOS GRUPOS DE GESTÂO DOS ESTADOS.
1. Questão da Marambaia

Raimundo Braga da SUPES/CE fez uma apresentação relativa à fiscalização nos estados mostrando a
quantidade de tambores que antes tinham produtos químicos (agrotóxicos) sendo usados na confecção de
marambaias. A citada apresentação será encaminhada via e-mail.
Disse que o foco das reuniões foi o período de defeso atrelado ao recebimento das permissões.
Solicitou Raimundo Braga à SEAP/PR, que as embarcações que se inscreveram e estão dentro dos
critérios, mas que esteja faltando entregar algum documento possam receber o “seguro defeso” e que o órgão
responsável pelo pagamento do seguro aceite essa condição. Ressaltou que o armador e o pescador devem
comprovar que pescaram.
Falou sobre o caso do estado da Paraíba relatando que tem denúncias da má condução da habilitação
dos pescadores por ocasião do repermissionamento.
Segundo Raimundo Braga ocorreu uma reunião no estado do Ceará com a participação de vários
segmentos da polícia. Disse existir no mar mais de cem mil marambaias e que estes aparelhos são para apoiar
a pesca de mergulho que é proibida.
Declarou, ainda que no estado do Ceará as marambaias ficam concentradas nos municípios de
Tremembé, Icapuí, Aranaú, Acaraú. Disse que a frota de Aranaú, por exemplo, não foi adaptada para pescar de
covo.
Acrescentou que muitos pescadores entregaram as redes de caçoeira e com o dinheiro recebido foram
operar na pesca de mergulho.
Alvamar Queiroz da SUPES/RN apresentou o relatório das reuniões realizadas pela SUPES para
discutir o Plano de Gestão de Lagostas e que pela primeira vez o IBAMA/RN chegou às praias e passou todas
as informações. Disse que quase 100% dos pescadores não sabiam o que acontece no CGSL, e que as
informações não chegam aos principais interessados, os pescadores.
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Segundo Alvamar Queiroz a desinformação é muito grande e na ocasião foi explicado como funcionam
o CGSL e o Grupo de Gestão Estadual.
Alvamar Queiroz disse ter observado que o Governo ampliou prazos, fez concessões, foi flexível muitas
vezes e que foi gasto um quantitativo de dinheiro para obter um resultado pífio, muito pequeno. Que o governo
por meio da fiscalização deve ser duro, para não ser desmoralizado, pois desta forma vamos gastar o dinheiro
público para ter resultados pífios.
José Dias parabenizou a equipe da SUPES/RN e disse que o trabalho nos mostra que temos um
grande desafio pela frente e temos que fortalecer o processo. Acrescentou que com o projeto de educação
ambiental estamos fortalecendo este processo, pois temos que nos esforçar para fazer com que as coisas
cheguem às pontas.
Edson Rios da Prefeitura Municipal de Itarema/CE disse que a pressão, chega primeiramente lugar aos
órgãos municipais e depois vai chegando aos outros escalões. Sugeriu que nos grupos de gestão estaduais os
municípios que possuem secretarias de pesca tenham uma maior participação.
José Dias sugeriu que as secretarias participem, mas em nível estadual e não no CGSL que é um
Comitê em nível federal.
Ivanilson da SEAP/PR/RN disse que houve uma rejeição do Plano de Gestão de Lagostas e uma
rebelião contra o permissionamento no estado. Disse que diminuiu o número de pescadores que recebiam o
“seguro defeso”.
Disse Ivanilson que há uma cobrança de todas as praias quanto à falta de fiscalização, pois segundo
os pescadores este ano não ocorreram ações de fiscalização no estado do Rio Grande do Norte.
Antônio Clerton do CEPENE/ICMbio parabenizou o trabalho da SUPES/RN e disse ser testemunha da
capacidade técnica do pessoal. Disse que houve um processo de divulgação dos resultados e talvez esse
processo se complemente se houver uma maior participação num trabalho conjunto com o setor produtivo.
José Dias disse reconhecer o esforço e a competência da equipe da SUPES/RN, porém ponderou que
talvez tenha havido alguma razão de deslocamento entre o real porque os 100% apresentados na tabela do
trabalho não parece estar de acordo com a realidade.
Eloy de Sousa disse concordar com o exagero nos 100% pois, na discussão do sistema de
permissionamento houve uma reunião onde os próprios pescadores disseram que não sabiam e foi preciso o
presidente da Federação dos Pescadores/RN dizer que ele Presidente, teria ido pessoalmente falar e avisar a
todos sobre este assunto. Parabenizou o trabalho da SUPES/RN e com relação ao que o Edson Rios falou
achar extremamente importante à articulação com as secretarias estaduais.
José Maria Veras parabenizou o Alvamar Queiroz pelo trabalho. Mas, disse acreditar que a
desinformação dos pescadores seja de 70% a 80% e que é preciso corrigir.
Raimundo Braga disse que poderia ser 100% pois, não houve nenhum trabalho para o
permissionamento, nem por parte do IBAMA, nem da SEAP/PR e nem do representante dos pescadores.
Disse, ainda que nos municípios do Ceará onde as Prefeituras estão envolvidas no processo a maioria
dos barcos foram permissionados e que queria parabenizar o Alvamar Queiroz pelo trabalho e salientou o fato
dos técnicos terem ido até as comunidades para fazer o levantamento trazendo o retrato que nós já sabíamos,
pois o ESTATPESCA já mostrava.
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Pedro Alzires do SINDIPESCA/PA disse que não veio do Pará participar de um Comitê que não tivesse
uma veracidade, aqui nada é arbitrário, nosso trabalho é muito valioso, estamos aqui para trabalhar no
processo de recuperação da lagosta e temos que parabenizar o Governo e o nosso Comitê que estão fazendo,
em favor das comunidades pesqueiras um grande trabalho.
José Alberto disse que com o uso das marambaias que é casado com o uso do compressor é o futuro
das nossas famílias que está em jogo. Acrescentou que a renda desse processo é concentrada em cinco
pessoas e, ainda, que com a utilização dos tambores tóxicos corre-se o risco de contaminar as lagostas.
José Dias disse que em 2004 e 2005 foi colocado com muita força a necessidade de nós enquanto
Comitê tomarmos uma posição com relação às marambaias e no final de 2006 foi proibido definitivamente o
seu uso, porém vimos uma dificuldade com relação à fiscalização, pois o IBAMA não pode apreender
marambaia em terra e com isso vemos proliferar o transporte e armazenamento deste petrecho proibido.
Disse, ainda que irá consultar a PROGE/IBAMA sobre o assunto e que a idéia é pegarmos a lei e
colocarmos um artigo do tipo “proibir o transporte aquático e terrestre” para poder estancar o surgimento de
novas marambaias.
Francisco do CONEPE pediu anuência desse Comitê para que a SUPES/PA possa fazer as reuniões
do CGSL Estadual.
José Alberto do MONAPE sugeriu fazer um seminário para discutir mais profundamente e tirar
definitivamente a pesca com o uso de compressor.
René do TERRAMAR disse que as marambaias são casadas com os compressores, é preciso tomar
medidas urgentes a respeito disto, grande parte da produção desses barcos com marambaias vai para
Pernambuco, inclusive tem uma empresa que financia marambaias e temos que ver o perigo de intoxicação por
causa dos tambores.
Raimundo Braga disse que se não resolver o problema das marambaias a pesca vai acabar, se o
IBAMA não fiscalizar a pesca vai acabar e que para os pescadores artesanais no ano passado tivemos
fiscalização intensa só até meados de julho. Disse que se alguém passar transportando tambor a Policia
Rodoviária comunica ao IBAMA e a ANVISA e solicitou que se coloque no papel a questão do transporte de
tambores, pois já é caracterizado que é para marambaia. Ressaltou que em relação à rede de caçoeira deveria
apreender, quando estivesse sendo recuperada, mesmo dentro de casa.
Acrescentou que o IBAMA tem que fiscalizar, pois são mais de cem mil marambaias e que a situação é
mais grave do que o Comitê pensa.
Francisco do CONEPE disse que a rede de caçoeira é feita de um filamento importado e sugeriu proibir
a importação desse filamento.
Alvamar Queiroz da SUPES/RN colocou que temos a informação de quem pesca ilegalmente, mas
esbarramos no jurídico, temos que ter um mecanismo para coibir esses abusos.
José Dias disse que temos que melhorar a legislação, deixar as questões claras de forma que
subterfúgios que se encontram sejam vencidos.
Eloy de Sousa disse que quanto as marambaias gostaria de chamar atenção, pois a questão dos
tambores tomou uma dimensão que foge a qualquer raciocínio lógico. Os tambores vêm de outros estados sem
a tampa e sem o fundo para facilitar o transporte e redução do frete e vem amassado para caber mais. Quanto
a historia da folha de zinco e da carnaúba, o pessoal está levando em cima do convés e quem passa não
consegue ver. A dimensão que a marambaia tomou é absurda.
5

Precisamos urgentemente convocar a fiscalização e o jurídico para efetivamente tomar uma
providência e isso vale também para a história da rede, o fiscal passa no barracão vê o cara costurando e
remendando a rede e não pode prender o elemento e com certeza essa rede é para pesca de lagosta. Sugiro
que o Comitê ou uma representação do Comitê vá discutir com o jurídico do IBAMA e da SEAP/PR para buscar
saídas para o problema.
Antônio Clerton disse que no nível de sobrepesca da lagosta esse mecanismo que faz pescar com
endereço certo, é péssimo para o recurso e que poderíamos proibir o transporte de materiais ao invés de
proibir a confecção de marambaias, ou seja, é necessário aperfeiçoar a legislação.
José Dias acrescentou que se deve descrever da forma mais minuciosa possível quais os materiais
que devem ser proibidos de transportar. Disse que independente da melhoria da legislação um grupo deveria
trabalhar a questão de como viabilizar o consenso jurídico, ou seja, trabalhar nas Consultorias Jurídicas do
MMA e SEAP/PR de modo a padronizar um parecer sobre o assunto, ao tempo que trabalharíamos a questão
da fiscalização e juntar MMA, IBAMA, SEAP/PR e MARINHA para acompanhar essa questão.
No final do dia José Alberto do MONAPE chamou a atenção sobre a pesca de peixes ornamentais.
Disse que tem uma pequena frota com permissão e os compressores se infiltram e pescam lagosta.
Dia: 26/02/08 (manhã)
V - AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE DEFESO DAS LAGOSTAS.
1 – Apresentação do quadro de posições;
2 – Discussões;
3 – Encaminhamentos.

Foi retomada a discussão sobre a ampliação do período de defeso das lagostas e apresentado o
quadro de posições sobre a ampliação do período de defeso, conforme Anexos III e IV.
René do TERRAMAR disse que mesmo contestando chegava a um consenso de ampliar de quatro
para cinco meses.
José Maria Veras disse que ampliar o defeso sem fiscalização não resolve e que era favorável a
ampliação para cinco meses com fiscalização.
Edvaldo do SINPPA disse que era favorável a ampliação de mínimo de 30 dias para 2008 e fazer
estudos para o próximo ano para ver se aumenta ou diminui. Em virtude da área da costa ser muito extensa e
ser difícil para a fiscalização, alguns patrões de pesca se colocam a disposição para ajudar na fiscalização.
José Alberto do MONAPE disse que cinco ou seis meses um dos maiores benefícios foi o tamanho da
lagosta que agora é bem maior que quando era um defeso de quatro meses e que o MONAPE sugere cinco
meses.
Elisa Bezerra do CONEPE disse que os americanos não compram mais lagostas brasileiras agora eles
compram do mercado europeu e que hoje temos talvez três importadores no Brasil que compram os produtos
nacionais. Portanto, para esse aumento do período do defeso tem que ser observado muito bem e se prestar
muita atenção no fator comercial.
Alvamar Queiroz da SUPES/RN defendeu cinco meses de janeiro a maio, firmar o compromisso nas
bases com os presidentes de colônias e federações, mas com o envolvimento das bases.
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José Dias colocou que todos que se pronunciaram apontam para um defeso de cinco meses, sendo
quase consenso. Concluiu que se vocês concordam vamos fechar para a temporada de 2008 o defeso de cinco
meses com todos os condicionantes necessários, inclusive com fiscalização.
Eloy de Sousa disse que a posição da SEAP/PR é ampliar o defeso em mais trinta dias. E quanto à
data para renovação das permissões que é 29 de fevereiro, considerando que o IBAMA define uma
prorrogação de 30 dias para o defeso, a SEAP/PR decide agora também uma prorrogação de 30 dias para a
renovação, ou seja, 31 de março.
Nesse momento foram dadas várias opiniões de quais entidades dariam uma declaração de que as
embarcações pescaram no ano de 2007. O José Alberto do MONAPE colocou que o dono do barco e o mestre
poderiam dar a declaração.
Eloy de Sousa disse não ser de bom grado que se individualize por pessoa, a partir do momento em
que o comitê diz que existem entidades para fazer esse trabalho não podemos individualizar.
René do TERRAMAR quer que a renovação da permissão seja no prazo de vencimento descrito na
própria permissão, que é 30 de abril, pois esse período dá para o pescador se organizar muito bem.
José Dias ponderou a importância de se definir um leque de instituições que passa pelo setor
governamental e pelos Órgãos de Classe e não colocar só para o IBAMA.
Raimundo Braga da SUPES/CE disse que o pessoal da SEAP/PR precisa de tempo para consolidar
esses dados e penso que 30 dias é um prazo razoável para o setor procurar renovar suas permissões. Quanto
às entidades estas podem utilizar os dados do ESTATPESCA.
José Dias ressaltou que é importante levar a mensagem para as praias de que essa foi uma exceção
somente para o ano de 2007.
VI - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL –
CGFAP/DBFLO/ IBAMA.
José Dias disse que essencialmente concentramos os projetos de educação ambiental nos estados do
Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Paraíba e Pernambuco. E passou a palavra para Analista
Ambiental Elizabete Fonseca.
Elizabete Fonseca disse que a educação ambiental não é a salvadora da pátria, pois diz respeito à
mudança de atitude, portanto, cada um deve mudar sua atitude frente à pesca.
Continuando apresentou os resultados da Oficina realizada em novembro de 2007, e disse que como
meta ficou estabelecida a realização de seis projetos para a área de educação ambiental da lagosta, os quais
foram aprovados e os recursos já foram disponibilizados. Portanto, esse ano os projetos deverão ser
realizados. Ressaltou que os projetos levarão em conta as diretrizes para a gestão compartilhada.
Disse que os mais solicitados foram os cursos de capacitação, depois mobilização da comunidade,
campanhas e distribuição de cartazes.
René perguntou quando começariam os cursos? E Elizabete Fonseca respondeu que a intenção era ter
começado os cursos em dois de janeiro de 2008, mas as dificuldades foram muitas e não deu certo.
José Alberto do MONAPE disse que estamos dispostos a contribuir como sempre, se nesse plano tem
alguma coisa que possa trabalhar nas escolas, como criar um dia “D” para levantar informações para a pesca.
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Elizabete Fonseca informou que essa ideia já está indicada e cada estado vai ter sua forma de trabalho
(rádio, TV, divulgação).
Abraão da CNP disse que nós temos que mostrar para o Brasil que o IBAMA tem que trabalhar com a
lagosta da mesma forma como trabalhou com as tartarugas, com a conscientização.
VII - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DA ESTRATÉGIA DE FISCALIZAÇÃO –
DIPRO/IBAMA.
1 – Discussões;
2 – Encaminhamentos.
Os Analistas Ambientais Marcelo Amorim e Rafael da DIPRO/IBAMA apresentaram os resultados da
operação de fiscalização 2007 e 2008 e informaram que estão esperando a licitação desse ano para dar
continuidade aos trabalhos. A apresentação dos resultados da fiscalização será encaminhada via e-mail.
José Maria Veras disse que a IN/IBAMA Nº 144/2007 nos informa de quem veio a lagosta e se ela vier
de uma fonte incerta ela é cortada. A respeito da fiscalização temos hoje pontos de ciência e de fato e os
maiores focos de compressor nos estados do Ceará são nas localidades de Camocim, Aranau, Tremembé e
Itarema e no Piauí na localidade de Luiz Correia. Complementou dizendo que não tem fiscalização nessas
áreas, cheguei a passar os dados para o Dr. Flávio Montiel com cópia para a SEAP/PR, mas não existe a
fiscalização.
Continuando disse que na cidade de Camocim/CE, a lagosta miúda chega a ser comercializada a 15
reais o quilo e queria saber o que está havendo e porque não tem a fiscalização dos frigoríficos nas saídas da
cidade? Disse que o transporte se dava abertamente à luz do dia onde não víamos nenhuma fiscalização.
Queria perguntar qual a razão e o porquê desse fato, se já foi solicitada, junto ao Comitê, a fiscalização
dos contêineres que estão indo para o Porto de Santos? E disse que isso é uma verdadeira desmoralização
para os órgãos que fazem parte do CGSL.
Falou ter informações que saíram pelos portos de Sepetiba/RJ, 55.500 kg de lagosta e de Santos 45
mil kg. E finalizou dizendo estar cansado, pois eu me proponho, aliás, o meu Sindicato a participar, pois
estamos sendo lesados e não podemos admitir em hipótese nenhuma.
Marcelo Amorim da DIPRO disse que talvez não tenhamos fiscais suficientes para fiscalizar tudo sobre
lagosta e por mais que aumentem as ações de fiscalização nunca seremos capazes de fiscalizar a pesca no
Brasil todo. Disse, ainda para ligar para a linha verde, pois você tem como monitorar sua denúncia e não
precisa dizer o seu nome.
Marcelo Amorim disse que é importante solicitar a criação de um documento de origem da lagosta, pois
aí sim, teria como saber se aquela lagosta é legal ou não e que é preciso ter educação ambiental e o
documento de origem da lagosta.
Raimundo Braga da SUPES/CE disse que em 1995 começamos a discutir a questão da guia de origem
da lagosta e que agora é preciso trabalhar o DOL, para controlar o transporte e origem da lagosta, igual ao
documento florestal. Disse que existem 118 locais de desembarque de lagostas no Ceará e não tem como o
IBAMA conseguir atender ao mesmo tempo tantos locais.
Quanto à questão da lagosta miúda, disse Raimundo Braga que o pescador sai, captura, coloca dentro
de um cesto e o filho vai vender para os turistas. É evidente que há muito ainda o que fazer, realmente há
muitas brechas e estamos trabalhando essa questão de alguns locais que realmente são prioridades. Então no
plano de fiscalização está previsto termos um tratamento diferenciado em locais problemáticos e o Estado de
8

Pernambuco, também foi inserido nesse contexto. A fiscalização da lagosta está pautada na DIPRO isso é
verdade, apesar de toda a questão da Amazônia, a lagosta está tendo um lugar na fiscalização.
Marcelo Amorim colocou que é importante fazer uma campanha visando o consumidor da lagosta para
sensibilizá-lo a não consumir lagosta miúda.

René, do TERRAMAR, disse que todos nós concordamos que no ano passado a fiscalização foi
melhor, mas foi durante um tempo limitado e que não aparecem os dados da captura com compressor o que
está desafiando a gente. Falou que devemos fiscalizar priorizando o compressor, a marambaia e a caçoeira e
que esse deveria ser o objetivo principal e para isso deve ter presença no mar.
Continuando disse que deveríamos criar uma forma de fiscalizar com ações compartilhadas com as
Prefeituras e que pelo menos por dois anos vai precisar de um investimento muito maior do que o do ano
passado. O que está pressionando são as bases com relação à permissão de pesca. Disse que no final de
março, realmente queremos ser convencidos que a fiscalização começou porque senão, vai ter mobilização
pacífica para pressionar, pois temos um prazo até o final de março para mobilizar os pescadores.
José Alberto do MONAPE reforçou o que o René falou e disse que queria dar um destaque para os
parceiros e saber quantos pescadores estão disponíveis para ir a bordo e quantos barcos estão disponíveis
para ir juntos com a fiscalização.
Outra situação é que as embarcações são presas, mas não tem um local para serem guardadas e
neste caso a embarcação é solta e os pescadores ficam zombando da gente. Ressaltou, que a pesca do
compressor tem que ser uma questão de operação de guerra. Portanto, acho que a Marinha tem que dar um
apoio maior para a questão das embarcações apreendidas em 2004.
Eloy de Sousa disse que para colocar a SEAP/PR como parceira é preciso chegar à Secretaria o auto
de infração dessas embarcações apreendidas, pois até agora só chegaram 15.
Elisa Bezerra do CONEPE disse que a solução é fiscalizar os contêineres que transportam lagostas.
José Maria Veras completou dizendo que é preciso verificar o número de barcos e identificá-los.
Leonardo da SEAP/PR disse que a fiscalização sempre vai ser insuficiente e na situação que estamos
a cada ano tem que ser sempre melhor do que foi.
Abraão da CNPA disse que com relação ao compressor acho que foi um avanço muito grande a
história da indenização e acho que é importante a questão da educação ambiental. Segundo Abraão a
indenização foi perfeita e esse avanço foi o primeiro passo evidentemente pensando no bicho homem.
Alvamar Queiroz propôs lacrar o barco e deixar o cidadão como fiel depositário, pois se nós sabemos o
nome do cidadão sabemos o barco.
VIII - INFORME DA SEAP/PR SOBRE OS RESULTADOS DA INDENIZAÇÃO DE
PETRECHOS, CONFORME PREVISTO NA LEI N.º 11.524/2007.
IX – APRESENTAÇÃO DA SEAP/PR SOBRE OS RESULTADOS DAS AÇÕES DE
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PESCADORES CONFORME PREVISTO NA LEI N.º
11.524/2007.

9

Os tópicos acima foram apresentados pela SEAP/PR de forma conjunta. Ressaltamos que a
apresentação será encaminhada via e-mail.
Eloy de Sousa da SEAP/PR fez a apresentação dos resultados e disse que toda a operação de
indenização foi feita em trinta dias e que foi uma verdadeira operação de guerra.
Roberto Gallucci do MMA fez comentários positivos com relação ao processo de indenização, mas
disse que é preciso ver qual foi o real alcance desse processo. Ou seja, o que foi retirado comparado ao que
ainda existe nas praias, pois foi dada uma oportunidade para que aqueles que estivessem ilegais entregassem
os seus petrechos.
Eloy de Sousa disse que foram retirados 12 mil km de rede de caçoeira e que achava que se conseguiu
retirar 75% das redes que existiam. Entretanto, falta um pouco nos Estados do Ceará, Bahia e Rio Grande do
Norte. Disse, também que tem uma turma do setor lagosteiro fazendo uma discussão e que no Estado do Pará
foram entregues 100% das redes.
Alertou, que ou todo mundo se junta para ajudar a fiscalização ou vamos ter problemas, pois a torcida
do contra é grande e passa pelos pescadores, armadores e exportadores, ou seja, por todos esses segmentos
da pesca. E, completou dizendo que a Marinha deu um aceno muito claro de que está do nosso lado.
Francisco de Paula, do CONEPE, disse que deve ser proibida a importação dos fios para fazer a rede
de caçoeira. E Eloy de Sousa complementou que com relação a importação o próprio Ministro falou que esse
assunto já está sendo tratado.
26/02/08 (tarde)
No período da tarde do dia 26/02/08, a Analista Ambiental Cláudia Zagaglia, da SEAP/PR, fez uma
apresentação sobre o Programa de Rastreamento de Embarcações por Satélite – PREPS. A apresentação
sobre o PREPS será encaminhada via e-mail.
X – PERMISSÕES DE PESCA PARA A FROTA A VELA.
1 - Situação atual da composição do esforço de pesca – SEAP/PR
Após a apresentação do Programa de Rastreamento por Satélite foram iniciadas as discussões sobre
as permissões para a frota a vela.
Este foi um ponto amplamente discutido pelos componentes do Comitê.
José Dias disse que em relação à permissão de pesca para frota a vela, o Grupo de Gestão do Rio
Grande do Norte em reunião, apresentou uma série de considerações em relação ao assunto. E que o José
Alberto, do MONAPE, também tinha várias questões a colocar.
Lembrou, José Dias, que o Subcomitê Científico mostrou a necessidade de se reduzir o número de 40
milhões de covos-dia, para 30 milhões de covos-dia, retirando cinco milhões em 2008 e cinco milhões em 2009,
conforme consta na legislação.

René, do TERRAMAR, quer ver se com o tempo consegue uma maior inclusão dos pescadores a vela
na pesca da lagosta. Disse que alguns barcos foram indeferidos por falha em documentos e embora tenham
acertado o que faltava, até agora, não receberam as permissões de pesca.
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Alvamar Queiroz disse que no primeiro momento, a SUPES/RN foi bastante rígida e propôs a revisão
do processo ocorrido no Estado.
José Alberto falou sobre os processos indeferidos e que, até agora não receberam a permissão ou
qualquer resposta. Disse defender que seja resolvido o problema dos indeferidos do Estado do Ceará.
Explicou que tem casos em que o processo foi perdido.
Milton Martins de Castro, da Colônia Z-9 de Aquiraz/CE, disse que 60% das embarcações foram
indeferidas e até agora não tiveram resposta. Disse defender que temos que ver o lado desses indeferidos,
temos que nos preocupar com a lagosta, mas também com o homem. Que temos que rever o caso dos
Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba.
Milton Martins falou, ainda, que o esforço de pesca não está relacionado ao número de licenças, mas
sim ao número de covos. Disse que estavam habilitadas à pesca, 249 embarcações que pescavam lagosta
baseados na IN SEAP/PR Nº 01. Entretanto, das 249 embarcações habilitadas, apenas 119 deram entrada no
permissionamento e dessas 119, só 58 foram liberadas. Falou que as embarcações que estavam licenciadas
anteriormente, não foram liberadas para pescar agora.
Portanto, de todas as embarcações que pescavam no município de Aquiraz/CE, apenas 20% foram
licenciadas para pescar lagosta. E disse que queria deixar um apelo para que liberassem pelo menos aqueles
que foram indeferidos.
José Dias falou que, se pegarmos os dados do passado (anteriores ao processo de novo
permissionamento), vamos observar que barcos que operaram nos anos de 2000 a 2005, eram barcos de
primeira mão, uma condição que antes era de 5 a 7% e agora passou a ser de 12%, o que demonstra que
houve crescimento, houve inclusão e não pode-se deixar de esclarecer isso. Com certeza, aconteceram
problemas, mas com certeza, também avançamos nesse processo.
Eloy de Sousa disse que, como a reunião estava sendo gravada, acho que você cometeu um equivoco
na sua fala, Milton Martins. Você disse que são 249 habilitados a pescar e eu digo que 100% das
embarcações que solicitaram permissão foram permissionadas. Eu, como representante da SEAP/PR, não
tenho nenhum interesse de prejudicar ninguém, mas criamos uma regra no Comitê e foi dada à SEAP/PR a
responsabilidade de cumprir a regra. E, do ponto de vista da Secretaria, fizemos tudo para permissionar todos
os barcos que pudessem ser incluídos.
José Maria Veras disse que os mesmos problemas que tem a frota a vela tem os barcos da frota a
motor.
Abraão, da CNPA, disse que começamos a retroagir e parece que a pesca tem essa sina. Hoje o
Alvamar me fez sentir honrado de participar desse Comitê e nós não estamos pedindo para diminuir ou
aumentar o esforço de pesca, pois há uma sintonia de pensamento de governo e do setor, tudo que tem sido
mostrado tem tido uma coerência, eu não vi ninguém pedir para aumentar o esforço de pesca, mesmo porque
aumentamos em um mês o defeso.
Abraão completou dizendo que: viemos pedir aqui para olhar o lado do bicho homem. Vão ter 40
milhões de covos-dia durante esse 1 mês de defeso, precisamos apoiar e dar sustentabilidade social e nós
estaremos promovendo que mais pessoas entrem na ilegalidade.
José Dias perguntou qual é o tamanho do problema e qual é o esforço de pesca que está contido neste
problema e encaminhou que essa situação deverá ser submetida ao Subcomitê Científico do CGSL.
Segundo Raimundo Braga, da SUPES/CE, nos processos indeferidos tem casos de injustiça. Disse
conhecer casos iguais com tratamentos diferentes.
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Completou, dizendo que concorda com o encaminhamento do José Dias ou seja, submeter ao
Subcomitê Científico e solicitou que a reunião do subcomitê fosse o mais rápido possível para que se possa dar
respostas.
Abraão da CNPA concordou com a sugestão de ouvir o Subcomitê Científico do CGSL.
José Dias fez o seguinte encaminhamento:
1 – Separar os indeferidos e que recorreram; e,
2 – Apontar claramente com todas as “tintas” o problema para que o Subcomitê Científico possa
avaliar.
José Dias sugeriu que os estados encaminhem os problemas até o dia 15 de março de 2008, para que
o Subcomitê Científico possa se reunir.
José Dias informou, ainda, que em relação a composição do CGSL conforme o Senhor Diretor colocou
na abertura da reunião, é importante a participação de 1 representante da ABEMA, 1 da ANAMMA e 1 do
ICMBio no CGSL.
Neste caso, ao acrescentar mais 3 representantes governamentais, teremos mais três representantes
dos usuários do recurso, sendo 1 representante da CNPA, 1 do CONEPE e 1 da CPP, visando manter a
paridade.
X – OUTROS INFORMES.
José Dias, Coordenador Substituto do CGSL, disponibilizou a palavra aos presentes para
considerações ou informações adicionais, porém não houve nenhuma manifestação.
XI – ENCERRAMENTO
O Coordenador Substituto do CGSL encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.
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ANEXO I
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome
Abraão Lincon da Cruz
Antônio Carlos Hummel
Antônio Clerton de Paula Pontes
Clemeson José Pinheiro da Silva
Daniel Henrique Cabral
Edvaldo Lopes Gonçalves
Elizabete Lopes P. Fonseca
Eloy de Sousa Araújo
Flávio Montiel da Rocha
Francisco Joéliton Bezerra
Henrique Almeida
Jacinta Oliveira Dias
José Alberto de Lima Ribeiro
José Dias Neto
José Maria Veras Filho
Marcelo Amorim
Ormezita Barbosa de Paulo
Pedro Alzires de Miranda
Raimundo Bonfim Braga
Roberto Gallucci
Sebastião Saldanha Neto
Sergio Schubart
Tarcisio A. de Oliveira
Vanessa G. de Carvalho

Instituição
CNPA
DBFLO/IBAMA
CEPENE/IBAMA
COOPE/CGFAP/DBFLO/
IBAMA
COOPE/CGFAP/DBFLO/
IBAMA
SINPPA
CGEAM DISAN IBAMA
SEAP/PR
DIPRO
COOPE/CGFAP/DBFLO/
IBAMA
CAMARA DEPUTADOS
COOPE/CGFAP/DBFLO/
IBAMA
MONAPE
CGFAP/DBFLO/IBAMA
CONEPE
DIPRO
CPP
SINDIPESCA/PA
SUPES/CE/IBAMA
MMA
SEAP/PR/DICAP/COREG
DIPRO
EMA/Marinha
MIDIC/SECEX/DECEX

Telefone
(84) 8851-4030
(61) 3316(81) 3676-1310
(61) 3316-1188

e-mail
fepern@gmail.com
antonio.hummal@ibama.gov.br
antonio.pontes@ibama.gov.br
clemeson.silva@ibama.gov.br

61) 3316-1635

daniel.cabral@ibama.gov.br

(91) 227-2791
(61) 3316-1193
(61) 3218-2846
61) 3316-1635

sinppa@ig.com.br
elizabete.fonseca@ibama.gov.br
eloy@seap.ibama.gov.br
Flavio.rocha@ibama.gov.br
francisco-joeliton.bezerra@ibama.gov.br

(61) 3316-1228

henrique.almeida@camara.gov.br
jacinta.dias@ibama.gov.br

(85) 9622-1718
(61) 3316-1480
(85) 3264-1778
(61) 3316-1092
(85) 3238-8392
(91) 207-0944
(85) 3227-9081
(61) 4009-9550
(61) 3218-2860
(61) 3316-1092
(61) 3429-1091
(61) 3425-7429

beto_pescador_prainhaOyahoo.com.br
jose.dias-neto@ibama.gov.br
sindipesca@sindipesca.com.br
Marcelo.amorim@ibama.gov.br
ormezitita@hotmail.com
Sindipesca.pa@veloxmail.com.br
raimundo.braga@ibama.gov.br
Roberto.gallucci@mma.gov.br
ssaldanha@seap.gov.br
sschubart@gmail.com
ema11@brturbo.com.br
vanessa.carvalho@desenvolvimento.gov.br
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ANEXO II

I BA M A

IBAMA/MMA
DIRETORIA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - DBFLO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO E GESTÃO DE FAUNA E RECURSOS PESQUEIROS CGFAP

9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DO USO SUSTENTÁVEL DE LAGOSTAS - CGSL

Período: 25 e 26 de fevereiro de 2008
Local: Brasília/DF – ED. SEDE/IBAMA (Auditório 1)
Data

PROPOSTA DE AGENDA

I - ABERTURA.
II - APROVAÇÃO DA AGENDA.
25/02/08

III – RENOVAÇÃO DE PERMISSÕES – 2008:
1 – Mapa de Bordo; e,
2 – Declaração de destino da Produção.

(início: 14:30
horas)
IV – INFORME DOS GRUPOS DE GESTÂO DOS ESTADOS.
2.

Questão Marambaia

V - AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE DEFESO DAS LAGOSTAS.
1 – Apresentação do quadro de posições;
2 – Discussões;
3 – Encaminhamentos.
VI - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA OFICINA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL – CGFAP/DBFLO/ IBAMA.
VII - APRESENTAÇÃO DOS
FISCALIZAÇÃO – DIPRO/IBAMA.
1 – Discussões;
2 – Encaminhamentos.

RESULTADOS

E

DA

ESTRATÉGIA

DE

VIII - INFORME DA SEAP/PR SOBRE OS RESULTADOS DA
INDENIZAÇÃO DE PETRECHOS, CONFORME PREVISTO NA LEI N.º
11.524/2007.
26/02/08

IX – APRESENTAÇÃO DA SEAP/PR SOBRE OS RESULTADOS DAS
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PESCADORES CONFORME
PREVISTO NA LEI N.º 11.524/2007.
X – PERMISSÕES DE PESCA PARA A FROTA A VELA.
1. Situação atual da composição do esforço de pesca – SEAP/PR
XI – OUTROS INFORMES.
1 - IBAMA/DBFLO/CGFAP; e,
2 -Outros componentes do Comitê.
XII – Composição do Comitê
XIII – Áreas marinhas Protegidas
XIV – Composição do Sub-comitê Científico e de Cumprimento
ENCERRAMENTO.
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ANEXO

APRESENTAÇÃO GTN LAGOSTA

B AR C O

QT D

%

E S F OR Ç O

%

MO T O R

1.531

51,07

30.673.100,00

82,87

VE L AS

1.449

48,33

5.001.100,00

13,51

18

0,60

1.338.750,00

3,62

2.998

100

37.012.950,00

100

AÇ O

15

16

17

E S FOR Ç O
• 8 ME S E S
• 7 ME S E S

- 37.012.950,00
- 32.386.331,25
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ANEXO
APRESENTAÇÃO MARAMBAIAS

B AR C O

B AR C O

19

B AR C O

B AR C O

20

B AR C O

J ANG AD A

21

T R E ME MB É /IC AP UÍ

T R E ME MB É /IC AP UÍ

22

T R E ME MB É /IC AP UÍ

T R E ME MB É /IC AP UÍ

23

T R E ME MB É /IC AP UÍ

T R E ME MB É /IC AP UÍ

24

AR ANAU/AC AR AU

AR ANAU/AC AR AU
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AR ANAU/AC AR AU

ESTADO
ES
CE
PB
PI
RN
AL
MA
PA
BA
SE
AP
PE

FISCALIZAÇÃO MARITIMA
NÃO
SIM-MARINHA E NAQUA
DIA 2 COM MARINHA
SIM-MARINHA

FISCALIZAÇÃO TERRA
SIM
SIM
SIM
SIM

PESCA
SIM
SIM
SIM
SIM

AUTUADO
SIM

SEGURO
50%
74%
70%

SIM-MARINHA
SIM-MARINHA

SIM
SIM

SIM
NAO

COMEÇA EM MARÇO

SIM

NAO

SIM-MARINHA

SIM

SIM

SIM
N

SIM

25
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ANEXO
APRESENTAÇÃPO SEAP

SECRETARIA ESPECIAL DE
AQUICULTURA E PESCA – SEAP/PR

O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO
DAS NOVAS NORMAS PARA A
PESCA DA LAGOSTA
CUMPRIR O DISPOSTO NAS INs
SEAP/PR E IBAMA APROVADAS
PELO CGSL
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ANEXO
APRESENTAÇÃPO SEAP
RELATÓRIO FINAL DO PREPS

Relatório do PREPS
Frota lagosteira
Perí
Período: agosto/07 a janeiro/08

DIRETORIA DE ORDENAMENTO, CONTROLE E ESTATÍSTICA DA SEAP/PR

fevereiro/2008
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ANEXO

PROGRAMA DE PROMOÇÃO A CO-GESTÃO PARTICIPATIVA NA PESCA NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - RN

GRUPO ESTADUAL DO COMITÊ GESTOR SUSTENTÁVEL DA LAGOSTA
GE-CGSL/RN

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CAMPO

Coordenação Geral
• Luiz Eduardo Carvalho Bonilha – Analista Ambiental (Ord. de Serviço n.o 31/07)
• Edna Maria de Vasconcelos – Analista Ambiental (Ord. de Serviço n. o 52/07)
Coordenadores Executivos:
• José Airton de Vasconcelos – Analista Ambiental (Litoral Oriental)
• Francisco Linduarte Lopes – Técnico Ambiental (Litoral Norte)
Equipe Técnica:
• Edith Araújo Beserra – Analista Ambiental
• Juliana Ramos Zagaglia – Analista Ambiental
• Marlene de Sena e Silva – Técnica Administrativa
• Regina Kátia Saraiva Carneiro – Analista Ambiental
• Rinaldo Freitas – Analista Ambiental
Apoio:
Especialização em Geografia e Gestão Ambiental das Faculdades Integradas de Patos – FIP
• José Ferreira da Costa Júnior
• Luiza Regina Alves da Silva, e
Curso de Turismo
• Francisco Linduarte Lopes Júnior

- DEZEMBRO – 2007 -Locais das Reuniões: 26 Localidades
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• Praias de Quitéria – CE (Praia de Tibau) - 27/10
• Tremembé-Melancias - CE (Praia de Tibau) - 28/10
• Ponta do Mel – Areia Branca –RN – 04/11
• Areia Branca – Sítio Urbano – RN – 10/11
• Diogo Lopes – Macau – RN - 24/11
• Macau – Sitio Urbano – RN – 25/11
• Guamaré – Sitio Urbano – RN – 01/12
• Galinhos – Sitio Urbano – RN – 02/12
• Porto do Mangue – Sítio Urbano – RN, 08/12
• Tibau -Sitio Urbano – RN, 08/12
• Pernambuquinho - Distrito de Grossos – RN - 15/12
• Ponta Negra – Natal – RN - 22/10
• Pirangi do Sul – Nísia Floresta – RN - 22/10
• Canto do Mangue – Natal – RN - 29/10
• Baia Formosa – RN - 4/11
• Cajueiro – RN - 12/11
• Muriú – RN - 16/11
• Caiçara do Norte – RN - 5/11
• Enxú Queimado – RN - 5/11
• Maracajaú – RN - 3/12
• Maxaranguape – RN - 1/12
• Pitangui – RN - 10/12
• Rio do Fogo – RN - 19/11
• São Miguel do Gostoso – RN - 9/11
• Touros – RN - 9/11
• Zumbí – RN - 16/11
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OBJETIVOS:

•

Apresentar informações relevantes, atuais e históricas, sobre a pesca de lagostas,
incluindo dados técnicos indispensáveis para interpretação correta do contexto atual
em que se encontra a pescaria;

•

Apresentar o Comitê Gestor Sustentável da Lagosta – CGSL, e os Grupos Estadual e
Municipais, bem como orientar sobre o seu sistema de participação social;

•

Construir um diagnóstico local sobre o cumprimento do Plano de Gestão da Lagosta
em seu primeiro ano de implementação, a partir do cotidiano dos membros dessas
comunidades;

•

Promover um amplo processo participativo na base da categoria, na forma de
discussão sobre as medidas do Plano de Gestão do Uso Sustentável da Lagosta no
Estado do Rio Grande do Norte;

•

Informar sobre medidas complementares ao Plano de Gestão, recentemente
aprovadas pelo governo, de responsabilidade da SEAP/PR;

•

Colher opiniões e propostas de ajustes e emendas ao Plano de Gestão, a partir das
“experiências, saberes e fazeres” dos pescadores;

•

Exercitar junto às bases o debate democrático de forma organizada, com
encaminhamento, discussão e aprovação de propostas, de forma similar à dinâmica
do processo de discussão do CGSL-Nacional;

•

Promover a internalização da discussão dos temas da pauta do CGSL na cultura
organizacional das colônias de pesca, de forma a responder a demanda de
representatividade na Esfera Federal do CGSL;

•

Promover a autonomia e o debate a respeito da organização social dos pescadores
em torno da atividade produtiva, juntamente com as suas representações políticas;

•

Promover uma ouvidoria itinerante sobre a atuação do IBAMA nas praias do Rio
Grande

do

Norte,

registrando

fatos

e

retornando

aos

interessados

esclarecimentos.
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com

1 – METODOLOGIA

•

A proposta do trabalho foi apresentada em reunião da FEPERN, e contou com o apoio
de toda a categoria;

•

As reuniões foram agendadas em processo de mobilização no litoral norte e litoral
oriental, sempre com apoio do presidente ou capataz da colônia.

•

As atividades foram realizadas ao longo de outubro – dezembro de 2007, sempre na
presença do representante dos pescadores.

•

Os encontros constituíram-se de dois momentos distintos: Explanação e Debates.

1.1 - EXPLANAÇÃO SOBRE A CONJUNTURA DA PESCARIA DA LAGOSTA:

Apresentação na Comunidade de Ponta Negra, Natal-RN
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•

I – A situação econômica e social da pesca da lagosta, com ênfase sobre a
comercialização deste produto, o esforço de pesca ora implementado, seguro-defeso em
2006, e as condições laborais dos pescadores;

3. II - Dados percentuais da ocorrência de cada espécie, referente aos totais capturados no
RN e condições de higiene na captura e acondicionamento do produto;
4. III - O ciclo biológico das lagostas, desde as larvas até os as lagostas adultas;
5. IV - A evolução da pesca da lagosta no Brasil, caracterizando a ampliação das áreas de
pesca, a captura e o esforço;
6. V - A sugestão de uso de petrechos adequados e a explicação sobre as razões da
proposta com base científica;
7. VI - A frota de embarcações lagosteiras, por categoria, e as condições de regularidade da
frota em operação, e o número de embarcações permissionadas em cada categoria e
localidade;
8. VII - A evolução da gestão pesqueira em direção a co-gestão participativa, incluindo a
formação do Comitê Gestor Sustentável da Lagosta, e participação e compartilhamento
de decisões e responsabilidades, bem como a participação social e representatividade;
9. VIII - Apresentação do Plano de Gestão para o Uso Sustentável da Lagosta, em toda a
sua amplitude, e das medidas aprovadas e publicadas, das medidas complementares
recentemente publicadas pela SEAP/PR, e dos compromissos e responsabilidades
acordados pelos pescadores no CGSL;
10. IX – Orientação para acompanhamento e participação das bases no processo políticos
em torno das discussões das propostas do CGSL;

1.2 DEBATES:
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•

O segundo momento é a abertura para o debate sobre as medidas do Plano de Gestão, a
partir da realidade dos partícipes em suas comunidades, e das relações internas e externas,
com as outras comunidades pesqueiras vizinhas.

•

Esse debate foi enriquecido com a análise dos presentes em todas as dimensões, desde os
fatores das suas próprias organizações até o comportamento dos agentes públicos que
atuam no fomento e na fiscalização desta atividade.

•

Da discussão e posicionamento dos participantes, em destaque, as falas mais significativas
foram registradas para contribuir com o processo de diagnóstico, e via de regra, foram
provocadas em questionamentos dos pescadores. Procurou-se registrar ao máximo o
detalhamento das falas, filmando grande parte das discussões.

•

O método aplicado é dialógico e permitiu uma discussão profunda e muitas vezes
“acalorada”, de opiniões opostas dentro do seio dos próprios pescadores, que no final
caminhou para o consenso de propostas.

•

Quando

as

propostas

eram

antagônicas,

convidaram-se

dois

pescadores

que

representavam opiniões divergentes para explicar e defender junto ao coletivo suas
propostas.
•

Durante o processo de discussão a equipe orientou todos os presentes no sentido de
organização dos debates, e formulação de propostas, para tornar o momento produtivo e
legítimo. A decisão sobre as propostas buscou o consenso, e no caso de permanência do
dissenso, as propostas foram votadas.
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•

Ao longo do debate foi possível avaliar de forma subjetiva o cumprimento do atual Plano de
Gestão, por meio de solicitação do posicionamento direto dos pescadores sobre cada uma
das medidas. O registro do cumprimento foi feito da seguinte forma:
 Para os casos onde < 15% dos pescadores declararam descumprir a medida,
registrou-se descumprimento total;
 Para os casos em que > 85% dos pescadores declararam cumprir a medida,
registrou-se cumprimento total;
 Para os casos em que entre 15% a 85% dos pescadores declararam cumprir a
medida, registrou-se cumprimento parcial.

2 - REGISTRO DAS FALAS
A partir dos encontros onde houve gravação das reuniões foi possível registrar com
precisão os discursos dos pescadores.

O conteúdo apresentado neste relatório refere-se

somente às falas registradas que tiveram implicação direta em considerações a cerca da
Representação Social (Psicologia Social, Serge Moscovici, 1961) da comunidade sobre a
gestão da pesca de lagosta. As falas referentes a propostas de emendas ao plano foram
sistematizadas dentro dos resultados gerais, e apresentadas no item 3.

Pescador em oratória na Reunião de Pirangi-RN
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As falas mais significativas foram organizadas por tema. Foram feitas também
observações contidas nos discursos, que foram registradas pelo IBAMA em todas as
comunidades visitadas, independentemente do registro das falas.

Equipe em Reunião em Rio do Fogo - RN
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Equipe em Reunião em Maracajaú (Maxaranguape) - RN

Equipe em Reunião em São Miguel do Gostoso- RN
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Equipe em Reunião em Rio do Fogo- RN

Equipe em Reunião em Caiçara do Norte- RN
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 PARTICIPAÇÃO GLOBAL:

Localidade

Total

Pescadores

Representante das Colônias Presente

Quitéria - CE

51

41

Cláudio Rebouças da Silva, Z 17 de Icapuí/CE

Melancias-CE

35

10

Lúcia Regina Leite dos Santos, Z 17 Icapuí/CE

Ponta do Mel

30

27

Francisco Antonio Bezerra, Z 33 – Ponta do Mel (Areia Br.)

Areia Branca

27

19

Ronaldo Souza do Vale, Colônia Z 8 Areia Branca

Diogo Lopes

125

55

Manoel Francisco de Souza, Colônia Z 41- Diogo Lopes

Macau

84

76

Francisco Néri da Silva, Colônia Z9, Macau.

Guamaré

20

20

Ivan Siqueira da Costa - Z 7, Guamaré/RN.

Galinhos

57

29

Fábio Rodrigues de Araújo, Z 30 Galinhos/RN

Porto do Mangue

81

56

Antonio Rodrigues de Souza, “Z 17”, Porto do Mangue/RN

Tibau

28

23

Maria do Rosário de Souza, Z 18, da cidade de Tibau/RN.

Pernambuquinho

32

21

Vilmar Paulino de Paiva, Z38, Pernambuquinho – Grossos

Ponta Negra

50

33

Rosangela S. Nascimento e Cássio, Z04, Ponta Negra

Pirangi do Sul

37

37

Lindomar Emiliano da Silva

Canto do Mangue

106

106

Rosangela Silva do Nascimento, Z04, Natal

Baia Formosa

26

26

Carlos Antônio Felix –Z-11, Baia Formosa

Cajueiro

64

64

Silas Baracho da Silva, Z-36

Muriú

52

22

Raimundo de Sales, Z-14

Caiçara do Norte

67

67

Manoel Elias de Almeida, Z-1

Enxú Queimado

53

53

Francisco Alexandre Sobrinho, Z-32

Maracajaú

29

29

Evalto Varela Paiva, Z-5

Maxaranguape

45

45

Lauro Lopes – Interventor da Colônia dos Pescadores Z-15

Pitangui

54

54

Manoel Oscar Sobrinho, Z16

Rio do Fogo

56

56

Manoel Lourenço Ferreira – Z3

S. M. do Gostoso

104

104

Maria Ilza da Silva, Z-34

Touros

49

49

Rafael da Silva Ferreira, Z2

Zumbí

36

36

Francisco de Assis dos Santos – Vice-Presidente Z-37

1398

1158

Totais

3.2 AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO PLANO DE GESTÃO:

•

Período de Defeso:
CGSL
LOCALIDADE

Quitéria - CE
Melancias - CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau- RN
Guamaré- RN
Galinhos- RN
Porto do Mangue-RN
Tibau-RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - Natal -RN
Pirangi do Sul
Canto do Mangue
Baia Formosa
Cajueiro
Muriú
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú
Maxaranguape
Pitangui
Rio do Fogo
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí
Totais

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0%

X
X
X
X
42,3%

57,7%
100 %

Obs.

•

Pesca Somente por Frota Permissionada:
CGSL
LOCALIDADE

Quitéria - CE
Melancias - CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau- RN
Guamaré- RN
Galinhos- RN
Porto do Mangue
Tibau-RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - Natal -RN
Pirangi do Sul
Canto do Mangue
Baia Formosa
Cajueiro
Muriú
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú
Maxaranguape
Pitangui
Rio do Fogo
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí
Totais

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50%

46,2%
96,2%

3,8%

Obs.

•

Respeito aos Tamanhos Mínimos:
CGSL
LOCALIDADE

Quitéria - CE
Melancias - CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau- RN
Guamaré- RN
Galinhos- RN
Porto do Mangue - RN
Tibau -RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - Natal -RN
Pirangi do Sul
Canto do Mangue
Baia Formosa
Cajueiro
Muriú
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú
Maxaranguape
Pitangui
Rio do Fogo
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí
Totais

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19,2%

X
34,6%

46,2%
80,8 %

Obs.

•

Uso dos Covos
CGSL
LOCALIDADE

Quitéria - CE
Melancias - CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau- RN
Guamaré- RN
Galinhos- RN
Porto do Mangue
Tibau -RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - Natal -RN
Pirangi do Sul
Canto do Mangue
Baia Formosa
Cajueiro
Muriú
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú
Maxaranguape
Pitangui
Rio do Fogo
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí
Totais

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

Obs.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Somente 1 emb

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
57,7%

42,3%
100 %

0%

•

Especificação dos Covos - Medidas
CGSL
LOCALIDADE

Quitéria – CE
Melancias - CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau- RN
Guamaré- RN
Galinhos - RN
Porto do Mangue
Tibau -RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - RN
Pirangi do Sul
Canto do Mangue
Baia Formosa
Cajueiro
Muriú
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú
Maxaranguape
Pitangui
Rio do Fogo
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí
Totais

•

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

Obs.

X
X
X
X
Não se fez covo
Não se fez covo

X
X
X
X
X
Não se fez covo
Não se fez covo

X
X
X

Somente 1 emb

X
X
X
Não se fez covo
Não se fez covo
Não se fez covo
Não se fez covo

X
X
Não se fez covo

41,2 %

5,9 %

52.9 %

Percentuais calculados somente sobre o total de localidades que fez covos

•

Respeito a Faixa de Exclusão – 4 milhas
CGSL
LOCALIDADE

Quitéria – CE
Melancias - CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau- RN
Guamaré- RN
Galinhos- RN
Porto do Mangue-RN
Tibau-RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - RN
Pirangi do Sul
Canto do Mangue
Baia Formosa
Cajueiro
Muriú
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú
Maxaranguape
Pitangui
Rio do Fogo
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí
Totais

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7,7 %

57,7%
92,3 %

X
X
34,6%

Obs.

• Proteção a Áreas de Berçários Naturais – Exclusão de Pesca
CGSL
LOCALIDADE
Quitéria – CE
Melancias – CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau - RN
Guamaré- RN
Galinhos- RN
Porto do Mangue-RN
Tibau-RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - RN
Pirangi do Sul - RN
Canto do Mangue - RN
Baia Formosa - RN
Cajueiro - RN
Muriú - RN
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú - RN
Maxaranguape - RN
Pitangui - RN
Rio do Fogo - RN
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
X
X
X
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
X
X
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade
Não se aplica a localidade

Obs.

•

Proibição do Uso de Marambaias / Ramadas
CGSL
LOCALIDADE

Quitéria – CE
Melancias - CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau - RN
Guamaré- RN
Galinhos- RN
Porto do Mangue
Tibau-RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - RN
Pirangi do Sul-RN
Canto do Mangue-RN
Baia Formosa-RN
Cajueiro-RN
Muriú-RN
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú
Maxaranguape
Pitangui
Rio do Fogo
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí
Totais

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23 %

57,7 %
80,7 %

X
19,2 %

Obs.

•

Entrega de Documentação de Produção
CGSL
LOCALIDADE

Quitéria – CE
Melancias - CE
Ponta do Mel - RN
Areia Branca - RN
Diogo Lopes - RN
Macau - RN
Guamaré - RN
Galinhos- RN
Porto do Mangue-RN
Tibau-RN
Pernambuquinho-RN
Ponta Negra - RN
Pirangi do Sul
Canto do Mangue
Baia Formosa
Muriú
Caiçara do Norte
Enxú Queimado
Maracajaú
Maxaranguape
Rio do Fogo
São Miguel do Gostoso
Touros
Zumbí
Totais

ADESÃO LOCAL
Descumprimento
total

Cumprimento
parcial

Cumprimento
total

X
X
X
X
X
X
X
X

Obs.

Não tem Permiss.
Não tem Permiss.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Apenas 1 entregou

X
X
X
X
96,2 %

0 %
96,2 %

3,8 %

%

3.3 FALAS “SIGNIFICATIVAS” DOS PESCADORES
FALAS

LOCALIDADE

Cultura do Pescador
“...pescador quer pegar tudo de uma vez...”;

Quitéria-CE

“...pescador só pensa nele...”

Ordenamento
“...se for usar o covo hoje, dá prejuízo porque a
lagosta é pouca e todo mundo está pescando
de rede e compressor...”;
“...quem for pescar de covo é atropelado por
quem pesca de compressor...” ;
“...toda miséria sobre a pesca da lagosta é
atribuída ao compressor...” ;

Melancias-CE, Ponta do MelRN, Areia Branca-RN, Diogo
Lopes-RN, Macau-RN,
Guamaré-RN, Galinhos-RN,
Porto do Mangue-RN, TibauRN.

“...os pescadores do Ceará vieram e pegaram
nossas lagostas, tudo com compressor...”;
“...com o Compressor não dá para competir...”
“...Recuperação da lagosta depende da retirada
do compressor...”
“...só seria viável economicamente pescar de
covos se houvesse uma parada na pesca da
lagosta por um período de vários anos...” (1 a 3
anos)

Quitéria-CE, Areia Branca-RN,
Diogo Lopes-RN, GalinhosRN.

“...se as marambaias fossem para pesca de
covo dava certo...”
Melancias-CE, Ponta do MelRN, Areia Branca-RN
“...com a marambaia não dá para pescar de
rede e é uma forma de segurar a lagosta e
outros peixes; mas tem que tirar o compressor
e que essas marambaias sejam autorizadas...””
“...Com o uso da marambaia tende a ocorrer
uma privatização do mar...”

Quitéria-CE

“...1962 se pescava de jereré ou landuá e um
Melancias-CE
jereré chegava a pegar até 50 lagostas grandes
de uma vez...”
“...a pesca de covos só dá certo se estabelecer
área de pesca, como por exemplo, Reserva
extrativista...”

Ponta do Mel

Representação Política da Categoria
“....no Comitê muitos representantes não
sabem o que é pesca; outros só sabem o que é
pesca de mergulho; deveria mudar a forma de
eleição dos representantes...”

Areia Branca

‘...A SEAP não convida os presidentes de
Colônias e pescadores para reuniões
importantes onde se decidem as regras da
pesca; convida deputados e presidente de
federação...”

Tibau-RN

Permissionamento
“ todo mundo pescou sem permissão porque a
SEAP não deu permissão para todos...”
“....Licença de Pesca, os pescadores reclamam
que as leis têm sido feitas de cima para baixo,
sem ouvir os pescadores e sem conhecer a
realidade de cada comunidade....”

Diogo Lopes-RN, GuamaréRN, Galinhos-RN, Porto do
Mangue.

“... mesmo pescando de covos, sem licença, o
IBAMA multa...”
“... a falta de coleta de dados feita diretamente
nos barcos ... é realizada só no período da
tarde, prejudica a comprovação dos barcos que
pescam lagosta”

Macau-RN

“ ... muitas vezes o coletor não verifica o
pescado, apenas pergunta ao pescador, depois
de muito tempo do descarrego, quantos quilos
ele pegou...”
“...barco com 4 metros vai de encontro às
regras da Marinha, que só permite que barcos
com até 5 metros cheguem até 3 milhas... “;

Ponta do Mel

“... A Instrução Normativa do IBAMA, diz que só
pode pescar depois de 4 milhas...”;
“... Estão dando licença para barco que não
pode cumprir as regras da marinha, enquanto
tem barco com autonomia de navegação que
não tem licença.”

Fiscalização
“Os pescadores disseram que necessita fazer

Areia Branca-RN, Diogo

fiscalização mais severa, com compressor...”

“... fizeram denúncias contra a pesca de
arrastão de camarão na área de berçário da
lagosta e contra as empresas que cultivam
camarão...”

Lopes-RN, Macau-RN,
Guamaré-RN, Porto do
Mangue-RN

Galinhos-RN

“...deveria ter uma fiscalização de verdade;
indagado o conceito de “fiscalização de
verdade” ele disse: “que não recebesse
propina; quando a fiscalização sai se os barcos
ficam sabendo é porque alguém do IBAMA
avisa...”

Tibau-RN

“...também se pega lagosta pequena com
covos...”;

Quitéria-CE

“...o IBAMA não verifica a malha dos covos...”
Observações da Equipe:
•

100 % das localidades desconheciam a existência de um Plano de Gestão
para a Lagosta formalmente constituído;

•

100% das localidades desconheciam o Comitê de Gestão Sustentável da
Lagosta, seu funcionamento, e participação;

•

100% das comunidades não houve discussão com as bases sobre no
processo de implantação das medidas de gestão;

•

100% das comunidades desconheciam na maioria absoluta a documentação
de produção obrigatória.

3.4 PROPOSTAS DE EMENDAS AO PLANO
•

1 - PERÍODO DE DEFESO:
LOCALIDADES

PROPOSTAS

Areia Branca, Diogo Lopes,
Porto do Mangue, Baia
Formosa, Caiçara do Norte,
Enxú Queimado,
Maxaranguape, Macau

Aumentar o período do defeso para 6 meses, de 01 de
fevereiro até 31 de julho, mesmo que o seguro-defeso
seja de 5 meses;

Cajueiro, Canto do Mangue,
Quitéria/CE, Ponta do Mel,
Pitangui, São Miguel do
Gostoso, Touros, Rio do Fogo
(2ª Prop.),
Ponta Negra, Pirangi do Sul

Defeso de 5 meses (de janeiro a maio).

Melancias - CE

Manter o período adotado em 2007, ou seja, de 01 de
janeiro a 15 de junho;

Guamaré, Galinhos, Tibau,
Pernambuquinho

Aumentar defeso para 5 meses, sendo de 01 de
fevereiro até 30 de junho;

Maracajaú, Zumbí

Aumentar defeso de 5 meses (de junho a outubro);
Sugerem que em 2008 retirar os pescadores da
atividade pelo total de 10 meses, com algum tipo de
programa de capacitação que garanta auxílio por mais
5 meses (de janeiro a maio) – (Maracajaú)

Muriú

Defeso de 4 meses (de maio a agosto), em função dos
percentuais de captura de fêmeas ovadas observados
pelos pescadores.

Rio do Fogo

1ª. Proposta: moratória de 1 ano, com indenização do
pescador

POSIÇÃO GE-CGSL /RN – Reunião 20/2/2008
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•

2 - PERMISSIONAMENTO:
LOCALIDADES
Ponta do Mel, Areia Branca, Digo
Lopes,
Macau,
Guamaré,
Galinhos, Porto do Mangue,
Tibau,
Muriú,
Maracajaú,
Maxaranguape, Pitangui, Rio do
Fogo, São Miguel do Gostoso,
Touros, Zumbí

PROPOSTAS
Acabar com o critério da data de construção;
Exclusão do critério de idade da embarcação quando
se tratar de substituição de embarcação, mesmo que
o poder de pesca da nova seja maior (Maracajaú);

Quitéria – CE, Ponta do Mel, Areia As comunidades (Colônias) decidam quais dos seus
Branca, Diogo Lopes, Macau, filiados devem receber as permissões, acordado em
Galinhos, Porto do Mangue, assembléia (Tibau, Pernambuquinho);
Pernambuquinho, Tibau.
Maxaranguape

Tamanho mínimo da embarcação para obter a
licença seja de 7m.

Ponta do Mel, Areia Branca, Conceder licença para barcos acima de 5 m;
Macau, Diogo Lopes, Guamaré,
Galinhos e Tibau
P. do Mangue, Pernambuquinho, Manter possibilidade de conceder licença para barcos
Pitangui, Maracajaú,
acima de 4 m;
Quitéria – CE, Ponta do Mel, Areia
Cancelar as permissões de quem pratica ilegalidade;
Branca, Porto do Mangue,
Repassar a licença para outro barco, informado pela
Colônia a que ele está filiado (Ponta do Mel, Areia
Branca).
Quitéria – CE, Melancias – CE,
São Miguel do Gostoso, Enxú
Queimado, Rio do Fogo, Cajueiro

Sugerem aumentar o número de permissões em suas
praias;.
Menos burocracia na liberação de Permissões, pois
está todo mundo pescando irregular (Melancias);
Solicitam revisão do número de licenças para a praia,
a fim de obter a mesma proporção nacional (Rio do
Fogo).

Macau, Guamaré,Galinhos, Porto Priorizar para concessão os barcos de quem pesca
do Mangue, Pernmambuquinho, lagosta,
Tibau, Diogo Lopes,
Guamaré
Ter entregado mapas de produção, com no mínimo 5
viagens na pesca da lagosta, no ano, se já foi
licenciado;
Diogo Lopes, Macau, Porto do
Mangue, Pernambuquinho,

Ter entregado mapas de produção, com no mínimo 6
viagens na pesca da lagosta, se já foi licenciado;

Tibau-RN

Ter entregado mapas de produção, com no mínimo 8
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viagens na pesca da lagosta, no ano, se já foi
licenciado;
Galinhos

Ter entregado mapas de produção, com no mínimo
10 viagens na pesca da lagosta, no ano, se já foi
licenciado;

Porto do Mangue

Dar licença para todos que pescam de covos.

Pernambuquinho-RN

Barcos legalizados,
construção;

Ponta Negra, Pirangi do Sul

Reconsiderar o caso de embarcações que
mudaram de nome e foram consideradas “novas”, e
foram excluídas, segundo critérios vigentes;

Ponta Negra - Natal -RN

Distribuição de Permissões com cotas por Estado;

independente

do

ano

de

Reconsiderar o caso de embarcações que
pescaram lagostas com menos de 5 anos de
comprovação.
Embarcação de lagosta deve ter permissão também
para pesca de peixes.
Pirangi do Sul

Reconsiderar o caso de embarcações que foram
autuadas e por isso foram excluídas, segundo
critérios vigentes.

Canto do Mangue

Revisão do critério de exclusão de embarcações
construídas a partir de 2002.

Cajueiro

Limitar o ano de construção da embarcação até
2006.

Baia Formosa

Contemplar 50% dos barcos desta praia que
pescavam lagosta antes das medidas, mantendo a
mesma proporção utilizada para todo o País.

Caiçara do Norte

Querem a liberação da pesca para todos os
interessados, independente de permissionamento.
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3 - TAMANHO MÍNIMO:

LOCALIDADES

PROPOSTAS

Quitéria – CE, Melancias - CE Padrão atual é correto
Ponta do Mel, Areia Branca
Diogo Lopes, Macau, Guamaré,
Galinhos, Porto do Mangue,
Tibau, Pernambuquinho, Ponta
Negra, São Miguel do Gostoso.
Pirangi do Sul, Canto do
Mangue, Baia Formosa,
Caiçara do Norte, Enxú
Queimado, Maracajaú,
Pitangui, Touros, Zumbi

Sem Posicionamento

Cajueiro

Sugerem o tamanho de 12,6cm para as duas espécies.

Muriú

Sugerem 12 cm para a vermelha, pois a produção
considerando essas lagostas é sensivelmente maior e
grande parte das lagostas com 12 cm já possuem a
cicatriz (buchinha) resultante da desova.

Maxaranguape

Não houve consenso neste item. Alguns sugerem manter
os critérios atuais, outros sugerem a igualdade dos
tamanhos em 12cm desprezando o objetivo
conservacionista porém visando a extinção do grande
mercado ilegal de lagosta vermelha entre 11 e 13cm.

Rio do Fogo

Sugerem aumento da fiscalização sobre os pescadores
de lagosta miúda.
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4 - USO DE COVOS:

LOCALIDADES

PROPOSTAS

Quitéria – CE, Melancias – CE, São a favor, desde que retire totalmente o uso da rede e
Ponta do Mel, Areia Branca, do compressor;
Diogo
Lopes,
Macau,
Guamaré, Galinhos, Porto do
Mangue,
Tibau,
Pernambuquinho,
Ponta
Negra, Canto do Mangue,
Maxaranguape, São Miguel do
Gostoso, Touros.
Guamaré, Macau, Canto do 2a Proposta:Aumentar a linha de crédito para
Mangue, Zumbí
construção de covos e aumentar o prazo para
pagamento, e compatível com R$ 100,00/covo (zumbi)
Ponta Negra - Natal -RN

2a Proposta: Permissão de uso de rede caçoeira
somente para os paquetes, com malhas grandes acima
de 13 cm. Malha da rede deve ser grande, já que a
lagosta “entra e sai do covo”;

Pirangi do Sul

A favor dos covos com as marambaias;

Baia Formosa

Favorável ao uso exclusivo das redes

Cajueiro

Favorável ao uso de compressor e rede, desde que
respeitados os tamanhos mínimos e as fêmeas ovígeras.

Muriú

Favorável à legalização do mergulho devidamente
habilitado e seguro, desde que respeitado o tamanho
mínimo.
Para os veleiros, sugerem o uso de caçoeira de
monofilamento com malha de 50mm, respeitando a
distância mínima da costa e lembrando que o
monofilamento não produz tanta degradação do fundo
quando o multifilamento.

Caiçara do Norte

Favorável à liberação do compressor exclusivamente
com o uso de bicheiro, em função da topografia local que
diminui a vida útil dos covos e redes.

Enxú Queimado

Favorável à liberação do compressor para embarcações
motorizadas e de rede para os veleiros.

Maracajaú

Favorável ao covo para os motorizados, desde que haja
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linhas de crédito diferentes (as atuais possuem limites
muito baixos) e favorável à rede de monofilamento para
os veleiros.
Pitangui

Favorável à liberação do mergulho com limitação de
autonomia (mergulho de garrafa) sobre marambaias,
conciliado com a pesca de covos.

Rio do Fogo

Sem Posicionamento
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5 - ESPECIFICAÇÕES DOS COVOS:

LOCALIDADES

PROPOSTAS

Quitéria – CE, Melancias –
CE, Ponta do Mel, Diogo
Lopes, Macau, Guamaré,
Galinhos, Porto do Mangue,
Pernambuquinho
Melancias – CE, Ponta do
Mel, Areia Branca, Macau,
Guamaré, Galinho, Porto do
Mangue
Tibau-RN

Todos concordam que a malha de 05 cm é ideal para os
covos de captura de lagosta;

O IBAMA tem que fiscalizar os covos;

Reduzir o tamanho da malha para 4 cm, só pega lagosta
grande, porque as lagostas de 13 cm saem na malha de
5 cm.;

Ponta Negra - Natal -RN

Malha do covo com 45 mm;

Pirangi do Sul, Canto do
Mangue, Baia Formosa,
Cajueiro, Muriú, Caiçara do
Norte, Enxú Queimado,
Maracajaú, Maxaranguape,
Pitangui, Rio do Fogo, São
Miguel do Gostoso, Touros,
Zumbí

Sem Posicionamento

POSIÇÃO GE-CGSL /RN – Reunião 20/2/2008

5

•

6- ÁREA DE EXCLUSÃO DE 4 MILHAS:

LOCALIDADES

PROPOSTAS

Melancias – CE, Areia
Branca, Diogo Lopes,
Macau, Guamaré, Porto do
Mangue, Pernambuquinho,
Ponta Negra,
Maxaranguape, São Miguel
do Gostoso
Quitéria – CE, Tibau, Ponta
do Mel, Touros, Muriú

Deve manter as 4 milhas; são poucos os que pescam
antes das 4 milhas;

Muriú

2a Proposta: Manter em 4 milhas, desde que o litoral seja
balizado.

Galinhos, Enxú Queimado

Diminuir a área para 2 milhas, tendo em vista que os
covos na malha de 5 cm só captura lagosta grande; e
viabilizar a pescaria das canoas e paquetes (Enxú
Queimado)

Baia Formosa, Caiçara do
Norte, Maracajaú,

Não deve existir limite de distância da costa, desde que se
respeite o tamanho mínimo.

Pirangi do Sul, Canto do
Mangue, Cajueiro, Pitangui,
Rio do Fogo, Zumbí

Sem Posicionamento

Deve reduzir para 3 milhas, desde que respeitado o
tamanho mínimo, porque as águas da área são mais
profundas e tem lagosta grande mais próximo; Mesmo
pescando de covo onde tem lagosta pequena, o covo na
malha certa só pega a grande (Ponta do Mel);
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7- BERÇÁRIOS NATURAIS:

LOCALIDADES

PROPOSTAS

Diogo Lopes, Guamaré, A favor da manutenção, e fiscalizar.
Galinhos, Maxaranguape
Porto do Mangue
Deve preservar a área do lajedo, em frente à praia do
Rosado e Pedra Grande;
Maracajaú
Favorável à liberação de pesca nos berçários naturais,
desde que respeitado o tamanho mínimo.
Quitéria – CE, Melancias – Sem Posicionamento, em função de que não há
CE, Ponta do Mel – RN, berçários naturais na região.
Areia Branca, Macau, Tibau,
Pernambuquinho,
Ponta
Negra, Pirangi do Sul, Canto
do Mangue, Baia Formosa,
Cajueiro, Muriú, Caiçara do
Norte,
Enxú
Queimado,
Pitangui, Rio do Fogo, São
Miguel do Gostoso, Touros,
Zumbí
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8 - MARAMBAIAS / RAMADAS:

LOCALIDADES

PROPOSTAS

Quitéria – CE, Melancias –
CE, Ponta do Mel, Areia
Branca,
Diogo
Lopes,
Guamaré Galinhos, Porto do
Mangue, Pernambuquinho,
Ponta Negra, Pirangi do Sul,
Canto do Mangue, Cajueiro,
Muriú, Caiçara do Norte,
Enxú Queimado, Maracajaú,
Maxaranguape, São Miguel
do Gostoso, Zumbí

Permitir marambaia somente para uso associado aos
covos;
•

Na condição de ser retirado todo o compressor
(Guamaré, Galinhos, Porto do Mangue, Ponta
Negra);

•

Não se tem registro de confronto entre pescadores
por causa do uso da marambaia (Areia Branca);

•

Com marambaia não se pesca de rede (Diogo
Lopes);

•

As marambais tem que ser construídas de forma a
não prejudicar o meio ambiente (Canto do Mangue);

•

Marambaias de madeira (Muriú).

Porto do Mangue

2a Proposta: Marambaias de uso coletivo.

Muriú

2a Proposta: Cada barco produzindo e lançando a sua
própria.

Baia Formosa

Permitir Marambaias para pesca com rede, excluindo o
compressor.

Pitangui

Permitir marambaias conciliada com mergulho de garrafa
e covos.

Macau, Tibau , Rio do Fogo,
Touros

Manter a proibição da marambaia;
•

Em função do risco de privatização de áreas, pela
não necessidade do uso conciliado com o covo (que
por si só já atrai a lagosta) e por ser um incentivo à
pesca do compressor (Rio do Fogo)
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9 - DOCUMENTOS DE PRODUÇÃO:

LOCALIDADES

PROPOSTAS

Quitéria – CE, Melancias – CE, Ponta do Concordam com a manutenção do documento e
Mel, Areia Branca, Diogo Lopes, Macau, com sua importância;
Guamaré, Porto do Mangue, Tibau,
Pernambuquinho, Ponta Negra, São 2. Manter a exigência do mapa de produção
Miguel do Gostoso, Zumbí
como exigência para conseguir a licença de
pesca (Macau);
•

Sugerimos que este documento seja
preenchido em terra quando retornar do mar
(Ponta Negra);

•

Consideram o preenchimento do Mapa de
Bordo complexo (São Miguel do Gostoso);

•

Consideram o mapa de bordo difícil, mas não
vêem problema com a declaração de
produção (Zumbi).

Galinhos- RN

Concordam com a manutenção do documento,
desde que se faça uma capacitação para
preencher esses documentos.

Maxaranguape

O preenchimento das informações seja feito
obrigatoriamente por um coletor do IBAMA

Pirangi do Sul, Canto do Mangue, Baia
Formosa, Cajueiro, Muriú, Caiçara do
Norte, Enxú Queimado, Maracajaú,
Pitangui, Rio do Fogo, Touros

Sem Posicionamento
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ANEXO
APRESENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
MMA

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ
RENOVÁVEIS - IBAMA

Apresentação para o Comitê de Gestão
Sustentável da Lagosta

PLANO DE FISCALIZAÇÃO
DA PESCA DA LAGOSTA
Brasí
Brasília, 25 e 26 de fevereiro de 2008
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ANEXO

POSIÇÃO DAS ENTIDADES DE CLASSE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE DEFESO DAS LAGOSTAS
ENTIDADE DE CLASSE
Conselho Pastoral dos Pescadores - CPP.

POSIÇÃO
AMPLIAÇÃO DO DEFESO:
1 – de 1º de janeiro a 31 de maio;
2 – de 1º de fevereiro a 30 de junho.
( de 4 para 5 meses) (limite: 5 meses)
Sindicato dos Patrões de Pesca do estado do Ampliação do defeso nada menos que 30 dias no ano de 2008.
Pará - SINPPA.
1º de janeiro a 31 de maio.
Movimento Nacional dos Pescadores MONAPE.
CONEPE/Indústria

De 1º de janeiro a 31 de maio.
Ampliação do defeso:
De 1º de janeiro a 20 de maio e somente no ano de 2008.
Consenso: 6 meses: de 1º de janeiro a 30 de junho.

CONEPE/Armador
Instituto TERRAMAR

De 1º de janeiro a 20 de maio e somente no ano de 2008.

Grupo de Gestão de Lagostas/RN

De 1º de janeiro a 15 de junho.

SINDIPESCA

6 meses: de 1º de janeiro a 30 de junho.

CNPA
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ANEXO

ENTIDADE DE CLASSE
Conselho Pastoral dos
Pescadores - CPP.

Sindicato dos Patrões de
Pesca do estado do Pará SINPPA.
Movimento Nacional dos
Pescadores - MONAPE.

CONEPE/Indústria

CONEPE/Armador
Instituto TERRAMAR

POSIÇÃO
AMPLIAÇÃO DO DEFESO:
1 – de 1º de janeiro a 31 de maio;
2 – de 1º de fevereiro a 30 de junho.( de 4 para 5 meses)
(limite: 5 meses)
Ampliação do defeso nada menos que 30 dias no ano de
2008.
1º de janeiro a 31 de maio.
De 1º de janeiro a 31 de maio.

JAN

FEV

MAR

ABRIL

MAIO

JUN;15

JUN;30

Ampliação do defeso:
De 1º de janeiro a 20 de maio e somente no ano de 2008.
Consenso: 6 meses: de 1º de janeiro a 30 de junho.

De 1º de janeiro a 20 de maio e somente no ano de 2008.

Grupo de Gestão de
Lagostas/RN

De 1º de janeiro a 15 de junho.

SINDIPESCA

6 meses: de 1º de janeiro a 30 de junho.
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