


I SEMINÁRIO DA PESCA ARTESANAL 
NA APA COSTA DOS CORAIS

TEMA: 
Garantia e ordenamento dos 

territórios pesqueiros





Participação
 900 Pescadores/as Artesanais envolvidos no processo
de Mobilização e Sensibilização das comunidades
com a realização das 17 oficinas preparatórias;

 50 Pescadores/as Artesanais participaram do I
Seminário da Pesca Artesanal na APA Costa dos
Corais.



Temas Abordados 

Plano de Manejo como instrumento de
garantia e ordenamento do território
pesqueiro.

Conquista dos Territórios pelas
Comunidades Tradicionais Pesqueiras, e
Participação no processo de gestão;



Convidados

 José Roberto – Pescador e Liderança Comunitária da
RESEX FEDERAL PRAINHA DO CANTO VERDE – CE;

 Luiz Ribeiro – Educador Social e Liderança Comunitária
da RDS ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO – RN;

 Francisco Santana – Pescador, Liderança Comunitária
e Vereador de Rio Formoso;

Waldemar R. Lacerda JR – Pescador/Tec. Em Pesca,
Liderança de Porto de Pedra – AL;



Grupos de Trabalhos

Para facilitar a articulação, os grupos de trabalhos
foram organizados por microrregião: Rio Formoso a
São José da Coroa Grande; Maragogi e Japaratinga;
Porto de Pedra – São Miguel dos Milagres; Barra de
Stº Antonio a Maceió;

Nas oficinas preparação foram levantados os conflitos
existentes, os quais foram agrupados por região para
facilitar os trabalhos e debates nos grupos durante o
seminário;



Conflitos Proposta de Solução 

o dúvidas acerca da proposta de criação de
áreas específicas para pesca;

o uso de tapagem do rio e rede de malha
fina;

o falta de espaço apropriado para
manutenção das embarcações e
Construção dos Parachos;

o dificuldade de acesso à praia e aos
manguezais;

o turismo náutico que espanta os peixes e
estragam as redes de pesca;

o falta de informação acerca da gestão
ambiental;

o lixo, esgoto e contaminação em praias, rios
e mar;

o Pesca Proibida – Bomba e Veneno;

o marcar reuniões nessa localidade para
explicar o processo;

o levantamento de quem pesca e como se
pesca na localidade;

o encaminhar discussão do TAUS para o
Conselho da APA;

o mobilização da comunidade para os
gestores responsáveis;

o organizar uma rota para os barcos de
turismo sair de São Bento e ir para
Japaratinga;

o Proporcionar momentos nas
comunidades, para expor o PM da APACC
e outros instrumentos de gestão
ambiental;

o criação de um comitê por município, e uma
comissão de todos os municípios
envolvido;

o levantamentos de dados e informações a
respeitos da pesca predatória, formalização
das denuncias e fiscalização;



Encaminhamentos A partir do 
Seminário?

 Realização de 01 Seminário da Pesca Artesanal na APA Costa
dos Corais a cada 02 anos , com o proposito de monitorar e
avaliar as ações relacionadas às estratégias deliberadas pelo
setor da pesca artesanal da unidade (assumida pela gestão da
APA);

 Organização Regional das Comunidades Pesqueiras para
executarem as estratégias indicadas no seminário bem como se
envolverem na gestão da pesca nos limites da APACC;

 Indicado pelo seminário 02 mobilizadores, para
animação/articulação das lideranças e comunidades: Severino
Ramos – Tamandaré e Izabel Cristina – Passos de Camaragibe;



Grupo de Organização: 
Beatriz Mesquita (Rede MangueMar Pernambuco)
Eduardo Almeida ( APACC/ICMBio)
Fabiano Pimentel Ribeiro (CEPENE/ICMBio; Rede
MangueMar Pernambuco)

José Ulisses dos Santos (CMA - ICMBio)
Manoel Pedrosa (IRCOS; Rede MangueMar
Pernambuco)

Manuela Kaspary (IFAL – Campos Maragogi)
Severino Antonio dos Santos (CPP/NE - Rede
MangueMar Pernambuco)



Apoio

• (CEPENE/ICMBio)
• Fundação Toyota do Brasil
• Fundação SOS Mata Atlântica
• Prefeitura Municipal de Tamandaré



Oficina de Construção do I Seminário da Pesca na APACC – Nov/2014



Apresentação do Grupo Cultural da Boa Idade – Tamandaré – Jun/2015



Imagens disponível na web da APACC.



I SEMINARIO DA PESCA ARTESANAL NA APA COSTA DOS CORAIS – Jun/2015


