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RESUMO. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) estabelecido pela lei n° 9.985 de 
julho de 2000, considera ainda a importância da gestão socioambiental como um processo que busca equilibrar o 
planejamento, coordenação e controle dos componentes políticos, técnicos e operacionais e os atores sociais que 
incidem sobre o desenvolvimento da área, a fim de atender os objetivos da UC. Este trabalho foi fundamentado no 
método de abordagem qualitativa descritiva, que procurou descrever e analisar a gestão socioambiental da Reserva 
Extrativista Marinha de Cururupu. Para o complemento da pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos 
metodológicos: levantamento e análise de material bibliográfico, pesquisa documental em órgãos e sites especializados; 
trabalho de campo e registro fotográfico. Os resultados evidenciam que a Reserva Extrativista Marinha de Cururupu 
foi criada em 2 de junho de 2004, abrange os municípios de Apicum-Açu, Bacuri, Cururupu, Porto Rico e Serrano do 
Maranhão, englobando 13 comunidades, onde residem aproximadamente 1500 famílias, tendo como principal atividade 
econômica a pesca artesanal. O principal instrumento de gestão socioambiental de uma UC é o Plano de Manejo que 
estabelece o zoneamento e normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. No caso da Resex Marinha de Cururupu, a gestão 
socioambiental ocorre pela via de atuação do conselho deliberativo, pelo contrato de Concessão do Direito Real de Uso, 
além da participação dos moradores da Resex, com objetivo de concluir o Plano de Manejo, que vai subsidiar todas as 
atividades (período de pesca, retirada de madeira de mangue para produção de lenha, controle e monitoramento dos 
tipos de embarcações que circulam dentro da área Resex, dentre outras) dentro da reserva. Conclui-se que a gestão 
socioambiental na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu é ineficiente, pois o Plano de Manejo ainda não foi 
concluído, mas os gestores têm se empenhado para fazê-lo, para que isso de fato ocorra é necessário à participação 
efetiva da população local nessa etapa, pois esse documento vai indicar medidas que viabilizem a permanência das 
famílias na reserva, oferecendo-lhes melhoria na qualidade do padrão de vida, mantendo suas práticas tradicionais 
e conservando a biodiversidade local.

Palavras-chave. Gestão Socioambiental, Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, Plano de Manejo.

ABSTRACT. The National System of Natural Conservation Reserves (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC) established by the law act nº 9,985 in July 2000 considers the importance of the socio-environmental 
management as a process which searches for the planning, coordination and control of political, technical and 
operational components and of the social agents that interfere in the development of an area, so that the purposes 
of a conservation reserve (CR) are reached. This research was based on the qualitative descriptive approach method, 
which aimed at describing and analyzing the socio-environmental management of the Marine Extractive Reserve in 
Cururupu. In order to complement the research, the following methodological procedures were followed: survey and 
analysis of bibliographical material, document research in specialized offices and sites; field trips and photographic 
register. The results show that the Marine Extractive Reserve in Cururupu, which was created in July 2nd, 2014, 
covers the municipalities of Apicum-Açu, Bacuri, Cururupu, Porto Rico and Serrano do Maranhão. It embodies 13 
communities where approximately 1,500 families live and have artisanal fishing as their main economic activity. The 
main instrument used for the socio-environmental management of a conservation reserve (CR) is a Management Plan 
which establishes the zoning and the rules that control the use of the area and the handling of the natural resources 
available, including the deploy of the physical facilities necessary to the best management of the reserve. In the case 
of the Marine Resex in Cururupu, the socio-environmental management occurs by means of the deliberative council, 
by the contract of the Real Right Use Granting, as well as by the participation of the Resex inhabitants, aiming at 
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designing the Management Plan which will subsidy all the activities in the reserve (such as proper time for fishing, 
withdrawal of the timber from the mangrove area to produce firewood, control and surveillance of the types of boats 
that travel inside the Resex area, among others). It can be concluded that socio-environmental management in the 
Marine Extractive Reserve in Cururupu is inefficient because the Management Plan has not yet been finished, although 
the managers are committed to doing it. In order to have it done, it is necessary to have effective participation of the 
local residents in the process, since this document will indicate the measures to guarantee the permanence of the 
families in the reserve by offering them improvements in the quality of their living conditions, and guaranteeing the 
maintenance of traditional practices while preserving the local biodiversity. 

Keywords. Socio-environmental, Management, Marine Extractive Reserve in Cururupu, Management Plan. 

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas verificou-se uma crescente preocupação com questões ambientais 
acerca da degradação do meio ambiente. As práticas não sustentáveis de uso dos recursos naturais 
acarretaram na perda acelerada da diversidade biológica. Dessa forma, propôs a delimitação 
de áreas protegidas sem ocupação humana, na criação dos primeiros parques nacionais, foi 
gradativamente modificada principalmente pela inexorável presença da sociedade no espaço que 
se pretendia proteger.

Diante da presença da ocupação humana em áreas de grande valor natural foram criadas 
áreas com a participação da população que visassem à gestão desses espaços. No Brasil a criação 
e implementação de áreas protegidas foi determinada pela lei 9985 que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades (SNUC) que determinou que essas áreas fossem consideradas de grande valor 
paisagístico, ecológico, histórico e cultural, visando atribuir ações que objetivassem um espaço 
zoneado, planejado, ordenado e gerenciado. Entretanto, todo processo de criação e gestão das UC’s 
é realizado, na maioria das vezes, de forma burocrática, sem a participação das populações que 
ocupam o local. Não bastasse isso, tais populações também são relegadas a um segundo plano e, 
poucas vezes é levada em conta sua identidade com o local onde vivem.

Diante dessa discussão as Unidades de Conservação se constituem em áreas delimitadas 
no território às quais são atribuídos diversos graus de proteção, com a imposição de restrições à 
ocupação da terra e ao uso dos recursos naturais, visando à conservação da natureza, a manutenção 
e melhoria da qualidade ambiental, bem como o controle e a manutenção destes recursos para 
utilização futura.

Na lei 9985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
os conselhos de gestores foram incorporados às Unidades de Conservação, formalizando assim 
uma instância de gestão participativa para essas áreas protegidas. Diversas iniciativas vêm sendo 
realizadas pelos órgãos públicos e demais instituições envolvidas com a gestão dessas áreas, em suas 
diferentes categorias, no sentido de dar materialidade ao disposto na lei. Entretanto, verificam-se 
dificuldades na efetivação e no funcionamento dos conselhos, que vão desde a ambiguidade ou a 
omissão da lei, referente a algumas categorias de Unidades de Conservação, à falta de procedimentos 
claramente definidos. 

As Reservas Extrativistas foram incorporadas ao SNUC com objetivo de proteção ao modo 
de vida e cultura da população residente dentro da área protegida. Daí surge a ideia de uma gestão 
com plena participação dos grupos humanos inseridos nessas áreas com a obrigatoriedade da 
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formação de Conselhos Deliberativos que vai buscar medidas efetivas para a concretização de 
uma gestão socioambiental. No caso das Reservas Extrativistas Marinhas a gestão tenta discutir 
a atividade pesqueira.

A Reserva Extrativista Marinha de Cururupu criada em 2 de junho de 2004, apresenta uma 
paisagem exuberante com baías, floresta de manguezal, praias, ilhas, dentre outros, que formam 
um mosaico de beleza natural, propicia para a prática do ecoturismo. Mas, toda essa natural, 
cultural e histórica deve ser preserva e monitorada, e uma das maneiras disso ocorrer é através 
da gestão socioambiental via Plano de Manejo, no qual devem participar os representantes do 
conselho deliberativo e os demais moradores (pescadores ou não), no que se denomina de gestão 
participativa ou compartilhada. Atualmente está em trâmite um acordo de gestão que vai subsidiar 
as atividades dentro da Reserva.

Este trabalho tem como objetivo analisar a gestão socioambiental da Reserva Extrativista 
Marinha de Cururupu-MA, visando verificar a atuação dos atores responsáveis pela gestão na 
tentativa de implementar o Plano de Manejo.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho foi desenvolvida com base na abordagem qualitativa 
descritiva e no método fenomenológico, bem como procedimentos metodológicos. 

Na abordagem qualitativa descritiva, pretende-se evidenciar que o processo de implantação e 
efetivação das UC’s no Maranhão, deve ser um instrumento de política de proteção socioambiental 
e ter como base a gestão participativa, pois pode ajudar no fortalecimento do desenvolvimento 
local. Sendo uma pesquisa com enfoque qualitativo permitiu reconhecer e identificar como o tema 
se desenvolve, para que assim seja possível desenvolvê-la.

Para Lencioni (2003) a Fenomenologia constitui numa corrente filosófica que considera os 
objetos como fenômenos que devem ser analisados como aparecem na consciência do pesquisador. 
Com método Fenomenológico, o observador elabora os significados e interpretações dos fenômenos 
sociais descobrindo as características culturais que envolvem a existência das pessoas que participam 
da pesquisa, entendendo a realidade social como uma construção humana (TRIVIÑOS, 1987). Este 
método deu embasamento relativo à percepção pela sistematização dos processos de observação, 
interpretação e explicação dos fenômenos locais.

Para o complemento da pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos 
metodológicos:

• levantamento e análise de material bibliográfico específico e pesquisa documental em órgãos 
que tem relação ou contribuíram ou possam contribuir com o tema da pesquisa, tais como: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos - 
IMESC; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA e Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio; pesquisa no site especializado em Unidades 
de Conservação;1

1 http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html
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• trabalhos de campo realizados nos dias: 25, 26 e 27 de março de 2014 e nos dias 04, 05 e 
06 de junho de 2014. Datas em que foram realizadas às reuniões do Conselho Deliberativo, cujo 
objetivo era discutir o trâmite do Plano de Manejo e as atividades de cooperação nas comunidades; 
aplicação de um questionário com os conselheiros da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu 
e com o chefe da reserva e registro fotográfico.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Reserva Extrativista Marinha de Cururupu-MA ocupa uma área de aproximadamente 
1.851,9332km2, abrangendo os municípios de Apicum-Açu, Bacuri, Cururupu, Porto Rico e Serrano 
do Maranhão, a 175 km da cidade de São Luís (Figura 01). Caracteriza-se pela presença de ilhas, 
baías, mangues, praias e elevada produtividade primária, contando com aproximadamente 30 ilhas 
habitadas ou não, apresentando significativa diversidade biológica, cultural, social e paisagística, 
despontando como área de beleza natural ímpar e grande potencial ecoturístico.

Integra a Mesorregião Norte Maranhense, a Microrregião do Litoral Ocidental e faz parte 
da Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses, estando incluída no Sítio Ramsar 
e no Pólo Turístico da Floresta dos Guarás.

Ocupa lugar estratégico no litoral ocidental do Maranhão, apontada por diversos estudos 
como a de maior densidade da biomassa litorânea, favorecendo uma concentração singular 
da biodiversidade marinha do Estado. A alta biodiversidade está concentrada nas florestas de 
manguezais, fundos lamosos e à salinada das águas, contribuindo para uma concentração de 
cardumes de peixes, crustáceos e mariscos. Essa riqueza de pescados potencializa a principal 
atividade econômica da população da área em estudo.

A Resex Marinha de Cururupu possui 13 comunidades, (Mangunça, Caçacueira, Peru, São 
Lucas, Guajerutiua, Valha-me Deus, Porto Alegre, Iguará, Mirinzal, Retiro, Porto do Meio, Bate-
Vento e Lençóis), com aproximadamente 1500 famílias e mais de 5 mil habitantes, que contam 
com escolas, postos de saúde e casas de força para geração de energia elétrica. As comunidades são 
assistidas pela administração pública da prefeitura de Cururupu, o que possibilita que as famílias 
permaneçam de forma integral nos locais (BARROS et al., 2002).

As atividades econômicas realizadas nas comunidades que pertencem à Resex em estudo 
concentram-se no setor primário da economia, com destaque para a pesca artesanal, agricultura 
de subsistência, extrativismo vegetal e pecuária extensiva com baixo índice de produtividade. 
Sobre a pesca e a agricultura, a produção é destinada ao abastecimento familiar e o excedente é 
vendido para a compra de alimentos e utensílios domésticos. Não têm faltado críticas ao modelo 
de economia baseado no extrativismo vegetal, pois é uma atividade de baixa rentabilidade e é 
uma frágil base para o desenvolvimento, o que justifica também o nível de pobreza dos habitantes 
(COSTA, 2009).

A exploração dos recursos pesqueiros é voltada para a subsistência da comunidade. Peixes, 
crustáceos e moluscos são capturados por meio de diversas artes de pescar de modo artesanal 
(tarrafa, espinhel, malhadeira, muruada, arrasto, zangaria, curral linha e anzol), com auxílio de 
embarcações pequenas do tipo canoa (casco) quando a prática ocorre até cerca de um quilômetro 
da costa, e bianas e embarcações grandes, motorizadas e à vela quando é feita nas baías ou em 
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Figura 01 - Perímetro da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu.

Fonte: IBAMA, 2012.
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alto mar. Este último tipo de embarcação também faz o transporte de passageiros e de pequenas 
mercadorias. Os pescadores retornam de suas atividades trazendo vários tipos de pescados, 
crustáceos e moluscos entre outros, utilizados como fontes de alimento e de renda para muitas 
famílias da comunidade.

Apesar dos equipamentos existentes, a infraestrutura das comunidades é reduzida, algumas 
mais agravadas por conta da sua localização e difícil acesso. Alguns serviços públicos como água 
encanada, saneamento básico, transportes, coleta de lixo doméstico, dentre outros são inexistentes. 
A água consumida pelos moradores vem de poço domiciliar particular e/ou dos poços artesianos 
que são considerados públicos (COSTA, 2009).

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: CONTEXTO HISTÓRICO E GESTÃO EFETIVA

No Brasil a discussão sobre a proteção socioambiental decorre, sobretudo com a criação 
da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, a qual representa uma mudança importante 
no tratamento das questões ambientais já que procura integrar as ações governamentais dentro 
da abordagem sistêmica, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.

Após oito anos de discussão no legislativo desde a ECO-92, o projeto de lei que regulamenta o 
art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza pela lei n°. 9.985 de julho de 2000, na qual detalha os princípios da 
conservação e a necessidade de se avaliar as condições das categorias de UC’s existentes no Brasil. 
O SNUC está sob a forma de lei a qual estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão dessas áreas. Assim, o SNUC tornou-se o dispositivo legal que define os critérios e normas 
para a criação, implantação, gestão e o manejo das unidades de conservação.

De acordo com Brasil (2000) a Lei 9.985/2000 estabelece dois grupos de Unidades de 
Conservação: o grupo das unidades de proteção integral, contendo cinco categorias de manejo 
(Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre), e o grupo das unidades de uso sustentável, que contempla sete categorias (Área de Proteção 
Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva 
de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural).

Para Santilli (2005) existe um princípio fundamental que orienta a interpretação jurídica do 
SNUC é que se trata de um sistema de unidades de conservação socioambiental que visa proteger 
e conservar os recursos naturais e culturais associados, baseado na interação entre o homem e a 
natureza. Para que a esta afirmação se concretize o ideal é que todas as Unidades de Conservação 
tenham um modelo de planejamento e gestão adequado à realidade da população local e específico 
para o ambiente natural onde à unidade foi criada.

Os programas de planejamento, gestão e manejo têm como objetivo a organização do espaço, 
incentivando a recuperação econômica e ecológica, buscando sempre a melhoria da população 
que vivem nas unidades (CAVALCANTI; VIADANA, 2007). O propósito é inserir nas Unidades 
o planejamento socioambiental, buscando sempre a preservação e a conservação dos recursos 
ambientais de um território e melhoria da qualidade de vida da população local. É apontado como 
um dos requisitos para o desenvolvimento de um sistema de gestão socioambiental. Um dos passos 
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importantes que cada Unidade de Conservação deve dar para a efetiva proteção socioambiental, 
que inclusive estar na Lei 9.985 é a elaboração e execução do Plano de Manejo.

Os instrumentos de planejamento e gestão das UCs previstos no SNUC estão centrados na 
formação de um “Conselho Consultivo ou Deliberativo” e na elaboração do “Plano de Manejo”. 
Esses conselhos tem o objetivo de construir um espaço de discussão e negociação das questões 
socioeconômicas e ambientais da Unidade de Conservação e de sua área de influência, desempenhando 
papel importante no processo de gestão. O principal instrumento de gestão de uma UC é o Plano 
de Manejo, definido por Brasil (2000) como:

um documento técnico mediante o qual, com fundamentos nos objetivos gerais de uma 
unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o 
uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 
necessárias à gestão da unidade

Faria e Pires (2007) afirmam que o Plano de Manejo é necessário para uma gestão eficiente, 
uma vez que estabelece os diversos “afazeres” para se alcançar os objetivos de manejo das Unidades. 
Além disso, o plano é dinâmico e deve ser sistematicamente revisto a fim de se adequar a novas 
realidades. O SNUC indica que todas as Unidades disponham de um Plano de Manejo, o qual deve 
ser elaborado no prazo de cinco anos após a criação da UC, entretanto a maioria das Unidades não 
dispõe dessa ferramenta. É um instrumento indispensável para a gestão de uma UC. Entretanto, 
muitos deles são elaborados e abandonados, seja devido ao baixo potencial de utilização, baixos 
recursos ou ainda por apresentarem uma visão incoerente com os princípios de manejo da área. 
Sendo assim, o modelo de planejamento e gestão das unidades é um desafio futuro, pois atualmente 
apresenta caráter mais administrativo do que de manejo da conservação (MARQUES; NUCCI, 2007)

É bom deixar claro que a participação da sociedade na implementação das políticas ambientais 
e, em especial, na gestão de Unidades de Conservação, registrado na Lei n˚ 9985/2000 e no decreto 
de regulamentação e criação, ambos falam superficialmente de normas e diretrizes relacionadas 
à democratização dos procedimentos de criação dessas áreas protegidas e de seus instrumentos 
de gestão. Isso faz com que os gestores de Unidades de Conservação tenham diferenciados 
entendimentos e práticas no que diz respeito à implementação e ao funcionamento dos conselhos.

GESTÃO NA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE CURURUPU

De acordo com Brasil (2000) toda Unidade de Conservação deve criar o seu Plano de Manejo 
no prazo máximo de cinco anos, entretanto a Reserva Extrativista Marinha de Cururupu criada em 
2004, até meados de 2014 ainda não possui tal plano, “dificultando o processo de sustentabilidade 
socioambiental e gestão dessa unidade” (EDUARDO CASTRO MENEZES DE BORBA, chefe da 
unidade, 2013). Dessa forma, há um impasse, pois a lei estabelece um prazo de 5 anos para a 
elaboração e execução do Plano de Manejo.

É importante que Plano de Manejo fique pronto o mais rápido possível para que o poder 
público e as comunidades tradicionais se apoiem em práticas que inviabilizem o êxodo rural e a 
implementação de atividades econômicas degradadoras como a exploração madeireira e a pecuária 
extensiva. Deverá prever a implantação de atividades economicamente viáveis e a ocupação e/
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ou qualificação da mão-de-obra em atividades produtivas, salvaguardando o patrimônio natural 
de acordo com a legislação vigente. Como ainda não está concluído há necessidade de buscar 
alternativas que viabilizem a permanência das famílias na reserva, oferecendo-lhes melhoria na 
qualidade de vida, mantendo suas práticas tradicionais e conservando a biodiversidade local. 

Para que se concretize o que foi citado no parágrafo anterior sobre o Plano de Manejo, 
no primeiro momento, o ideal é fazer reuniões para elaborar um planejamento e uma gestão 
participativa, nos quais as decisões estejam em consonância com os objetivos da área de estudo. 
Dentre os diversos meios de participação, o conselho deliberativo da Reserva em estudo destaca-se 
por se constituir em um dos espaços de maior discussão e aceitação para se estabelecer formas de 
gestão e diálogo entre as organizações da sociedade civil e os governos na configuração do Estado 
e de políticas públicas específicas. 

Ao falar de gestão participativa relacionada aos temas do SNUC, entende-se como iniciada 
anteriormente ao ato de criação da Unidade, através de consultas públicas, com ampla participação 
dos setores envolvidos na definição da localização, dimensão, limites e prioridades da UC, como 
preconiza a lei, e de debates sobre a categoria a ser adotada, mostrando-se uma excelente estratégia 
para atenuar problemas que, ao contrário, só apareceriam posteriormente. Caso esse processo 
seja respeitado, depois de criada a Unidade, o ambiente de negociação e gestão participativa será 
fortalecido com os conselhos das UC’s. No entanto, a criação do conselho tem representado, na 
maioria das vezes, o primeiro momento de discussão dos conflitos envolvendo a Unidade.

Segundo MMA (2004) Gestão Participativa do SNUC é definida como:

As atividades para criação desses colegiados têm geralmente se constituído em processos restritos a 
poucas entidades, sendo comum que os convites para participação sejam direcionados prioritariamente 
a órgãos públicos e ONGs ambientalistas, cabendo a participação de outras organizações sociais apenas 
à imposição legal de paridade entre representantes de entidades públicas e da sociedade civil. Mesmo 
assim, nota-se a tendência para se convidar entidades que representem os interesses empresariais e de 
segmentos urbanos, em detrimento das formas de organização de moradores e dos produtores mais 
diretamente relacionados à unidade de conservação.

As Reservas Extrativistas ao ser incorporadas ao SNUC buscou estabelecer na proteção ao 
modo de vida e cultura da população residente, seu objetivo de criação. Essa aparente contradição 
reflete o campo de disputas e conflitos entre as diferentes posições no movimento ambientalista e 
entre este e outros grupos que participaram do longo processo de discussão do SNUC (MEDEIROS, 
2006), e fica ainda mais explicitada ao se analisar a mudança na concepção de gestão das Reservas 
Extrativistas, inserida com a obrigatoriedade dos Conselhos Deliberativos, que se contrapõe à 
forma como foram originariamente concebidas e defendidas.

Na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu a formação do Conselho Deliberativo foi 
concretizada com sucesso e periodicamente faz reuniões com os seus representantes e os demais 
moradores das comunidades para discutirem a finalização do plano de manejo e, buscarem 
possíveis medidas atenuantes para os problemas socioeconômicos que algumas comunidades 
estão enfrentando (Foto 01). Para isso, além da presença do conselho foi criado a Associação dos 
Moradores da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, com intuito de legalizar os pescadores 
e contribuir na elaboração e execução do Plano de Manejo.
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Foto 01 - reunião do Conselho Deliberativo da Resex Marinha de Cururupu.

Fonte: registro da pesquisa, Jun./2014.

Foto 02 - morador recolhendo os resíduos sólidos

Fonte: registro da pesquisa, jun./2014.
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Existem diversos processos de gestão participativa nas Unidades de Conservação em que 
as comunidades sobrevivem da pesca, tais como: os acordos de pesca e manejo comunitário; os 
fóruns de co-gestão, e demais processos de co-gestão da pesca em águas interiores e costeiras no 
Brasil. Como na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu ainda não possui o Plano de Manejo 
concluído, está em trâmite um acordo de gestão que deve orientar quase todas as atividades dentro 
do perímetro da Reserva.

No acordo estão definidos alguns itens importantes, como:
Capítulo I – Da Pesca
1. Todas as embarcações que pratiquem a pesca na área da Resex de Cururupu devem pertencer 

e ser operadas por pescadores beneficiados da Resex e cadastradas pelo ICMBio;
3. Fica determinada a pesca artesanal como a modalidade de pesca permitida em toda a 

área da Reserva.
Capítulo III – Da cata do Caranguejo e demais mariscos
9. É proibido o uso de redinha durante todo o ano.
Capítulo IV – Da flora
15. É permitida aos beneficiários residentes da unidade a coleta de frutos, cascas e outras 

partes de plantas frutíferas e medicinais, inclusive para a comercialização;
16. Devem ser preservados (proibidas de cortes) o muricizeiro, o bartimão, o cajueiro, o 

mirinzeiro, o guajeruzeiro, o amesqueiro, a janaúba, o cajazeiro, o mapuí, bem como quaisquer 
vegetações fixadoras de dunas;

17. O corte de vegetação nativa somente é permite aos beneficiários residentes para consumo 
próprio.

Capítulo V – Do manguezal
18. Aos beneficiários residentes da Resex é permitida a retirada da madeira de mangue com 

finalidade unicamente de subsistência. Exclui-se dessa retirada as porções de mangue denominadas 
de mangue-de-frente ou quebra-maré.

Capítulo IX – Lixo
28. Cada morador é responsável pelo seu próprio lixo e pela limpeza da área da sua residência 

(Foto 02);
29. É permitida a queima de lixo dentro das comunidades da Resex, desde que seja feita no 

terreno de cada morador a partir das 18 horas (dezoitos horas),ou queimando de forma coletiva, 
em locais isolados, fora do centro da comunidade a qualquer hora, de forma a não prejudicar a 
saúde, ate que seja determinada outra forma mais adequada para a destinação do lixo local;

30. Fica proibida a colocação de lixo em áreas de apicuns, especialmente em vias transitáveis, 
no mar e nas lagoas.

Capítulo XIII – Uso do solo
35. É proibida a venda ou alienação, em qualquer de suas formas, de terrenos na área da Resex.
O controle de pontos de pesca é considerado um dos mais importantes entre os capítulos do 

acordo de gestão, pois permite que um número limitado de usuários tenha acesso aos recursos, o 
que constitui um incentivo para seu uso sustentável, uma vez que os pescadores podem desfrutar 
dos benefícios da manutenção dos estoques de pescados.
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As ferramentas de gestão dos recursos marinhos da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, 
consequentes da conclusão e implementação do Plano de Manejo, na elaboração de normas e 
de administração inerentes à sua aplicação, revela-se como, potencialmente, muito rico para 
fornecer subsídios voltados para a gestão socioambiental. Entretanto, não há participação sobre 
tomada de decisões políticas, associadas aos problemas sobre os quais se devem buscar soluções 
por intermédio do aparato estatal, assim as políticas se tornam inoperantes para os problemas 
socioambientais locais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dinâmica do sistema de gestão socioambiental em Unidades de Conservação exige das 
comunidades locais uma participação intensa e sustentada nas negociações. Mas o processo de 
ampliação da participação desenvolve-se geralmente em ritmo lento. Deve então, fortalecer de 
forma progressiva e potencial a autonomia das populações locais, com propósitos de identificar os 
problemas inerentes às suas comunidades e propor medidas atenuantes. Com a Lei 9.985/2000 
considera a importância da gestão participativa, pois prevê que cada Unidade de Conservação 
tenha seu conselho gestor, o qual deve ser constituído por representantes de órgãos públicos, 
organizações da sociedade civil, da população local, dentre outros.

As comunidades de pescadores costeiras e de águas interiores no Brasil não são homogêneas 
e têm um nível de preparo diferenciado para engajar seus planos de co-gestão. Dessa forma, existe 
a aplicação de políticas públicas inadequadas e a inexistência de um programa nacional de gestão 
compartilhada da pesca e políticas públicas em alguns setores da zona costeira. Esses são os 
principais desafios do governo em direção a um avanço na gestão participativa.

Portanto, no caso da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu em que o conselho deliberativo 
é uma exigência do SNUC e, portanto, algo que temos que viabilizar, o trabalho foi conduzido para 
analisar a legitima ação dos diferentes agentes sociais envolvidos em sua gestão. Com relação à 
população local, existem problemas referentes a pouca iniciativa de sua participação nas tomadas 
de decisões sobre um sistema de gestão participativa seja uma gestão socioambiental. Sendo assim, 
as lições analisadas neste trabalho reforçam aspectos importantes que deveriam ser levados em 
consideração ao se instaurar sistemas de gestão participativa, pois existe um aspecto chave para 
que a gestão socioambiental promova um sistema de decisão mais participativo e legítimo na 
Reserva Extrativista Marinha de Cururupu. Seria o fortalecimento político das comunidades de 
pescadores nesse processo.

Este artigo é um recorte do projeto de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Socioespacial e Regional que será ampliado para dissertação de mestrado. A 
pesquisa está em fase de andamento e tem como foco investigar a atuação do Estado e os órgãos 
específicos (IBAMA, ICMbio e CNPT) na gestão da atividade pesqueira na Reserva Extrativista 
Marinha de Cururupu e as representações sociais na participação da população local na execução 
do Plano de Manejo.
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