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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou analisar a construção tradicional artesanal da caiçara no município 

de Lucena, Paraíba, através do conhecimento botânico dos pescadores artesanais que as 

constroem, fazendo uso do recurso botânico arbóreo extraído da Mata Atlântica e do 

Manguezal, com suas implicações legais de uso destes, bem como da ocupação da 

orla marítima. Por se tratar de uma pesquisa Qualiquantitativa, foram utilizados como 

metodologia a Pesquisa de Campo, a Etnografia, a Pesquisa Bibliográfica e Documental, com 

técnicas do Rapport, Observação Não Participante, Entrevista Livre e Formal, tendo como 

instrumento o Formulário Semiestruturado, registro fotográfico, georeferenciamento por GPS 

e uso de mapas digitais (MapBiomas), registro, numeração, medição estrutural (altura, largura, 

comprimento e distância da linha de preamar) e medição do perímetro das madeiras utilizadas 

nas caiçaras, Turnê Guiada, coletas para identificação botânica das espécies indicadas na Lista 

Livre, e Análise dos dados obtidos pelos Métodos MPETH, Descritivo Qualitativo Etnográfico, 

Incidência de Risco, Valor de Uso e Estatística Descritiva. Todas as atividades foram 

autorizadas pelas Colônias de Pescadores Z-5 e Z-19 Através de Cartas de Anuência e os 

entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permitindo a 

divulgação dos dados obtidos, com base na Conduta Ética para Pesquisas com Seres Humanos, 

do Conselho Nacional de Saúde (Resolução n. 510/2016). Este estudo obteve autorização para 

sua realização, emitida pelo Comitê de Ética da UFPB, sob Protocolo n. 0227/2016 e Registro 

no SISGEN sob Cadastro n. A59DF10. Com os resultados obtidos, pode-se inferir que a caiçara 

é um etnoelemento importantíssimo dentro da cultura local, que funciona como local de 

deposição e armazenamento dos apetrechos de pesca utilizados pelos pescadores. No município 

há 100 caiçaras e os conhecimentos locais envolvidos nesta cultura tradicional e artesanal estão 

correndo risco de se perderem ao longo do tempo, pela ausência em parte desta população, na 

continuidade da transmissão vertical e horizontal dos saberes etnobotânicos envolvidos na sua 

construção e no recurso florestal local utilizado. Estes recursos necessitam de manejo adequado, 

devendo envolver os órgãos públicos municipal, estadual e federal, já que há um ordenamento 

preferencial de uso das espécies botânicas pela sua durabilidade e ocorrência, para que se 

mantenham disponíveis ao longo do tempo e assim, possam ser continuamente utilizados pela 

comunidade local de pescadores. Foram identificadas nove espécies de Mata Atlântica e duas 

de Manguezal. Além destes fatores, a justiça ambiental deve se fazer presente, através do 

conhecimento da legislação vigente e que, apesar de desconhecida pela população local de 

Pescadores Artesanais Profissionais, permite a ocupação da orla para manutenção de sua 

atividade de pesca, bem como, o uso sustentável dos recursos florestais nativos. Conclui-se que 

os conhecimentos etnobtânicos e a cultura popular nesta comunidade local de pescadores 

artesanais precisam ser preservados, necessitando de estudos de fitossociologia da diversidade 

das espécies utilizadas e sua disponibilidade, para desenvolver o fortalecimento da identidade 

e da cultura local destes pescadores, com foco na manutenção do patrimônio cultural que é a 

caiçara de Lucena, Paraíba.  

 

 

Palavras-Chave: Comunidade Local. Etnoconhecimento. Mata Atlântica. Manguezal. 

Legislação. 
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ABSTRACT 

 

The present research sought to analyze the traditional artisanal construction of the caiçara in 

the municipality of Lucena, Paraíba, through the botanical knowledge of artisanal fishermen 

who build them, making use of the botanical tree resource extracted from the Atlantic Forest 

and Mangrove, with its legal implications of using these, as well as the occupation of the 

seafront. Since it was a Qualiquantitative research, the Field Survey, Ethnography, 

Bibliographic and Documentary Research were used as methodology, using Rapport 

techniques, Non-Participatory Observation, Free and Formal Interview, having as instrument 

the Semistructured Form, photographic record, georeferencing by GPS and use of digital maps 

(MapBiomas), registration, numbering, structural measurement (height, width, length and 

distance of the line between tides) and measurement of the perimeter of the woods used in the 

caiçaras, Guided Tour, collections for botanical identification of the species indicated in the 

Free List, and Analysis of data obtained by Methods MPETH, Qualitative Ethnographic 

Descriptive, Risk Incidence, Use Value and Descriptive Statistics. All activities were 

authorized by the Fisher Colonies Z-5 and Z-19 Through Letters of Consent and the 

interviewees signed the Term of Free and Informed Consent, allowing the dissemination of the 

data obtained, based on the Ethical Conduct for Research on Human Beings, of the National 

Health Council (Resolution No. 510/2016). This study obtained authorization for its 

accomplishment, issued by the Ethics Committee of the UFPB, under Protocol n. 0227/2016 

and Registration in SISGEN under Cadastre n. A59DF10. With the results obtained, it can be 

inferred that the caiçara is a very important element within the local culture, which serves as a 

place of deposition and storage of fishing gear used by fishermen. In the municipality there are 

100 caiçaras and the local knowledge involved in this traditional and artisanal culture are 

running the risk of losing themselves over time, due to the absence in part of this population, in 

the continuity of vertical and horizontal transmission of the ethnobotanical knowledge involved 

in its construction and in the resource the local forest used. These resources need adequate 

management, and should involve municipal, state and federal public agencies, since there is a 

preferential arrangement of botanical species for their durability and occurrence, so that they 

remain available over time and thus can be continuously used by the local fishing community. 

Nine Atlantic Forest and two Mangrove species were identified. In addition to these factors, 

environmental justice must be present, through the knowledge of current legislation and, 

although unknown to the local population of Professional Fishermen, allows the occupation of 

the border to maintain their fishing activity, as well as, the use management of native forest 

resources. It is concluded that ethnobtanic knowledge and popular culture in this local 

community of artisanal fishermen need to be preserved, requiring phytosociological studies of 

the diversity of the species used and their availability, in order to develop the identity and local 

culture of these fishermen, with a focus in the maintenance of the cultural patrimony that is the 

caiçara of Lucena, Paraíba. 

Keywords: Local Community. Ethnoconference. Fisherman. Caiçara. Atlantic Forest. 

Legislation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O planeta vem sofrendo historicamente ao longo da evolução humana, impactos 

negativos em virtude da expansão das áreas de cultivo, dos processos de urbanização, bem 

como, da extração dos recursos naturais dos ecossistemas, como matéria prima para alicerçar a 

sociedade e o seu modo de vida (NASCIMENTO, 2013). As comunidades são edificadas ao 

longo dos cursos hídricos continentais (rios, lagos, etc.) e costeiros, que servem de fonte de 

água e alimento, irrigação e meio de transporte, o que os levam a sofrer pressões antrópicas 

negativamente impactantes (MARQUES, 1980; ADAMS, 2000a; DIEGUES; ARUDA, 2001; 

BEGOSSI, 2009). 

 Em específico, a região costeira do Brasil é caracterizada como de interesse especial por 

fatores ambientais, transporte e proteção pelas forças armadas (BRASIL, 1988; FELDMAN, 

2000), pelo Decreto n. 5.300/2004 (BRASIL, 2004), que veio regulamentar a gestão e o 

gerenciamento sustentável desta área, com destaque para o Bioma Mata Atlântica e seus 

ecossistemas. Estes, estão atualmente reduzidos a fragmentos ao logo da área costeira do país 

(MYERS et al., 2000).  

O bioma Mata Atlântica é considerado um hotpost mundial, pela imensa biodiversidade 

endêmica que possui, e em virtude de seu tamanho, que está em constante ameaça pelos 

processos de desmatamento (MYERS et al., 2000; MENEZES et al., 2004; GALINDO-LEAL; 

CÂMARA, 2005). Para que processos de monitoramento ocorram, como previsto perante a 

legislação ambiental (BRASIL, 2012a), fazem-se necessários estudos da relação do ser humano 

com a natureza (TRES et al., 2011).  

As comunidades humanas foram fundadoras nestes ambientes das primeiras vilas e 

desenvolveram relações etnobiológicas, com o patrimônio natural do seu entorno (MACEDO, 

2012). Dentro o universo de estudo na biologia, vinculando a etno (conhecimento humano das 

comunidades tradicionais e locais), destaca-se a etnobotânica, com os saberes dos usos das 

plantas para inúmeras funções e, destaca-se aqui, a da construção tendo como matéria-prima, a 

flora lenhosa (RAMOS; MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2010; MILANI et al., 2011; 

MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2012a). Portanto, estudos são necessários para o 

entendimento destas relações, da utilização destes recursos de forma sustentável e para reversão 

dos impactos causados pela ação antrópica, nos processos de uso e ocupação das áreas costeiras 

do país (LUCENA, 2005; PASA et al., 2005; SILVA, 2010; SILVA; LIMA; RIBEIRO, 2012; 

SILVA et al., 2014). 

A transmissão do conhecimento etnobiológico, etnobotânico, etnoecológico etc. ocorre 

por duas vias principais, a vertical e a horizontal (BERNSTEIN, 1999). A primeira refere-se a 
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que ocorre entre os familiares de primeiro e segundo graus, e a segunda, entre pessoas que 

compõe a comunidade (MORAIS, 2004). Esses mecanismos fortalecem a cultura local, a 

perpetuação dos saberes e práticas frente aos recursos naturais – botânicos, ecológicos, 

biológicos, etc. – o folclore, os mitos e lendas (WERNECK, 2006; CODONHO, 2007; 

PEREIRA; DIEGUES, 2010; CARVALHO et al., 2011). Desta forma, o conhecimento se torna 

a base estrutural de todas as comunidades que possuem características próprias, como modos 

de vida diferenciado das que ocorrem na sociedade como um todo. 

 A motivação que iniciou este processo de pesquisa, teve início em 2013, quando do 

mestrado no PRODEMA/UFPB, atuando em uma comunidade de assentados no município de 

Lucena-PB. Desse estudo, houve os primeiros contatos com a comunidade de pescadores e 

alguns destes, também eram agricultores no Assentamento agrícola Oiteiro de Miranda. 

Durante a etnografia nesta comunidade, alguns dados sobre a atividade pesqueira foram sendo 

revelados por estes informantes. Com o engajamento na ONG MAR sediada neste mesmo 

município, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e sem fins 

lucrativos, houve a possibilidade de participação das reuniões do Conselho Gestor Orla de 

Lucena-PB, e, em suas reuniões ordinárias sempre retomavam sobre a necessidade das Colônias 

de Pescadores Z-5 e Z-19 terem a catalogação e os dados das caiçaras (construção a beira mar 

do pescador ) presentes no município. Como até então não havia nenhuma informação 

documental sobre este etnoelemento, surgiu a oportunidade de pesquisar a nível etnobotânico a 

caiçara e, a partir dela, compreender todos os saberes, cultura e tradições envolvidas na sua 

construção e no seu uso pelo Pescador Artesanal Profissional local. 

O presente estudo responderá a algumas questões identificadas a partir do contato com 

informantes especialistas da comunidade de pescadores de Lucena, Paraíba, que são moradores 

e conhecedores dos tipos e usos da biota local (ALBUQUERQUE et al., 2010) e são motivações 

científicas para o desenvolvimento desta pesquisa: (1) O que é a caiçara e qual sua importância 

para atividade e cultura do pescador local?; (2) O conhecimento etnobotânico local na 

comunidade em estudo, vem sendo transmitido ao longo das gerações?; (3) Quais os 

conhecimentos etnobotânicos dos especialistas locais (pescadores proprietários de caiçara) 

sobre  recursos madeireiros?; (4) Qual a base legal para utilização do espaço da orla e no uso 

etnobotânico do Bioma Mata Atlântica, pelos especialistas locais? 

 A partir destes questionamentos, as seguintes hipóteses foram levantadas: (H1) A 

caiçara é um etnoelemento cultural necessário da atividade profissional do pescador local; (H2) 

O conhecimento etnobotânico é transmitido na comunidade local de forma vertical e horizontal; 

(H3) O etnoconhecimento da construção das caiçaras é amplo e, está preservado e vívido na 
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cultura local; (H4) O aparato legal é conhecido e acessado pelos pescadores locais, sendo 

utilizado na sua proteção e apoio à continuidade de suas atividades profissionais e culturais.  

O objetivo geral do presente estudo, foi em descrever e analisar a etnobotânica envolvida 

na tradição das construções das caiçaras dos pescadores locais, frente ao uso dos recursos 

madeireiros do Bioma Mata Atlântica, visando subsídios à etnoconservação, no município de 

Lucena, Paraíba. 

 Como objetivos específicos, pretende-se: 1. Analisar a caiçara enquanto etnoelemento 

da cultura material local; 2. Identificar os fatores do processo de transmissão dos saberes locais 

etnobotânicos entre os proprietários de caiçara; 3. Acessar e registrar os conhecimentos 

etnobotânicos dos pescadores quanto às construções das caiçaras; 4. Registrar a percepção dos 

pescadores donos de caiçara, sobre as modificações dos recursos madeireiros do município ao 

longo do tempo; 5. Identificar as espécies botânicas de uso na construção das caiçaras no 

município. 

 O presente estudo estará estratificado em uma fundamentação teórica inicial sobre todas 

as temáticas presentes nos três capítulos que se seguem, estruturados no formato artigo, para 

sua posterior publicação. Posteriormente tem-se as considerações finais, as referências, os 

apêndices e os anexos. Os capítulos que ora são apresentados neste estudo e que se 

interconectam são:  

 O Capítulo 1, intitulado “ETNOGRAFIA DO PESCADOR PROPRIETÁRIO DE 

CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE LUCENA, PARAÍBA, BRASIL”, que descreveu e 

analisou a atividade do pescador no município, buscou analisar a etnografia do pescador 

artesanal proprietário de caiçara no município de Lucena-PB. 

 O Capítulo 2, “O PESCADOR E A MATA ATLÂNTICA: ETNOBOTÂNICA 

DOS PESCADORES PROPRIETPARIOS DE CAIÇARAS, NO MUNICÍPIO DE 

LUCENA, PARAÍBA, BRASIL”, analisou toda a estrutura da caiçara, como elemento 

imaterial e material da cultura local, a etnobotânica e a transmissão dos saberes pelos 

pescadores proprietários de caiçara, vinculando com o uso do patrimônio natural do município, 

em específico do o ecossistema Mata Atlântica e Mangue. 

No Capítulo 3, intitulado “CONFLITOS LEGAIS NA INSTALAÇÃO DAS 

CAIÇARAS E USO DO RECURSO FLORESTAL, PELOS PESCADORES 

PROFISSIONAIS ARTESANAIS NO MUNICÍPIO DE LUCENA, PARAÍBA, BRASIL”, 

procurou-se estabelecer a legalidade do uso do recurso florestal local, da ocupação da orla 

marítima para construção e fixação da caiçara, em virtude da legislação vigente versus à 

manutenção de suas atividades dos pescadores artesanais, no município de Lucena, Paraíba, 

Brasil.  
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Inicialmente sob o título “Crenças, Saberes Locais e Usos Etnobotânicos dos Recursos 

Florestais na Área Costeira do Litoral Norte da Paraíba”, esta pesquisa de tese teve sua 

alteração para o título atual, em virtude das sugestões indicadas pelas bancas dos Seminários 

de Tese do programa PRODEMA/UFPB. O título “A CAIÇARA E O PESCADOR: 

conhecimento etnobotânico local, legislação e ocupação da orla marítima no município de 

Lucena, Paraíba, Brasil”, intencionalmente leva ao leitor a subtender que existem caiçaras 

(comunidade) em Lucena, mas no decorrer da leitura da tese, ficará evidenciado o real 

significado do termo. 

A presente pesquisa visou ainda trazer contribuições científicas sobre os recursos 

naturais da região costeira do município de Lucena, Paraíba, Brasil, com a identificação dos 

usos (etnobotânica) destes recursos florestais pela população local e que poderão nortear 

políticas públicas ligadas ao manejo e etnoconservação destes ecossistemas, além da 

valorização e registro da cultura local.  Assim, conforme preconizam Albuquerque, Araújo e 

Soldati (2010), entrariam na categoria de retorno com aporte Político-Organizacional para a 

comunidade de Pescadores Artesanais Profissionais e etnoconservacionista para o município de 

Lucena, Paraíba. 
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1 INTRODUÇÃO1 

 

  

 Nitidamente ao longo dos séculos, houve uma dicotomia sociedade-natureza, provocada 

acentuadamente com a adoção do sistema econômico capitalista pela sociedade ocidental, e que 

tem a natureza como recurso, ao invés de patrimônio (CAPRA, 2006; MORENO, 2017).  Na 

sua versão industrial, com sua produção em série, para atender ao mercado, e que é estimulado 

constantemente ao consumo destes bens (MORENO, 2017). Assim, este sistema retroalimenta 

negativamente uma demanda constante de recursos naturais, impactando e alterando a natureza 

(CÓRDULA; NASCIMENTO, 2018).  

A história do Brasil, desde sua origem colonial, mostra que a ocupação das áreas 

costeiras levou ao início da exploração dos recursos marinhos, principalmente com a pesca 

(MORENO, 2017).Posteriormente, houve uma maciça exploração de seus recursos naturais 

terrestres e das águas continentais, e dentre estes, o mais afetado foi o bioma Mata Atlântica, 

para uso dos produtos vegetais e animais (DEAN, 1996).  

 No século XIV, a miscigenação entre a cultura dos indígenas e portugueses, 

proporcionou adaptação e utilização dos recursos naturais locais e já mencionados 

anteriormente, e inda, dentre eles, a pesca artesanal para suprir as populações que estavam se 

instalando (BONFÁ NETO, 2017). Neste sentido o autor ainda relata em seu estudo que: 

 

Foi então se constituindo um modelo de ocupação do espaço e de utilização dos 

recursos naturais marcado pela influência de tradições indígena e portuguesa 

(formando uma população de mamelucos que se multiplicou), ao longo do tempo 

também recebeu grande influência das africanas e de outras europeias (Ibidem, p. 17). 

 

 Assim, a ocupação do Brasil ocorreu e adentrou o seu território e, no início do século 

passado, voltasse novamente para explorar estas áreas costeiras, com expansão da ocupação 

urbana e que modificaria e continua modificando, toda a sua paisagem natural (PAZ; BARROS, 

2013; WATANABE, 2015; ARAGÃO, 2017). 

 

1.1 Patrimônio Natural Costeiro 

 

Os ecossistemas brasileiros sofrem impactos diretos e indiretos, resultantes da ação 

antrópica sobre eles. Da mesma forma, ocorre nas praias marítimas de toda a linha costeira do 

                                                             
1 Parte Publicado na Revista Brasileira de Educação Ambiental, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 85-103, 2018. ISSN 1981-1764 

[Qualis B2 - Ciências Ambientais]. Disponível em: <https://bit.ly/2zi7Rl0>. 
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país, que são um bem público de uso comum de todos, compreendendo o mar e a área 

adentrando a costa (WATANABE, 2015). Assim, estas áreas costeiras são foco de: estudos em 

múltiplas áreas científicas, de conflitos e de exploração de seu patrimônio, que é ainda 

percebido como um recurso a ser constantemente explorado (BONFÁ NETO, 2017).  

Neste sentido, se faz necessário estudos da relação do ser humano, na ocupação e uso 

deste patrimônio legalmente constituído de uso comum, para, entendendo as relações nele 

estabelecidas entre pessoas e a natureza, subsidiar processos de gestão, proteção, fiscalização e 

manutenção das atividades essenciais a sobrevivências das população que dependem 

estritamente destas áreas (MENEZES, 2015; BONFÁ NETO, 2017).  

A região costeira do Brasil estende-se por uma faixa de mais de 10 mil quilômetros “(...) 

da foz  do  rio Oiapoque (04º52’45’’N) à foz do arroio Chuí (33º45’10”S)  e dos limites dos 

municípios da faixa costeira, a oeste, até as  200  milhas  náuticas,  incluindo  as  áreas  em  

torno  do  Atol das  Rocas,  dos  arquipélagos  de  Fernando  de  Noronha  e   de São Pedro e 

São Paulo e das ilhas de Trindade e Martin Vaz” (OLIVEIRA; NICOLODI, 2012, p. 92). Para 

Watanabe (2015, p. 12), a área total da região costeira brasileira, compreende 324.000 km², ou 

seja, 5% do território nacional, e aonde estão 23,43% da população nacional, com uma 

densidade média demográfica de 17 hab/km². 

 Portanto, gerenciar esta área de contrates terra e mar, seu patrimônio natural e humano, 

além de todos os problemas que urgem inerentes de conflitos pela própria questão social, 

econômica das ocupações humanas; é de suma importância para atender as necessidades da 

sociedade e das comunidades locais que dependem deste ambiente para sua sobrevivência e 

manutenção de seu modo de vida (WATANABE, 2015; CÓRDULA, NASICMENTO, 

LUCENA, 2018b). 

O conceito de direito do mar surge tardiamente, apesar da estrita ligação do ser humano 

ao longo da história com este elemento natural (MENEZES, 2015; NASCIMENTO, 2017), em 

virtude da sua importância para o meio ambiente e para a humanidade. Assim, a medida que as 

sociedades avançavam seu domínio sobre os territórios, e a ocupação do espaço costeiro tornou-

se matéria de soberania das nações – passível de proteção militar – e área de exploração, para 

obtenção de matéria prima para as então crescentes indústrias de alimentos, cosméticos, 

química, petrolífera, etc., vem tendo sua regulamentação por legislações, que acabam incluindo 

também, parte do território continental (MENEZES, 2015). 

 Desta forma, destaca Menezes (2015, p. 27), que: 

 

Assim foram, aos poucos, consolidando‑se essas duas perspectivas – por um lado, 

estabelecer uma zona de domínio absoluto do Estado na zona costeira de seu território, 

adjacente a ele, e, por outro, a liberdade de navegação além dessa zona, que passou a 
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ser objeto de apreciação unilateral pelos Estados, com base justamente em sua 

soberania, sem um entendimento comum que norteasse tal posicionamento. 
 

Desde 1994, as convenções internacionais e os fomentos nacionais, visam disciplinar, 

ordenar e fiscalizar o uso e ocupação da faixa contínua de litoral por todos os continentes, para 

a conservação deste patrimônio e recurso (DIAS, 2015; MENEZES, 2015), com vistas a sua 

manutenção como bem comum de uso de todos, “(...) tendo como perspectiva o 

desenvolvimento dos povos e das gerações futuras” (MENEZES, 2015, p. 43).  A constituição 

do Brasil declara na região costeira como patrimônio nacional, com predomínio da legislação 

federal e estadual sobre ela, com princípio jurídico de direito de alta eficácia (OLIVEIRA; 

NICOLODI, 2012, p. 93). 

 Infelizmente o crescimento populacional e demanda de espaço, propeliu um aumento 

dos processos de urbanização, marcadamente a partir da década de 1950 (ARAGÃO, 2017). 

Assim, cidades e bairros se expandiram por áreas diversas, partindo das regiões mais centrais 

em direção à costa, proporcionando uma nova ocupação nestes ambientes naturais, mudando 

completamente sua paisagem e interferindo na vida das comunidades intimamente ligadas a 

estes (CÓRDULA; NASCIMENTO, 2018).  

 Conforme destaca Aragão (2017, p. 3), que, 

 

Os impactos oriundos das ações antrópicas podem ser identificados de forma 

generalizada em escalas ao longo da faixa litorânea brasileira, exemplificados pelo 

descrente desmatamento dos biomas costeiros, no aterramento dos ecossistemas 

manguezais, no lançamento de efluentes domésticos e industriais nos cursos de água 

e nas construções em zonas praias. 

 

Na relação do ser humano com a natureza, as comunidades litorâneas, com intima 

ligação com o ambiente marítimo, bem como, com o bioma Mata 

Atlântica, dependem do uso desses recursos, para sua sobrevivência e manutenção de seu modo 

de vida. “Não são só trabalhadores ou somente pescadores artesanais, são comunidades que têm 

uma multiplicidade de dimensões interligadas em função das relações socioculturais e com a 

natureza, isto é, com seus territórios, territórios de vida” (PÉREZ, 2012, p. 14). 

 

1.2 O Bioma Mata Atlântica 

 

 Com uma área atual de 1.110.182 Km², o Bioma Mata Atlântica compreende 13,04% 

do território nacional e aonde 70% da população brasileira vive nesta área2. É um dos biomas 

                                                             
2 Instituto Brasileiro de Florestas. Disponível em: <https://bit.ly/2ISZqOU>. Acesso em: 28 ago. 2018. 
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mais afetados no país, que possui entre seus ecossistemas, a própria Mata Atlântica, a Restinga 

e o Mangue, entrelaçando uma complexidade ambiental e que se mantém intrinsicamente 

conectados, constituindo as áreas costeiras do país (MENEZES, 2015; FARIA, 2016). Só os 

Manguezais, ocupam uma área de 1.225.444 hectares na zona costeira brasileira (ARAGÃO, 

2017). Como patrimônio, o bioma Mata Atlântica possui legislação ambiental que garante sua 

proteção e ainda é considerado um dos hotpost mundiais, em virtude de sal alta biodiversidade 

e que, desde a colonização, vem tendo suas áreas degradas e desmatadas, pela uso e ocupação 

do solo (CÓRDULA; NASCIMENTO; LUCENA, 2018a). “Hotspots são áreas que sustentam 

pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas e que perderam 70% ou mais da extensão do 

seu habitat original” (FARIA, 2016, p. 13). 

 Desde a colonização, esta área tem recursos explorados para diversos fins, 

principalmente os vegetais, e, na atualidade, para dar lugar a monocultura sucroalcooleira e para 

ocupação urbana, através da especulação imobiliária (CÓRDULA, 2015). Desde 2001, a taxa 

de desmatamento deste bioma tem acelerado anualmente, com uma perda percentual de 80% 

nos últimos 15 anos, em relação a sua biodiversidade original (FARIA, 2016). 

A história retrata que, os colonizadores portugueses ao se instalarem no país, iniciaram 

um processo de exploração do Bioma Mata Atlântica, utilizando incialmente, as próprias trilhas 

dos índios (DEAN, 1996). Neste processo, toda a biodiversidade existente – fauna e flora – 

foram sendo caçadas/pescadas e desmatadas, para utilização das instalações dos recém-

chegados e para serem levados para Portugal (DEAN, 1996). Neste processo ao longo do tempo, 

imensas áreas de vegetação nativa, principalmente no Nordeste, foram cedendo lugar a 

ocupação humana para agricultura da cana-de-açúcar e criação de gado, para construção das 

vilas e depois cidades, para exportação das madeiras, que eram apreciadas pelo mercado 

europeu (DEAN, 1996). Assim, em 500 anos, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, apenas 

12,4% restam da Mata Atlântica original 3 , e, em 2017, obteve uma redução de 127km² 

promovidas pelo desmatamento em todos os estados em que se faz presente4. 

Segundo Faria (2016), desde 2005 o mundo passa por intitulada “crise dos biomas”, 

devido a disparidade existente entre o nível de proteção versus a perda constante de 

biodiversidade. O autor ainda continua afirmando que, “A falta de uma cultura de diálogo entre 

as jurisdições representa um desafio para uma governança regionalizada por biomas, por ser 

um recorte que transcende divisões políticas” (Ibidem, p. 3). 

 

                                                             
3 Fundação SOS Mata Atlântica. Disponível em: <https://bit.ly/2L2bIdI>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
4 Fundação SOS Mata Atlântica. Disponível em: <https://bit.ly/2sAkGmy>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
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1.3 Comunidade Tradicional e Local 

  

 As comunidades humanas se constituem pela necessidade de sobrevivência e da 

manutenção das relações sociais entre os sujeitos envolvidos e ocupam e exploram determinado 

espaço geográfico, gerando apego cognitivo, afetivo e conectivo (MARQUES, 2001; 

CÓRDULA, NASCIMENTO, LUCENA, 2018 b). Para a Sociologia, o termo representa espaço 

e ser humano conectados pelo apego (JOHNSON, 1997). Diegues e Arruda (2001), tratam o 

termo como uma região onde um grupamento de pessoas se estabelece e mantém relações com 

o ambiente como um todo – o território. Assim gera-se a cultura popular, transmitida pela 

oralidade e pelos costumes, a partir das relações familiares e extrafamiliares, com o 

desenvolvimento da memória coletiva, que “(...) é compreendida como a principal memória no 

processo de constituição do sujeito social” (CASCÃO et al., 2007, p. 32). 

Território é o ambiente geograficamente estabelecido onde a comunidade está inserida, 

com apego afetivo, cognitivo, conectivo, cultural, temporal e espacial, o que gera a 

territorialidade (DIEGUES; ARRUDA, 2001; CÓRDULA, 2014; ITABORAHY, 2015). Desta 

forma, comunidade, território e territorialidade caracterizar as Comunidades Tradicionais. 

Brasil (2007, p. 01), a estabelece Comunidade Tradicional como sendo,   

 

(...) grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição.  

 

Três Comunidades Tradicionais se destacam atualmente pelo número de pesquisas que 

registram a relação de seus integrantes com a natureza, bem como da sua cultura e etnia estarem 

marcadamente representas nos costumes e modo de vida (DIEGUES; ARRUDA, 2001). Estas 

são as Comunidades Indígenas, Quilombolas e Caiçaras, reconhecidas como tais e que mantém 

por séculos sua cultura até os dias atuais, pois conforme afirmam Diegues e Arruda (2001, p. 

24), 

 

[...] um dos critérios mais importantes para a definição de culturas ou populações 

tradicionais, além do modo de vida, é, sem dúvida, o reconhecer-se como pertencente 

àquele grupo social particular. Esse critério remete à questão fundamental da 

identidade, um dos temas centrais da antropologia. 

 

As Comunidades Indígenas, são etnohistoricamente delineadas pelo ethos tribal, cuja 

constituição cultural (espiritual, linguística, costumes, tradições, ritos, etc.) familiar, de 

territorialidade e ancestralidade são ímpares, e ao mesmo tempo, sua ligação com a natureza é 
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praticamente indissociável e de pertencimento dos grandes biomas nacionais (LADEIRA; 

FELIPIM, 2001). Para Brasil (1973) – Lei n. 6.001/1973, no seu Art. 3, Parágrafo I, “Índio ou 

Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é 

identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem 

da sociedade nacional”. 

As Comunidades Quilombolas segundo Diegues e Arruda (2001, p. 57), “(...) são 

descendentes dos escravos negros que sobrevivem em enclaves comunitários, muitas vezes 

antigas fazendas deixadas pelos antigos grandes proprietários”. Para Guanaes, Lima e Portilho 

(2001), esse conceito não é mais aplicado, sendo considerado Quilombo a formação as 

comunidades negras rurais podendo ter remanescentes de escravos na sua constituição humana, 

com forte vínculo com o passado. Sua luta nas últimas décadas é pelo reconhecimento de sua 

territorialidade e de posse das terras que ocupam e delas sobrevivem social e culturalmente 

(LEITE, 2000). Para Brasil (2003) – Lei n. 4887/2003, em seu Art. 2, afirma que Quilombos 

são “(...) os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. 

As Comunidades Caiçaras, são “(...) às populações locais, fruto da miscigenação entre 

índios, portugueses e negros”, na região sudeste e sul do país, com culturas próprias da 

miscigenação destas etnias e há séculos vivem e sobrevivem da pesca e da lavoura de 

subsistência, sendo esta primeira a atividade marcantes destas populações que residem próximo 

as praias (SILVA, 2000, p. 124). Para Diegues e Arruda (2001, p. 42), “os caiçaras apresentam 

uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante, da pequena pesca, do 

extrativismo vegetal e do artesanato. Essa cultura se desenvolveu principalmente nas áreas 

costeiras dos atuais estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina”. 

Para Diegues (2004), Nascimento (2013), Córdula, Nascimento e Lucena (2018b), as 

Comunidades Locais possuem uma única diferença em relação as Comunidades Tradicionais, 

por estarem imersas dentro das ou próximo as áreas urbanas, o que descaracterizam suas 

moradias e, a princípio seu modo de vida, adotando novas características da sociedade 

urbanizada. No entanto, estas comunidades acabam mantendo sua cultura vívida, pelo contínuo 

exercício de repasse dos seus saberes, das suas práticas e ritos culturais).  

Para sobrevivência destas comunidades e do patrimônio natural que utilizam e que dele 

vem sua sobrevivência e cultura, a Etnoconservação busca estudar e promover a 

sustentabilidade através das “(...) dinâmicas territoriais e a gestão da biodiversidade/recursos 

naturais” (MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2012, p. 34).  
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1.4 A Etnobotânica e Etnoconservação nas Comunidades de Pescadores  

 

 As comunidades tradicionais e locais que se surgiram ao longo da história do Brasil na 

região costeira, e que oriunda ou ainda mantém remanescentes na atualidade, tem-se os 

indígenas, praieiros, jangadeiros, açorianos e caiçaras (DIEGUES; ARRUDA, 2001; BONFÁ 

NETO, 2017). E a pesca além de ser uma das atividades humanas mais antigas, ocorre no país 

antes, durante e mais ainda após a colonização e, desde então os conflitos vêm ocorrendo, 

inicialmente pela disputa dos melhores pontos pesqueiros e, na atualidade, pela manutenção da 

territorialidade e da cultura dos pescadores artesanais (PINTO et al., 2014). 

No Brasil, Moreno (2017) destaca em seu estudo que, de toda a produção de pescado 

nacional, 38,7% é de origem extrativista marinha, obtida pelos pescadores artesanais. Enquanto 

que no Nordeste, é a região que responde por 74,2% da Pesca Artesanal marítima, em virtude 

de sua constituição e estruturação sociocultural, desde o período colonial (SILVA; 

CARVALHO NETO, 2015). Ao mesmo tempo em que sua importância está no fornecimento 

de alimento para as populações locais e urbanas, há o pertencimento e toda uma cultura própria, 

que se desenvolveu pela miscigenação étnico-cultural entre portugueses, indígenas e africanos 

(CÓRDULA; NASCIMENTO; LUCENA, 2018a).  Ainda a que destacar que, em 2016, 47% 

dos pescadores artesanais do Brasil cadastrados em colônias estão na Região Nordeste e, 3% 

estão no estado da Paraíba (MORENO, 2017, p. 35). 

Ao longo da história do país, marcadamente os pescadores são alvo de preconceitos e 

de problemas socioambientais, em virtude de sua ocupação em áreas consideradas na 

contemporaneidade, como áreas nobres e de alto valor econômico, ambientais de supostamente 

causarem impactos ambientais locais no exercício de sua atividade (CÓRDULA; 

NASCIMENTO; LUCENA, 2018b). Bonfá Neto (2017), relata em seu estudo, que desde 1919 

o Estado vem fomentando políticas públicas para favorecer a pesca industrial e pouco fez desde 

então ou pouco faz na atualidade, no tocante as necessidades, valorização e estímulo à pesca 

artesanal no país. 

Segundo Machado e Gomes (2014), as comunidades destas áreas tradicionalmente 

ocupadas pelos pescadores, e que antes tinham como única atividade a pesca e a agricultura de 

subsistência, em decorrência dos processos de urbanização na faixa costeira, passaram a ter 

novas oportunidades de emprego, onde, principalmente seus filhos, acabaram buscando estas 

novas ocupações de trabalho e, assim sendo, houve um rompimento na continuidade da tradição 

da cultura da pesca entre essas gerações. 

No entanto, pesquisadores nos campos das ciências sociais, antropológicas e biológicas, 

vêm mudar esta percepção da sociedade, através dos estudos e da observação minuciosa, 
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realizada por autores como Marques (1980), Mussolini (1980), Maldonato (1986), Furtado 

(1987), Silva (1988, 2001), Maneschy (1993), Lima e Pereira (1997), Adams (2000a), Diegues 

e Arruda (2001), Diegues (2004), Cascudo (2002), Begossi (2004), Mourão e Montenegro 

(2006), Nascimento (2013), trazendo para a sociedade o papel dos pescadores na história do 

Brasil, de sua arte seus conhecimentos, como meio de registrar, valorizar e divulgar a sua 

cultura.  Estes estudos vêm desmistificando este estigma negativo e gerado pelo 

desconhecimento sobre estas populações tradicionais e locais, revelando a riqueza cultural, 

histórica, dos saberes e das práticas seculares destas populações, adquiridas através das 

gerações e pela convivência íntima com a própria natureza e seu território, e que promovem a 

conservação dos recursos naturais. 

Bonfá Neto (2017), expõe o grande problema enfrentado por estas populações 

tradicionais e locais, que é a perda do território, restando remanescentes do que outrora foram, 

e que afeta diretamente a sobrevivência cultural destas, pois “(...) não existe um limite definido 

que separe os territórios destas populações, que também ocorrem em nichos espalhados por 

áreas fora de seus regiões originais” (Ibidem, p. 21). Giddens (2003), já enfatizava que a 

tradição é independente do tempo e está mais vinculada ao ritual em si e sua repetição, o que 

vem se reduzindo, pela não propagação entre as gerações destes conhecimentos tradicionais. 

Assim, antes que sua extinção ocorra, inúmeros estudos multidisciplinares vêm sendo 

realizados. 

Paz e Barros (2013) constataram em seu estudo que, a atividade da pesca artesanal não 

é a causadora de impactos no ambiente costeiro, em virtude da relação de equilíbrio e respeito 

à natureza, no seu processo de utilização dos recursos para sua sobrevivência. Já os conflitos e 

impactos ambientais que ocorrem nesta região, decorrem do modelo econômico que rege a 

sociedade, que é excludente, não prioriza o desenvolvimento sustentável, o equilíbrio ambiental 

e nem as formas sociais igualitárias e, sim, promove unicamente o crescimento, impactando, 

poluindo e segregando, afetando diretamente os biomas naturais, as comunidades, e, como 

consequência, toda a sociedade (LEFF, 2020; CAPRA, 2006; BOFF, 2012; CASTILHO, 2014;) 

Com a união de campos da ciência de forma interdisciplinar, criaram a etnobiologia, 

etnobotância, etnozoologia, etnoicitiologa, etnobotânica, etc., para aprofundar o entendimento 

da relação de intrínseca do ser humano, com a natureza (CÓRDULA; NASCIMENTO; 

LUCENA, 2018a). Em específico, uma destas, sendo a  primeira a ser desenvolvida já no século 

XX, foi a etnobotância e que, através da análise dos usos das plantas pelas comunidades, 

trouxeram inúmeras informações para diversas áreas das ciências, bem como, na obtenção de 

tecnologias e produtos para as diversas aplicações industriais, como alimentícia, farmacêutica, 

naval, piscicultura, etc. (CÓRDULA; NASCIMENTO; LUCENA, 2018a). 
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 Os estudos etnobiológicos sobre o Pescador Profissional Artesanal no município de 

Lucena-PB, ainda são escassos. Estudos mais antigos sobre a localidade, como de Madruga 

(1985) e Silva (1986), tratavam dos aspectos geográficos, com foco na atividade humana; Silva 

(2012), realizou estudos no tocante a zoologia envolvida na pesca. Apenas estudos do corrente 

ano trouxeram os aspectos etnobiológicos destas comunidades, como na tese de doutorado de 

Nascimento (2018) e no artigo de Córdula, Nascimento e Lucena (2018a), que retrataram a 

necessidade de estudos etnobotânicos com os pescadores deste município, pois ainda não há 

publicações sobre estas informações. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Estudo  

  

O município de Lucena localiza-se no litoral norte da Paraíba, com uma área total de 

88.944 km2 e tendo aproximadamente 16 km de extensão de praia (FERNANDES et al., 2011). 

Possui uma população de mais de 11.545 habitantes (IBGE, 2010) com uma densidade de 122,6 

hab./Km². Limita-se ao norte com o município de Rio Tinto, ao sul com Cabedelo, a leste com 

o Oceano Atlântico e a oeste com o município de Santa Rita. No município existem sete praias 

em toda a sua faixa de litoral: Costinha, Fagundes, Gameleira, Ponta de Lucena, Lucena (sede 

do município), Camaçari e Bonsucesso (Figura 1).   

As características naturais do município de Lucena são o relevo de planície costeira e 

baixo planalto sedimentar, clima tropical úmido e chuvas de outono e inverno, com cobertura 

vegetal com resquícios de Mata Atlântica e de mangue junto às desembocaduras dos rios e 

nos maceiós (SILVA, 1986). Há ocorrência de rios perenes como o Miriri, Vieira, Marco João, 

Jardim, Caboclo, Pico Camaçari, Araçá e Lagoa dos Homens (NASCIMENTO, 2007).  

  

Figura 1 – Localização da área de estudo. Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.   
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2.2 Público da Pesquisa   

  

No município de Lucena, no passado, havia presença de uma comunidade tradicional de 

pescadores bem caracterizada, com as suas moradias rústicas de madeira e palha 

(NASCIMENTO, 2007; SILVA, 1986). Porém, a expansão urbana com a imigração de novos 

moradores, descaracterizou a comunidade local, que ficou miscigenada com a nova 

conformação urbana. Silva (2012, p. 36), em seu estudo com os pescadores artesanais no 

município, constatou que 22% da população local vivia direta ou indiretamente da pesca. 

Assim, foi desenvolvido neste processo de contato com a comunidade de pescadores locais, a 

técnica do rapport, que consiste em “(...) conquistar a confiança. Indispensável na obtenção de 

informações” (ALBUQUERQUE et al., 2010a, p. 26) (Capítulo 1 e 2).  

O foco da pesquisa foram os proprietários de caiçaras, cuja construção é 

tradicionalmente marcante na cultura destes pescadores, que residiam na área urbana, próximo 

a estas construções na orla do município e, sendo estes, os Especialistas Locais (EL) e 

Informantes Chave (IC). Posteriormente, dentre eles, foram indicados os Especialistas 

Etnobotânicos (EE), para obtenção da indicação nas áreas de ocorrência das plantas – espécies 

de uso – para serem identificadas taxonomicamente. Nestas indicações de informantes (EL, IC 

e EE) pelos próprios proprietários de caiçara, foi utilizada a técnica de Snow Ball (bola de neve) 

(ALBUQUERQUE; LUCENA; LINS NETO, 2010) (Capítulo 1 e 2). 

Os conhecedores dos recursos etonobânicos em uma comunidade, são caracterizados 

como Especialistas Locais, por serem "pessoas que são reconhecidas em sua comunidade 

como excelentes conhecedoras das plantas e/ou animais da região" (ALBUQUERQUE et al., 

2010a, p. 24), sendo, portanto, os Informantes Chave desta pesquisa (Capítulo 1 e 2). Para 

Albuquerque et al. (2010a), os informantes chave são pessoas selecionadas por critérios do 

pesquisador (nível de conhecimentos etnobotânicos), dentro da comunidade e que irão 

colaborar ativamente para o desenvolvimento da pesquisa. 

Os Especialistas Etnobotânicos serão identificados entre os pescadores locais, através da 

técnica do Snow Ball (Bola de Neve) (Capítulo 1 e 2), que durante o primeiro contato com a 

comunidade, identificará o primeiro especialista que "passa a indicar outro especialista e assim, 

sucessivamente, até envolver todos os especialistas da comunidade” (ALBUQUERQUE et al., 

2010a, p. 28).  
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2.3 Métodos, Técnicas e Instrumentos  

  

O presente estudo adotou a abordagem Quali-Quantitativa, por tratar de aspectos 

qualitativos ligados aos símbolos, imagens, sons, percepções e outros meios não materiais para 

análise e obtenção de resultados acerca de um objeto de investigação, que é o comportamento 

humano nas comunidades (MOREIRA, 2004). Aliados aos aspectos quantitativos da pesquisa, 

que foram analisados os níveis de aprofundamento da realidade, através de dados, indicadores 

e tendências observáveis e mensuráveis (ALBUQUERQUE et al., 2014).   

Para fomento dos processos de legalidade das atividades dos entrevistados, foi realizada 

também, uma Pesquisa Documental e Bibliográfica (Capítulo 3) (MARCONI; LAKATOS, 

2008; SEVERINO, 2007), através de buscas em acervos particulares, em documentos digitais 

online e, especificamente, no Google Acadêmico 5 , utilizando a somatória das palavras-

chave: comunidades locais costeiras, pesca tradicional marinha, territorialidade, 

legislação pescadores, conflitos pesca. A busca foi a nível nacional e estadual, durante um 

recorte temporal de 5 anos (de 2012 a 2017), para realizar o levantamento de artigos, livros e 

capítulos, além de consulta à órgãos públicos no estado: SUDEMA, SPU e IPHAN e site do 

SINPESQ6 para construir o presente estudo e sua discussão acerca de seu objetivo geral. Assim, 

com o intuito de construir um traçado cronológico dos eventos da legislação ambiental e 

vinculados às Comunidades Tradicionais e Locais, para compreensão dos aspectos que 

envolvem a cultura e as tradições envolvidas na atividade profissional do pescador, foram 

utilizados criteriosamente os critérios descritos por Medeiros (2010), que são o temário, a 

identificação, o fichamento, a análise e interpretação, a leitura, a redação e a reflexão final.   

Foi utilizado na localidade a Observação Não Participante (Capítulo 1 e 2), como 

meio de terem os primeiros contatos com a comunidade, além da exploração da realidade e do 

cotidiano das atividades e conhecimentos dos informantes locais (ALBUQUERQUE et al., 

2014). Neste sentido, foram adotadas as técnicas da Entrevista Informal ou Entrevista 

Livre (Capítulo 1 e 2) com os pescadores proprietários de caiçara, que se caracteriza por não 

utilizar instrumentos, e sim, por realizar perguntas através de um diálogo informal com o 

participante, para obtenção rápida de alguns dados para a pesquisa, visando direcionar as 

metodologias e a redação dos seus instrumentos de entrevista (ALBUQUERQUE et al., 2010a). 

Com estas técnicas, proporcionou conhecimentos prévios que direcionaram o foco do presente 

estudo, ajuste na metodologia e na redação dos instrumentos de investigação.  

                                                             
5 https://bit.ly/2LTDtG9 
6 http://sinpesq.mpa.gov.br/ 
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2.3.1 Entrevistas (Capítulos 1 e 2) 

 

Para determinar o quantitativo de entrevistas, utilizou-se uma amostragem não-

probabilística, por representar um subgrupo da população a ser investigada (SAMPIERI et al., 

2006) e caracterizada como uma Amostragem Intencional (ALBUQUERQUE; LUCENA; 

LINS NETO, 2010), por serem um público específico dentro da comunidade – proprietários de 

caiçara – cujo quantitativo foi determinado pelo método de Begossi (2009), no procedimento 

de entrevistas por residências, que para comunidades com mais de 50 residências, as entrevistas 

devem ocorrer em 50% delas, e sendo assim, a caiçara por ser uma estrutura física disposta ao 

longo da orla marítima e pertencente às famílias de pescadores do município, buscou-se nesta 

metodologia, o número amostral (n) dos entrevistados. Portanto, o público entrevistado foi 

composto especificamente pelos proprietários de caiçara, e que se encontravam na orla 

marítima ou que foram indicados, às suas residências, pela técnica do “snow ball”. Para 

caracterizar socioeconomicamente os especialistas dentro da comunidade, além dos saberes 

(corpus) e das práticas etnobotânicas (práxis) que estes possuem, foi utilizado o Método 

Etnográfico. Para Agrosino (2009), a Etnografia (Capítulo 1) lida com gente no sentido 

coletivo da palavra, e não com indivíduos, por estudar a cultura que envolve um exame dos 

comportamentos, costumes e crenças aprendidos e compartilhados em grupos (cosmos). 

Foram utilizadas Entrevistas Formais com Formulário Semiestruturado (Capítulos 

1 e 2) para teste das hipóteses (ALBUQUERQUE et al., 2010a). Neste tipo de instrumento, as 

perguntas são parcialmente elaboradas pelo pesquisador, em forma de roteiro de tópicos, mas 

com a flexibilidade de permitir a introdução de novos elementos durante a aplicação desta 

técnica, em que o entrevistado oraliza as informações e o entrevistador as transcrevem 

(Ibidem).   

Os instrumentos de entrevista foram desenvolvidos a partir das observações realizadas 

no município, sendo um formulário para os Presidentes de Colônias (Apêndice 1), que também 

assinaram a Carta de Anuência (Anexo 1) e, outro formulário para os proprietários de caiçara 

(Apêndice 2).  

Com os dados do pré-teste, o formulário foi reformulado e ampliado, ficando 

subdividido em: dados socioeconômicos, dados etnográficos do pescador e dados 

etnobotânicos. 
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Perguntas para Obtenção de Dados Socioeconômicos (Capítulo 1) 

  

Contendo informações sobre o pescador, idade, apelido, naturalidade, estado civil, 

número de filhos, tempo de residência no município, sobre sua moradia, renda e se recebe 

benefícios monetários do governo.  

  

Perguntas para Obtenção de Dados Etnográficos do Pescador (Capítulo 1) 

  

Se tem a pesca como atividade profissional, quanto tempo nesta atividade, se pesca 

acompanhado, se há cooperação entre os pescadores, dias da semana que 

desenvolve a atividade, se os filhos ou outros parentes participam da atividade, sua percepção 

sobre esta atividade, os tipos de pesca que realiza, os apetrechos utilizados, se possui 

embarcação e todos os dados referentes a ela, a qual colônia está associado, sobre a 

disponibilidade do produto pescado (Figura 2).  

 

Perguntas para a Obtenção dos Dados da Etnobotânica da caiçara (Capítulo 2) 

  

Descrição detalhada da caiçara, desde a origem do nome a sua importância e função 

para o pescador. Tipos de madeiras utilizadas, nomenclatura folk7 das partes e das plantas 

utilizadas, locais de coleta e preparo dos recursos botânicos e disponibilidade do 

recurso etnobotânico no município.  

 Identificados estes Especialistas Etnobotânicos, foi realizado a técnica da Lista Livre 

(Capítulo 2), para obtenção das plantas pelo nome vulgar (folk) e valoração pela ordem em que 

são elencadas (ALBUQUERQUE et al., 2010a).  

 

Coletas Botânicas para Identificação Taxonômica (Capítulo 2) 

 

A Turnê Guiada foi utilizada na ida a campo para a identificação dos locais de 

ocorrência dos recursos botânicos, bem como para a coleta de amostras para identificação por 

especialistas (ALBUQUERQUE; LUCENA; CUNBHA, 2010, p. 45), a partir do nome folk das 

espécies botânicas citadas pelos proprietários de caiçara.  

                                                             
7 Folk (= popular), termo designado por Berlin (1973), para designar a classificação, nomeação e identificação dos organismos 

realizada pelas populações locais, de objetos e utensílios de uso da população, dos fatores abióticos e dos elementos míticos, 

com base em critérios baseados na sua observação, práticas, costumes e crenças destas comunidades. 
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Para produção das exsicatas, foi utilizado o Método de Coleta e Herborização de 

material botânico proposto por Santos et al. (2010, p. 279), com os instrumentos de poda (facão 

e tesoura de poda), sacos plásticos, jornais e prensa de papelão. A herborização ocorreu com 

secagem ao ar livre. Buscou-se por ramos férteis (com flores e/ou frutos) se possível, e realizou-

se o registro fotográfico do caule e copa das espécies coletadas. O material foi prensado e as 

folhas de jornal trocadas a cada 24h, obtendo-se assim, exsicatas viáveis em duplicatas 

(SANTOS et al. 2010). Posteriormente, o material foi identificado pelos botânicos: Prof. Dr. 

Rubens Teixeira de Queiroz (UFPB/DSE) e o biólogo Pedro Gadelha Neto (CRBio 27764/5-

D).  

 

2.3.2 Método Qualiquantitativo de Mensuração da Percepção Espaço Temporal Humana 

(MPETH) (Capítulo 1 e 2) 

 

Uma das perguntas do formulário, faz menção à percepção espaço-temporal da 

disponibilidade dos recursos naturais no município – produto pescado, mata atlântica, 

manguezal e coqueiros. Para que o pescador pudesse situar o nível qualiquantitativo deste 

recurso natural, foi desenvolvido uma imagem com quatro setores (Figura 2), através da 

adaptação e modificação combinada das seguintes metodologias: (1) Calendário Sazonal e 

Histórico, que visa buscar informações temporais da ocorrência em nível de abundância ou 

escassez destes recursos e informada pelos próprios especialistas (FARIA; FERREIRA NETO, 

2006); (2) Medidas de Diversidade e Estimulador de Riqueza, que visam quantificar 

visualmente através de esquemas e ilustrações, através do “(...) número de indivíduos numa 

determinada área” (PERONI et al., 2010, p. 259); e (3) através da pesquisa de representação 

ambiental, com uso do método de Entrevista Semiestruturada Projetiva, para verificar “(...) 

as representações sobre a mudança na abundância dos recursos vegetais ao longo do tempo e 

em uma determinada região” (SILVA et al., 2010b), com uso de imagens fotográficas ou 

desenhos (Figura 2).   

A mesma imagem foi aplicada para perguntas diferentes, visando buscar respostas 

espaço-temporais – situação em relação ao passado e ao presente – da percepção vivida pelos 

pescadores proprietários de caiçara. 
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Figura 2 – MPETH - Método de Medida Qualiquantitativo da Percepção Visual e Espaço-Temporal Humana, para 

o pescador identificar no passado e no presente, a disponibilidade dos recursos naturais: produto pescado e 

botânico. Fonte: Adaptado de Faria e Ferreira Neto (2006) e Peroni et al. (2010)/Dados da Pesquisa, 2016.  

  

A – Abundante  

B – Numeroso  

C – Reduzido  

D – Escasso   

  

 

   

Esta imagem está dividida em quatro setores, identificados como A, B, C e D, contendo 

em seu interior esferas para o referencial visual de quantificação para o pescador, tanto das 

áreas de mata nativa no município, quanto para o produto pescado; já que, o Estímulo Visual é 

uma metodologia utilizada na etnobiologia, “(...) como estratégia adicional para que as pessoas 

possam lembrar de determinados tipos de informações que interessam ao pesquisador, ou ainda 

para localizar o entrevistado contextualmente” (MEDEIROS et al., 2010, p. 154).  

A pergunta é realizada para que o pescador informe na escala temporal, passado e 

presente, sobre a quantidade de produto pescado (peixes e crustáceos – principais produtos da 

pesca na localidade) e a disponibilidade de recuso madeireiro do Mangue e da Mata Atlântica 

no município, sem saber o significado qualitativo de disponibilidade pré-atribuído aos itens A, 

B, C e D. O pescador, visualmente, escolhe um dos setores da imagem, de forma comparativa.  

 

2.3.3 Registro e Medição das caiçaras (Capítulo 2) 

 

Para registro da caiçara, foi utilizada a técnica da Planilha de Campo (Apêndice 3), 

adaptado de Araújo e Ferraz (2010, p. 125), tanto para medição com fita métrica de 1m 

das madeiras das arbóreas nativas nas caiçaras, adotando-se a medição do perímetro de três 

elementos de dimensão diferentes de cada tipo de etnoelemento que compunha a estrutura, para 

obtenção de média simples, e uma trena 100m para medição da dimensão da estrutura física da 

caiçara e da distância da preamar, além de seu registro fotográfico com máquina digital 

(SOUTO, 2010). Foi realizada uma marcação numérica fixada na construção produzida com 

impressão jato de tinta e coberta com película plástica de contato (Figura 3), por causa da 

umidade e fixadas com braçadeira de polímero plástico na cor preta, além da Geolocalização 

das coordenadas geográficas (South/West) por GPS Carmim eTrex de cada construção na orla 

marítima do município.   
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Figura 3 – Material de registro da caiçara. Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Produção de Mapas de Geolocalização e de Cobertura Vegetal (Capítulos 1, 2 e 3) 

 

Foram produzidos mapas de geolocalização dos pontos de coleta botânica e das caiçaras 

no município (Capítulo 1, 2 e 3), bem como, a comparação com o uso de imagens de satélite do 

passado e do presente, para analisar a área total da vegetação nativa no entorno da malha urbana 

do município (Capítulo 2) (PONZONI; SHIMABUKURO, 2009). Para a produção das imagens 

de georeferenciamento utilizadas no Capítulo 2, foram adotados dados do IBGE (2015), do 

sistema de coordenadas cartesianas, Universal Transversa de Mercator (UTM) e do Sistema de 

referência geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000) (MENESES; ALMEIDA, 2012).  

Na intenção de se obter a cobertura vegetal atual da área do município de Lucena-PB, 

optou-se por fazer uma classificação supervisionada, técnica que através de 

alvos predefinidos classifica toda área de acordo com as classes de interesse (vegetação nativa), 

tendo como referência para a classificação imagens de satélite (Capítulo 2).  Segundo Meneses 

e Sano (2012, p. 191), "classificação de imagens multiespectrais é o processo de associar os 

pixels da imagem a um número finito de classes individuais que representam os objetos do 

mundo real com base nos seus valores digitais". Desta maneira, a partir da extração de 

informações das imagens, foi possível realizar diversas análises, predefinindo os temas de 

interesse que se deseja analisar, caracterizando a classificação supervisionada.  

Esta pesquisa utilizou imagens de alta resolução, disponibilizada através do Google 

Earth Pro, para o processo de classificação e dados vetoriais, tais como malha dos municípios 

disponíveis no site do IBGE.  

Fez-se uso também da plataforma digital de imagem dos biomas do Brasil, pela 

MapBiomas, que tem como metodologia de classificação por pixels das imagens dos satélites 
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Landsat, através de algorítmico da plataforma do Google Earth Engine, além de cartas de 1 x 

1,5o (lat/long) do IBGE8. 

 

2.3.5 Análise dos Dados (Capítulo 1, 2 e 3) 

 

A análise dos dados ocorreu pelo método Descritivo Discursivo (Capítulo 1, 2 e 3) dos 

dados obtidos no reconhecimento dos padrões de convergência e divergência das informações, 

com uso da redação descritiva para a construção dos resultados do estudo (AGROSINO, 2009; 

SILVERMAN, 2009).  Análise Crítica do Discurso (Capítulo 3), que compõe um 

mapeamento analítico do discurso presente nos diversos documentos apresentados neste 

estudo (RESENDE; RAMALHO, 2004; FAIRCLOUGH, 2012), e, também, foi realizada 

a Análise Descritiva Etnográfica (Capítulo 1 e 2) dos dados obtidos com as observações, 

medições/registro das caiçaras, coletas etnobotânicas e as entrevistas na comunidade, através 

do reconhecimento dos padrões de convergência e divergência das informações 

(AGROSINO, 2009).  

Para a análise dos processos discursivos dos documentos e bibliografias levantadas, foi 

utilizado o método de Análise Documental (Capítulo 3), proposta por Medeiros (2010), que 

consiste em realizar comparativamente os materiais textuais, para convergência ou divergência 

hermenêutica dos conteúdos. 

Foi utilizado a Análise da Representação Ambiental (ARA) (Capítulo 2) e da Análise 

da Percepção de Risco (APR) (Capítulo 1 e 2) propostas por Silva et al. (2010b). A ARA 

consiste na análise das representações expostas pelos entrevistados sobre o ambiente e a APR, 

consiste no levantamento de dados da percepção do ambiente pelos entrevistados e que podem 

subsidiar dados para gestão dos recursos naturais, através do cálculo da Incidência de Risco 

(IR): I = nr/nj, onde o nr “(...) é o número de vezes que o risco foi citado” e o nj é “o número 

total de entrevistados” (SILVA et al., 2010b, p. 474). Neste sentido, os valores do cálculo da 

IR variam de 0 (zero) a 1 (um), e, quanto mais próximo do 1, indica alto fator de risco. Esta 

análise foi atribuída no Capítulo 1 à transmissão cultural vertical do etnoconhecimento, a 

disponibilidade de produto pescado; e no Capítulo 2 à disponibilidade dos recursos madeireiros 

da Mata Atlântica e da quantidade de coqueiros nativos para fornecimento da palha (folhas), 

para a construção das caiçaras.  

Foi utilizada a técnica de análise de Ordenação por Ranking Invertido (GOMES; 

BANDEIRA, 2012) (Capítulo 2), que melhor se adequou ao levantamento etnobotânico 

                                                             
8 http://mapbiomas.org/pages/atbd 
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realizado, por atribuir uma ordens as citações de uso da Lista Livre, onde os valores totais são 

somados e, o valor mais alto é o de Primeira ordem e o menor de última ordem. Esta técnica de 

análise é adaptada da ordenação por Ranking de Albuquerque, Lucena e Alencar (2010, p. 54), 

onde obtém-se uma média das citações pelo “n” amostral, e os valores menores são os de 

primeira ordem e os maiores o de última ordem. Além deste, foi adota a análise de ordenação, 

pelo Valor de Uso (VU) (Capítulo 2) proposta por Silva et al. (2010a, p. 194), para identificar 

se as espécies botânicas apontadas como de maior valor de uso pelos entrevistados, coincidem 

com a análise de ordenação. Para se obter o VU, foi utilizado o seguinte cálculo: VU=U/n, onde 

UV = valor de uso, ΣU = números de usos e n = número de eventos. 

A Análise Quantitativa (Capítulos 1 e 2) dos dados obtidos com a pesquisa, serviu 

para a confecção de gráficos e fluxogramas construídos a partir dos resultados quantificados 

com as entrevistas (SILVERMAN, 2009), e por categorias e agrupamentos dos dados 

coletados  com os instrumentos da etnografia (LAVILLE; DIONNE, 1999), além de cálculos 

em médias, percentuais e Desvio Padrão dos Etnoelementos da caiçara, que foram medidos os 

perímetros em réplicas e dispostos em quadros ou gráficos pelo Método Estatístico Descritivo 

(Capítulo 1 e 2), das ocorrências das respostas,  para proporcionar sua análise e discussão 

(AGRESTI, 2012).   

Foi utilizado o Método Análise de Imagens Aéreas (Capítulo 2) (NKAMBWE; 

SEKHWELA, 2006), para comparar em hectares a área total de vegetação nativa, em dois 

momentos temporais distintos, pois esta metodologia permite “analisar as mudanças na 

cobertura florestal ao longo de intervalos de tempo (RAMOS; MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 

2010, p. 339).  

 Como instrumento de pesquisa e registro das atividades desenvolvidas, foram 

realizados Imagens Fotográficas Digitais (Capítulo 1, 2 e 3) (SOUTO, 2010), com câmera 

Nikon Coolpix L120, para compor o acervo visual da pesquisa, como componente de registro 

documental de situações vivenciadas em certo momento espaço-temporal e, sua leitura 

interpretativa, proporcionou a análise do registro de fatos socioambientais (SILVERMAN, 

2009).    

 

2.4 Autorizações e Comitê de Ética  

  

Todos os dados foram obtidos com autorização dos participantes envolvidos 

(pescadores, presidentes das colônias de pesca), por meio da assinatura do Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido (TCLE) (Apêndice 4) e foram respeitadas todas as Normas de Ética 

na Conduta da Pesquisa com Seres Humanos, da Resolução n. 510/2016 do Conselho Nacional 
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de Saúde (BRASIL, 2016). O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética da 

UFPB/CCS, através da Plataforma Brasil, recebendo autorização para sua execução através da 

certidão de Protocolo n. 0227/2016, CAAE n. 55968016.4.0000.5188 (Anexo 2), além de 

registro do presente estudo no SISGEN – Sistema Nacional de Gestão do  

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, sob protocolo n. A59DF10 

(Anexo 3). 
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Capítulo 1 

ETNOGRAFIA DO PESCADOR PROPRIETÁRIO DE CAIÇARA NO 

MUNICÍPIO DE LUCENA, PARAÍBA, BRASIL 

 

 

1 Introdução 

 

O ser humano desde a pré-história, tem na exploração e utilização da natureza, o seu 

modo de sobrevivência, obtendo dela todo alimento e materiais para manutenção do seu modo 

de vida (GUIMARÃES, 2012). Uma das fontes primordiais de proteína é oriunda da pesca, 

partindo incialmente de processos tipicamente extrativistas, evolui conjuntamente com as 

comunidades que as praticam e, passa a tomar novas conformações com o avanço das 

navegações europeias e o contato com as diversas culturas, nas diversas comunidades pelo 

globo (GUIMARÃES, 2012). 

As comunidades humanas caracterizam-se pela ocupação espaço-temporal e nas 

relações que estabelecem com os recursos ambientais locais (MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 

2012). Os conhecimentos destas comunidades, passam a ser conceituados como conhecimentos 

locais ou neotradicionais, e que atualmente, são miscigenadas com as comunidades urbano-

industriais que passam a ocupar estas áreas (Ibidem). Portanto, o conhecimento local "não se 

limita a grupos tribais ou a habitantes originais de uma área, nem é restrito a pessoas que vivem 

em áreas rurais. Pelo contrário, todas as comunidades podem construir esse conhecimento, 

sejam elas rurais ou urbanas, sedentárias ou nômades" (Ibidem, p. 25). 

A atividade de pesca tradicional no Brasil é considerada em vias de extinção, devido a 

descaracterização destas comunidades tradicionais ou locais, que perdem ao longo do tempo, 

sua territorialidade e cultura, em meio à urbanização e à modernidade imposta pelo modo de 

vida contemporâneo (NASCIMENTO, 2012).  

Os registros da pesca no Brasil, retoma antes do período da colonização, praticada pelos 

indígenas (CARDOSO, 2009), tendo no povo Potiguara, sua maior representativa na região 

costeira, já que, a tradução literal da palavra Potiguara – do Tupi, é “comedor de camarão” 

(GOMES NETO, 2010, p. 92). Quando os portugueses aqui desembarcaram e se instalaram, 

reivindicando o recém “descoberto” continente e instalando os primeiros povoados (SILVA, 
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1988). Assim, no período colonial, a pesca abastecia os povoados que se tornaram os núcleos 

urbanos, com o fornecimento de alimentação para as populações, que inclusive levavam para 

as regiões interioranas (MORENO; CARVALHAR, 2013).  Desde então, a pesca artesanal vem 

se instalando como meio de subsistência e sobrevivências nos povoados tanto nas regiões 

costeiras como continentais, como atividade não predatória, de respeito à natureza e equilíbrio 

na sua utilização (MORENO; CARVALHAL, 2013). 

A etnografia enquanto metodologia da antropologia, utilizada pela sociologia e 

atualmente ramificada para quase todos os campos do conhecimento científico, estuda as 

populações/comunidades humanas, para compreensão da sua forma cotidiana de se expressar 

enquanto unidade cultural, histórica e de produção/reprodução de conhecimentos e práticas 

(PEIRANO, 1995; MAGNANI, 2002, 2009). Assim, em campo, observando e analisando o 

cotidiano, a etnografia estuda as ramificações, interações e os modos de vidas das populações 

e comunidades (ALBUQUERQUE; MEDEIROS, 2013; NASCIMENTO et al., 2013). Dentre 

estas, os pescadores que ocupam a costa brasileira ganham destaque, pela dupla convivência 

terra e mar e que constituem uma gama de saberes, práticas e crenças (MARQUES, 1980).  

 Segundo Nascimento (2013, p. 57), a atividade da pesca nas comunidades locais “é uma 

tradição que fascina o ser humano pelo contato direto com o elemento água (...)”, e devido “a 

necessidade de complementar a alimentação através da pesca (...)”. 

 Em sua atividade quase que diária, os pecadores são dependentes dos fatores abióticos 

(clima, maré e lua) e de seu esforço físico e saberes adquiridos entre as gerações familiares e 

da própria comunidade, conduzem sua atividade profissional e tradicional, em meio às técnicas 

desenvolvidas e equipamentos utilizados (apetrechos) que melhor se adequam ao produto que 

deseja pescar (NASCIMENTO, 2012). 

 

1.1 O Pescador e a Pesca 

  

Para Marques (1980), o profissional que atua na pesca é o praiano, aquele que vive e 

sobrevive nas areias das dunas e das praias deste litoral, onde nascem sua cultura, suas tradições, 

seu linguajar e seu conhecimento sobre o mundo natural e espiritual, e onde reside seu 

primitivismo social tão característico de sua lida diária com ora bravio e ora plácido mar. 

 

Mar, vento areia são os elementos com que a natureza plasmou a biotipologia do 

homem praiano, segregado em uma faixa de terra árida e hostil, entre lagoas e o mar. 

E se tal fator contribui para conservar-lhe quase intactas as tradições, por outro 

proporcionou-lhe, apenas, um eixo de produção permanente: a pesca (MARQUES, 

1980, p. 15).  

 



46 

 

 
 

 Suas atividades diárias são a praia e o mar, que se sucedem na preparação de seus 

apetrechos e das idas de aventuranças na busca da sobrevivência diária, forjando sua 

experiência para atravessar suas águas, rompendo ondas e controlando os ventos a seu favor, 

para que de suas águas colham os frutos que os alimentam, e, chegando ao final do dia, 

vencedores, pelo seu retorno ao lar (MARQUES, 1980). 

Mesmo com características de rusticidade, principalmente nas marcas no corpo pelas 

intemperes do clima ao longo de sua vida e na forma como reage através da fala as situações 

cotidianas de forma ríspida, sempre possui uma cordialidade e cooperação mútua entre os seus 

semelhantes de comunidade e de profissão, e, “mesmo em relação aos elementos estranhos ao 

grupo, que se fixem, por motivos diversos, em sua área, a aceitação é difícil; mas quando os 

aceitam, demonstram grande afabilidade” (MARQUES, 1980, p. 15).  

Para o pescador o mar é um sagrado por seus mistérios, respeitado pela sua majestosa 

imensidão e força que demonstra através do impacto das ondas no casco de suas embarcações, 

e de profunda admiração por possibilitar seu sustento e calmaria aos pensamentos do pescador, 

quando este desvela os seus segredos, pois o pescador vive o presente repassa seus abres para 

seus descendentes, laçando em nós as malhas de sua sabedoria e práticas genealógicas, toda a 

grandeza do mar (MARQUES, 1980). 

 

No campo da sabença popular, tem um conhecimento que foge a nossa observação – 

sabe o tempo bom para a pescaria, pelo vento, pela lua, pelas marés e pela própria água. 

Prevê os fenômenos meteorológicos como: chuva, vento, seca etc. A lua, as “barras” do 

dia ou do entardecer parecem estar intimamente ligadas com tais observações 

(MARQUES, 1980, p. 16).  

  

Legalmente, o Projeto de Lei n. 469-B/2007 da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre 

o direito dos pescadores a concessão das terras que ocupam para desempenhar suas funções, 

determina em seu Art. 1, Parágrafo Único, “Define-se como pescador artesanal, para efeito 

desta Lei, aquele que tiver a pesca como atividade principal para sua subsistência, podendo 

possuir embarcação de, no máximo, 8 (oito) metros de comprimento”. Já o Decreto-Lei n. 

221/1967, sobre a Proteção e Estímulos à Pesca, que em seu Art. 26, definia o pescador 

profissional como “aquêle que, matriculado na repartição competente segundo as leis e 

regulamentos em vigor, faz da pesca sua profissão ou meio principal de vida”, porém teve sua 

revogação pela  Lei n. 11.959/2009, que trata da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca, no Parágrafo XXII, afirma que pescador profissional é 

“a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada pelo órgão público 

competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios estabelecidos em 

legislação específica”. E, reconhece como pesca artesanal (Ar. 8, Parágrafo I, Alínea “a”) 
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“quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de 

economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, 

desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte”. 

O Projeto de Lei n. 6.969/2013, que institui a Política Nacional para a Conservação e o 

Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar), que ainda está em tramitação na 

Câmara Federal dos Deputados, em seu Art. 3, Inciso XIII, considera o “pescador artesanal: 

profissional que exerce a pesca com fins comerciais, de forma autônoma ou em regime de 

economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parcerias, 

desembarcada ou com embarcações de pequeno porte”. Já o Decreto n. 8.425/2015, que 

regulamenta o parágrafo único do Art. 24 e o Art. 25 da Lei n. 11.959, de 29 de junho de 2009, 

para dispor sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira e para a 

concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira, em seu 

Art. 2, Inciso I, define como  

 

Pescador e pescadora profissional artesanal - pessoa física, brasileira ou estrangeira, 

residente no País, que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em 

regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato 

de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca 

com arqueação bruta menor ou igual a vinte (BRASIL, 2015, p. 1).  

 

Os pesqueiros podem se tornar exceções à regra dos territórios, pois são microterritórios 

demarcados e que nem todos os pescadores da comunidade conhecem, passando a ser um 

conhecimento específico, podendo ou não ser compartilhado – os segredos do pescador 

(CASCUDO, 2002). Este conhecimento e pertencimento do microterritório, pode ou não ser 

compartilhado, pois estes pontos de pesca, por disponibilizar recursos faunísticos que são 

consumidos ou comercializados pelo pescador e, que, faz a gestão e o manejo de forma intuitiva 

e pelos conhecimentos que detém, para que estes recursos sempre estejam disponíveis 

(BEGOSSI, 2004). Se todos utilizassem o mesmo ponto, a disponibilidade de recurso poderia 

esgotar em pouco tempo ou demorar um tempo maior para sua reposição/recuperação 

(CASTRO, 2004). 

 

No nível individual, o conhecimento ecológico sobre o recuso explorado, a capacidade 

tecnológica de uso, e o grau de acesso e controle do recurso são alguns dos fatores 

que influenciam nas estratégias individuais de exploração 1que, consequentemente, 

afetam diretamente na sustentabilidade do recurso explorado (CASTRO, 2004, p. 

256). 

  

Portanto, o etnoconhecimento a nível individual e que acaba envolvendo o núcleo 

familiar, e, portanto, que acaba atingindo a comunidade, é imprescindível para reconhecimento 
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dos recursos naturais, dos territórios e de formas de buscar, utilizar e realizar o manejo 

adequado destes recursos, para que continuem disponíveis, de forma sustentável ao longo do 

tempo (CASTRO, 2004).  

Para a Lei n. 11.959/2009, que trata da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca, em seu Art. 2, Inciso 3, determina que pesca é “toda 

operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos 

pesqueiros”. 

 

1.2 Comunidade Local e Tradicional 

 

Em 2007, o Brasil institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT (Lei n. 6.040/2007), onde define em seu escopo 

como sendo  

 
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

 

Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 

econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 

permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 

quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações (BRASIL, 

2007, p. 01). 

 

  Estando as definições da lei supracitada, em consonância com os estudos de Diegues e 

Arruda (2001) (comunidades tradicionais) e de Little (2002) (povos tradicionais), para 

definição de povos/comunidades tradicionais e de territorialidade, sendo as referências há 

época, para pesquisas com estas populações humanas culturalmente diferenciadas da história 

do país. Para Little (2002), a terminologia é “povos”, ao invés de comunidades, devido a sua 

importância histórica e de resistência às ocupações humanas urbanas e/ou dos latifúndios da 

monocultura. Desta forma, o autor reconhece como sendo estes Povos Tradicionais, os 

Indígenas, Quilombolas, Caboclos, Caiçaras e Extrativistas. Diegues e Arruda (2001) por sua 

vez, reconhecem estes mesmos núcleos de cultura/tradição conectados intrinsicamente à 

territorialidade, como sendo Comunidades Tradicionais e ainda acrescentam aos já citados, 

Jangadeiros, os Sitiantes e Roceiros Tradicionais, Sertanejos/Vaqueiros, Caboclos, Pantaneiros 

e entre outras, mas as que não classifica como tais, as denominam como não-tradicionais. Os 

referidos autores só utilizam o termo “comunidade local”, quando fazem menção às 

comunidades em outros países, mas não utilizam o mesmo termo para as descriminadas no 
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Brasil. Portanto, para Diegues e Arruda (2001), estas comunidades são consideradas como não-

tradicionais, sendo exemplificadas pelos autores como “(...) fazendeiros, veranistas, 

comerciantes, servidores públicos, empresários, empregados, donos de empresas de 

beneficiamento de palmito ou outros recursos, madeireiros, etc.” (Ibidem, p. 22) e ainda 

pescadores artesanais do litoral, de rios e de lagos (Ibidem, p. 58).  

No entanto, o termo comunidade vem sendo utilizado em pesquisas sociais no Brasil 

desde a década de 1990, motivados pela utilização do movimento social da Pastoral da Terra 

(SABOURIN, 1999). Em 1992, na Conferência Internacional de Meio Ambiente (Rio 92), é 

redigida a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que em seu Princípio 

22, traz a denominação de Comunidade Local, em paralelo às Comunidades Tradicionais 

(BRASIL, 1992a). Em 2001, é instituída a Medida Provisória n. 2.186-16, sobre a Convenção 

sobre Diversidade Biológica e outras regulamentações, trazendo em seu texto no Art. 8, o termo 

Comunidade Local, mas ainda sem uma definição concisa. Ao longo do tempo, vem se 

construindo uma definição para esta designação etnocientífica, porém, uma posição factível 

para a comunidade científica ainda não foi estruturada (BRASIL, 2001). Recentemente, 

Medeiros e Albuquerque (2012, p. 21-22) fazem uma referência aos conhecimentos específicos 

e vinculados ao território, transmitidos pela tradição de determinada parcela de uma população 

e que estão inseridas em espaços urbanos, rurais etc., como sendo a Comunidade Local. 

Para Albuquerque (2010), o termo comunidade é vinculado a Povo e/ou População 

Tradicional, que por sua vez, está vinculado à expressão Conhecimento Local, em referência 

aos saberes destas comunidades. Com base nesta vertente, a expressão Comunidade pode ser 

acrescida da terminologia “Local”, substituindo tanto o conceito incialmente debatido de 

“Comunidade” e o de “Comunidade Tradicional”, para ter-se a Comunidade Local, que vai 

maximizar as definições estabelecidas anteriormente, e ao mesmo tempo, formando um paralelo 

entre elas, porém, com uma abrangência aplicável à todas as comunidades que possuem 

características socioculturais próprias e marcantes. Sendo assim, o autor fazendo uso do termo 

“local”, que é de cunho genérico, não passa a caracterizar estas comunidades como 

“tradicionais”, o que poderia ir de encontro a legislação e a forma de 

reconhecer/registrar/oficializar oficialmente pelo Ministério do Meio Ambiente, através da 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

como tais (BRASIL, 2007).  

Portanto, sintetizando e estruturando uma definição para Comunidade Local, como 

sendo todo agrupamento de pessoas/famílias com conhecimento específico sobre crenças e 

práticas vinculadas com a natureza, podendo ou não estarem vinculadas ao território em que 

residem, e que perpassam através das gerações de forma tradicional (contos, cânticos, 
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ensinamentos, práticas cotidianas, usos e costumes) todo este arcabouço cultural que as 

constituem e as possibilitam se diferencia do restante da sociedade. 

 

O fenômeno resultante é um processo histórico de acumulação e transmissão de 

conhecimentos, não isento de experimentação, que toma a forma de uma espiral em 

várias escalas espaço-temporais: desde a do próprio produtor já que durante cada ciclo 

produtivo sua experiência se vê paulatinamente incrementada sobre a base do 

aprendido no ciclo imediatamente anterior, até a da comunidade cultural, já que o 

conhecimento vai se aperfeiçoando (e adaptando) geração pós-geração, à realidade 

local de cada presente (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009, p. 36). 

 

O conjunto destes conhecimentos registrados ao longo do tempo pela ciência, 

subsidiarão parâmetros para ações e estratégias direcionadas à conservação, manejo e uso 

sustentável dos recursos naturais. Pois em sua estrutura trazem a relação harmonizada de uso 

dos recursos naturais, com manutenção de sua disponibilidade ao longo do tempo, para gerações 

futuras; bem como, em como os fatores da ação antrópica predatória e poluidora está afetando 

a biodiversidade local (ARRUDA, 1999; DIEGUES; ARRUDA, 2001; ALBUQUERQUE, 

2010; NASCIMENTO, 2017). No entanto, estudos em Comunidades Locais e Povos 

Tradicionais nem sempre são bem aceitas por estas mesmas populações humanas e também, 

por parte da comunidade científica. 

 Segundo o Decreto n. 6.040/2007, Art. 3, Inciso II, o território é “os espaços necessários 

a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 

utilizados de forma permanente ou temporária”. Para Begossi (2004), é uma forma de controle 

dos espaços e dos recursos naturais disponíveis das comunidades de pescadores artesanais. 

Ainda segundo a autora, os pescadores tendem a proteger e defender os seus territórios, pois 

conhecer estes espaços, deter saberes e práticas ligados aos mesmos, demanda um custo de 

tempo, de erros e acertos e de observação. E sendo assim, dentro da própria comunidade não 

há conflitos, pois, acordos informais ou mesmo formais, são realizados para que estes espaços 

sejam coletivamente usados e protegidos (BEGOSSI, 2004).  

 Assim as ocupações humanas causam mudanças a paisagem, com colocado por Macedo 

(2004, p. 48), 

 

Toda a ocupação é voltada para a exploração máxima dos valores paisagísticos ligados 

à praia e ao mar, pois esses são os focos de atração desse tipo de ocupação. Em função 

desses atrativos, vão sendo construídos, ao longo da linha da costa, caminhos que 

servem de apoio ao assentamento dos loteamentos e que hoje representam um 

importante papel na indústria imobiliária. 

 

A região costeira assume um simbolismo, e “[...] para diversas populações e para 

muitos grupos sociais um valor até mesmo mítico (MACEDO, 2004, p. 54). 
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O objetivo do presente estudo visa à descrição e análise da atividade do pescador 

proprietário de caiçara no município de Lucena, Paraíba ao longo de sua história individual e 

coletiva, no desenvolvimento da cultura e tradições da localidade. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Descrita da página 33 a 43. 

  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Processos Históricos da Pesca e de Urbanização do Município 

 

A antropologia e a sociologia vêm estudando estas comunidades de pescadores desde o 

início do século passando, e em especial, a primeira, desenvolveu a partir de 1992 uma área 

específica neste estudo, a Antropologia Marinha, para entender as comunidades que sobrevivem 

e desenvolvem uma cultura própria a partir da vivência com o mar (DIEGUES, 1999). Córdula, 

Nascimento e Lucena (2018b), enfatizam em seu estudo sobre comunidades e 

etnoconhecimento, que a etnobiologia é um campo recente de estudo e que vem há algumas 

décadas registrando e analisando a ligação do ser humano com a natureza, na forma como estas 

relações de dependência se estabelecem e sua importância para a manutenção e sobrevivência 

destas comunidades locais. 

A história da pesca no município de Lucena, retoma a uma comunidade de pescadores 

tradicionais marcadamente existente no início do século XX e que habitavam próximos à beira-

mar, em construções artesanais de varas de madeira e cobertura de palha, com piso de terra 

batida e dividida em compartimentos (SILVA, 1986) (Figura 4). Com o processo de 

urbanização, os mesmos foram sendo induzidos a migrar para o interior dos bairros (DIEGUES, 

2004; SILVA, 1986). 

Conforme Borges (2017, p. 97) “o lugar é uma construção entre a natureza e a sociedade, 

na percepção do espaço e do tempo”, e neste sentido, a comunidade de pescadores locais 

possuem íntima relação com o espaço – lugar – e a natureza, de forma indissociável criando 

laços afetivos, culturais, obtenção de alimento e na manutenção do seu modo de vida. 
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Figura 4 – Habitação do pescador tradicional, ainda presente na década de 1980. Na frente das casas a atividade 

tratar o pescado – salga e secagem - para consumo ao longo dos dias que se seguem. Fonte: Acervo Particular 

Prof. José Cornélio da Silva (in memoriam). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O início da atividade na vida dos pescadores começa na infância quando passam a ter 

os primeiros contatos através dos familiares, geralmente o pai ou mãe, de forma lúdica e assim, 

com o passar do tempo e ajudando os familiares no desenvolvimento desta atividade, por estas 

relações parentais, vão adquirir os saberes e práticas na atividade da pesca artesanal e 

assimilando esta cultura e as tradições imbricadas nelas, na sua formação social (CARDOSO, 

2001; NASCIMENTO, G., 2013). 

A pesca foi e ainda é uma das principais atividades econômicas e de fornecimento de 

alimentação para a população local (MADRUGA, 1985; NASCIMENTO, 2018; CÓRDULA; 

NASCIMENTO; LUCENA, 2018a). Conforme Madruga (1985, p. 14) afirma, “a atividade da 

pesca em Lucena envolve parte considerável da população. Não só produz a base da 

alimentação cotidiana, mas também move uma série de outras atividades que se desencadeiam 

a partir da produção do pescado”. A mulher participa de forma indireta desta cultura, que 

geralmente é exercida pelo gênero masculino, sendo ainda pouco valorizada, auxiliando no 

preparo das refeições dos esposos que vão a lida quase que diariamente, na ajuda da seleção do 

produto pescado vindo nas redes, na limpeza e salga dos peixes, na quebra da palha que vai 

para coberta das casas e das caiçaras. 

O produto da pesca era repassado a atravessadores, vendido diretamente na praia ou 

salgado e secado ao sol (Figura 5), para sua conservação. Os peixes salgados também eram 

vendidos e/ou consumidos pelas famílias de pescadores (MADRUGA, 1985; SILVA, 1986). 

Além da pesca artesanal, a história do município retrata a pesca da baleia, que ocorreu de 1911 

a 1985, através da Companhia de Pesca Norte do Brasil (COPESBRA), e que foi encerrada com 
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sua proibição pelo Decreto Lei n. 92.185/1985 (SILVA, 1986). Esta atividade de pesca 

industrial empregava inclusive durante o período em que ocorria, os pescadores artesanais do 

município (SILVA, 2012). Porém, com o fechamento da empresa, estes pecadores retornaram 

a sobrevier apenas da pesca artesanal (Ibidem). 

 

Figura 5 – Limpeza dos peixes pescados na localidade de Lucena (A), salgados e secos ao sol como método de 

conservação (B), processo realizado pelas esposas dos pescadores na década de 1980. Foto: Prof. Me. José 

Cornélio da Silva (in memoriam).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para Madruga (1992), Lucena é historicamente um reflexo do que vem ocorrendo no 

país há décadas, cujo processo urbanizatório que nesta região o autor intitulou de litoralização, 

propiciou a modificação da paisagem, descaracterizando as comunidades que habitam nestas 

localidades, expulsando ou absorvendo-os e introduzindo o modo de vida e o ritmo urbano. 

Conforme o autor, as novas relações sociais se estabelecem e a cultura e o modo de vida 

tradicional tomam nova conformação e se desintegra ao longo do tempo, para absorver o 

moderno, o tecnológico e assim, atender as necessidades dos novos habitantes oriundos de 

outros centros urbanos. 

A origem destas populações de pescadores no Brasil, segundo Madruga (1992), era 

incialmente indígena, e posteriormente africana (século XVIII), trazidos pelos europeus que 

ocuparam a região, onde ambas as etnias se miscigenaram a dos europeus, tornando-se os 

ancestrais das comunidades atuais de pescadores litorâneos do país: “(...) os Jangadeiros no 

Nordeste e os Caiçaras no Sudeste” (MADRUGA, 1992, p. 55). “No estado da Paraíba também 

assim ocorreu e formaram-se vilas de pesca, ou seja, aglomerados humanos com sua atividade 

principal voltada para a economia pesqueira, em uma organização completamente artesanal e 

extrativista” (Ibidem, p. 65). Porém, a urbanização pressiona os nativos e os afasta do mar e da 

praia, pela nova constituição que ocupa estas áreas com suas casas de veraneio (MADRUGA, 

1992). Para Silva (1986, p. 29), os “(...) portugueses pobres que vieram para o Brasil e não 

conseguiram ficar ricos, foram exercer a atividade que já sabiam, continuaram a ser 
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pescadores”. Assim, as técnicas também se miscigenam e originam a cultura, a história e arte 

da pesca no Brasil e no Nordeste. 

Na Paraíba, a litoralização vem ocorrendo fortemente desde a década de 1970, devido a 

três fatores: turismo, industrialização e urbanização (MADRUGA, 1992). No tocante ao litoral 

Norte, era constituído de “(...) grandes áreas não loteadas” (Ibidem, p. 40), que passaram a 

serem ocupadas nas décadas subsequentes, por fazendas para produção sucroalcooleira e de 

cocos (latifúndios), que posteriormente, foram loteadas para residências. Nestes, no município 

de Lucena destacam-se duas famílias, os Monteiro e os Falcão, com suas fazendas e 

propriedades (MADRUGA, 1992). Os contratados pelos fazendeiros para trabalhar em suas 

terras, quando expulsos ou demitidos, acabavam ocupando áreas próximas a orla, onde 

praticavam a pesca e a agricultura de subsistência, passando ao longo do tempo, a constituir 

vilas, cuja principal atividade era a pesca artesanal. A população urbana de Lucena em 1980 

era de 1.353 habitantes enquanto a rural era de 4.965, ou seja, 78,6% da população do município 

estavam na área rural (Ibidem, p. 48). Porém, em 1991 esta ótica se inverteu, e a população 

urbana passou a representar 70,7%. Em 2010, Lucena estava com uma população urbana de 

10.152 habitantes e a área rural com 1.5789.  

Entre meados de 1970 a 1980, houve um decréscimo da pesca em Lucena, devido a 

migração de pescadores para a região Sudeste, em busca de melhores condições de vida e 

salários fixos (MADRUGA, 1985). A urbanização promove mudanças no comercio local e o 

consumo de pescado aumenta, o que demanda mais pescadores e, consequentemente, isso 

funcionou indiretamente como estímulo para retomada da pesca no município (Ibidem). Com 

esta geração de renda, os pescadores passam a ter melhorias na condição de vida, reflexos esses 

em suas moradias, que de construções artesanais de madeira e palha, passam a ter construções 

de alvenaria (SILVA, 2012). 

Para Marques (1980, p. 16), a casa do pescador no Sul do país “(...) é simples. 

Geralmente de tábuas, coberta de telhas de barro ou de esteiras de tiririca; já são raras as casas 

inteiramente desta palha, como era de uso há alguns anos atrás. Já as dos pescadores de Lucena, 

Paraíba, possuem similaridade, porém, de varas e palha de coqueiro (Figura 4), mas que na 

atualidade já não foram encontradas mais devido ao processo de urbanização no entorno delas. 

Ou seja, ao longo das décadas as construções rústicas artesanais foram sendo substituídas por 

alvenaria em suas paredes, telhados e muros (Figura 6). 

 

 

                                                             
9 IBGE. Disponível em: <https://bit.ly/2AwJC2b>. Acesso em 30 out. 2018. 
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Figura 6 – Casa típica de pescador na atualidade (A) e ao lado comércio aberto pelo filho (B), que também é 

pescador e revende o produto pescado. Foto: Glória Cristina Cornélio do Nascimento, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em Lucena algumas das localidades possuem marcadamente tipos diferenciados de 

pesca, de acordo com sua conformação da linha de praia e da influência do estuário do Rio 

Paraíba (SILVA, 1986). Assim, em Costinha ocorre a pesca de camarão, com redes 

camaroneiras e linhas de mão; em Fagundes e Gameleira pesca-se com redes de arrasto e em 

currais de pesca; em Ponta de Lucena utiliza-se as redes de espera e pequenas redes de arrasto 

(mangote) e na sede do município a rede de arrasto, tainheira e as caçoeiras são as mais 

utilizadas (Ibidem) (Figura 7). Nascimento et al. (2018), enfatizaram em seu estudo da pesca 

em Lucena, que um dos produtos pescados de maior busca e atrativo, é o camarão, cuja pesca 

ocorre durante todo o ano.  

 

Figura 7 – Pesca de arrasto ou arrastão no município de Lucena, cuja atividade não se modificou nos últimos 37 

anos. Fotos: A – Ana Glória Cornélio Madruga (1980) (MADRUGA, 1985); B – Eduardo B. de L. Córdula (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silva (1986) descreve os tipos de redes utilizadas: rede de arrasto que mediam de 180 a 

250m e com as malhas de 13 a 18mm em suas diferentes partes (Figura 6); a rede tainheira 

possuía o comprimento entre 57 a 72m e as malhas com 22mm; a rede caçoeira media de 54 a 
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72m e possuía as malhas de 36mm; e a rede camaroneira, que media entre 72 a 75m e malhas 

de 20mm. Há ainda as embarcações utilizadas por estes pescadores: bote ou barco a motor, 

mede entre 7,5 a 9m de comprimento e são utilizados em pesca em alto mar; a jangada a vela, 

mede aproximadamente 7m, também utilizada em pesca em alto mar. A baitera (7m) e o 

baiterão (9m) possuem motor de popa e substituíram as canoas e são utilizadas para pescaria 

no estuário e no mar de dentro. As embarcações podem durar aproximadamente 10 anos se 

realizada a devida manutenção e se guardados em local seco e ao abrigo do sol, pois os mesmos 

não podem ficar longos períodos ancorados dentro d’água (Ibidem).  

  As jangadas utilizadas durante a década de 1980 pelos pescadores artesanais eram 

oriundas do estado de Alagoas, já que em Lucena não dispunham do madeiramento para sua 

construção (MADRUGA, 1985) (Figura 8).  

 

Figura 8 – Jangada de cortiça (Pau-do-sul) (A), a jangada atual de compensado naval (B), Canoa a vela em 1980 

(C) e construção artesanal de barco (D). Fotos: A – Ana Madruga (1980) (MADRUGA, 1985); B – Eduardo B. de 

L. Córdula, 2017; C, D – Prof. José Cornélio da Silva (in memoriam), 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os currais de pesca segundo Nascimento et al. (2016), são armadilhas fixas e construídas 

próximos aos recifes e que se destinam a captura em determinados períodos do ano, de peixes 

de valor econômico. Estas armadilhas são construídas com varas de madeira obtidas de floresta 

de mata atlântica, com formato para que as correntes e fluxo da maré conduzam os peixes de 

médio porte para o seu interior, a exemplo do xaréu, que é considerado um peixe de “primeira” 
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e de maior valor econômico (Ibidem). Na década de 1980, havia uma produção elevada de 

pescado nestes currais, que são corroborados no estudo de Silva (1985) e nas fotos do seu acevo 

pessoal (Figura 9). 

 

Figura 9 – Currais de Pesca instalados na sede do município de Lucena (A) e na despesca, o produto pescado 

exposto na praia (B). Fotos: Prof. José Cornélio da Silva, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Entrevistas aos Pescadores Artesanais Proprietários de caiçara 

 

Foi elaborado inicialmente um Formulário de Entrevista para o Público Alvo da 

Pesquisa e um Formulário de Entrevista para os presidentes das colônias (Apêndice 1). O 

primeiro foi modificado e ajustado, após aplicação do pré-teste (Apêndice 2). 

  

 

3.2.1 Presidentes das Colônias de Pesca 

  

Existem em Lucena-PB, 02 colônias de pesca, a colônia Z-5 – Benjamim Constant, na 

sede do município, foi a primeira a ser fundada no município de Lucena, em 12 de novembro 

de 1924 (SILVA, 1986). Porém, só obteve o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ n° 

70.119.110/0001-52) em 01 de agosto de 1994. A Colônia de Pescadores Z-19 - Antônio Felipe 

dos Santos, em Costinha, foi fundada em 20 de setembro de 2000, sob CNPJ n° 

04.049.357/000115.  

Aplicado o formulário de entrevista a ambos os presidentes de colônia, o da Z-5 foi 

realizado no dia 05 de setembro de 2016 e o da Z-19 em 17 do mesmo mês e ano, onde ambos 

afirmaram que são pescadores e donos de Caiçara, onde o Presidente da Colônia Z-19 exerce a 

atividade há 54 anos e o Presidente da Colônia Z-5 há 20 anos (Figura 10). 
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Figura 10 – Entrevistas com o presidente da Colônia de Pescadores Colônia Z-19. Fotos: Glória Cristina Cornélio 

do Nascimento, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionados sobre quantas caiçaras existem no município e na comunidade em 

que a colônia está sediada, ambos não souberam responder. Em seguida, quanto à existência de 

dados registrados das caiçaras nas colônias, ambos afirmaram que não há nenhum documento 

ou levantamento realizado pelas colônias, por não terem solicitado aos pescadores proprietários 

de caiçaras.  

Quando questionados se conhecem os donos de caiçara e se têm conhecimento do 

material utilizado para a sua construção, ambos afirmaram que sim. O Presidente da Z-5 na 

comunidade de Lucena possui caiçara na mesma localidade e o Presidente da Z-19, possuía 

uma na comunidade de Costinha, porém, sua caiçara caiu devido à falta de manutenção e desde 

então não a reconstruiu. 

Para os presidentes das Colônias Z-5 e Z-19, o recurso madeireiro utilizado na 

construção das caiçaras é proveniente do mangue e a função destas construções era de guardar 

o material do pescador (apetrechos). O recurso é retirado por terceiros, serviço pelo qual pagam. 

Os valores e quantidade de madeira retirada não foram informados (Figura 11). 

Conforme Córdula, Nascimento e Lucena (2018), a caiçara é uma construção artesanal 

na área de praia na orla marítima, é de suma importância para os pescadores artesanais do 

município de Lucena, servindo para guardar seus apetrechos de pesca e possibilitam o acesso 

mais rápido, fácil e com menor esforço físico, para que possam desenvolver a arte da pesca no 

ambiente marinho.  
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Figura 11 – Caiçara da sede do município de Lucena, Paraíba, geolocalizada nas coordenadas S 06°53'24.4" e 

WO 34°52'28.5". Foto: Eduardo B. de L. Córdula, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionados sobre o Projeto Orla do Município de Lucena, que visa o 

ordenamento costeiro e retirada de construções irregulares das praias do município, ambos 

afirmaram que é uma iniciativa vista de forma positiva, considerada ótima, por trazer benefícios 

à cidade, contanto que não prejudique o pescador. E, por fim, solicitados sobre opinião quanto 

à modernização da caiçara, já que é uma construção rústica, ambos afirmaram que sim, devem 

ser modernizadas, sem perder a sua característica artesanal, podendo conter eletricidade e o teto 

deveria ser de telha do tipo de amianto, uma incoerência na concepção dos mesmos. 

O Projeto Orla é uma iniciativa do governo federal que visa um novo ordenamento de 

toda a faixa costeira do litoral brasileiro e que possui a participação tanto dos órgãos municipais 

(Decreto n. 5.300/2004), estaduais e federais em seus estados e municípios, bem como a 

participação de representações das entidades de classe e da sociedade civil, através das OSCIP’s 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Púbico) (NAKANO, 2006; OLIOVEIRA; 

NICOLODI, 2012). Portanto, cabe as colônias estarem presentes nas reuniões e compor o 

conselho do Projeto Orla no município de Lucena, para que possam representar os interesses 

da comunidade de pescadores na localidade. 

 A urbanização em áreas de orla, acabam desmatando os coqueiros que naturalmente 

crescem nesta região, reduzindo assim, a quantidade de exemplares (MESQUITA; XAVIER, 

2013). A solução para estes, é o replantio pelos moradores locais e, principalmente, pela 

comunidade de pecadores. 

Com relação ao município possuir duas colônias de pescadores, o presidente da Colônia 

Z-19 afirmou através de ofício, que se deve à divergência de opiniões entre os pescadores de 

costinha e da sede do município nas decisões coletivas e da distância para locomoção dos 
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pescadores de Costinha para a Colônia Z-5. O presidente da Colônia Z-5 ainda não respondeu 

oficialmente até a presente data, ao mesmo questionamento. 

Estas entrevistas nortearam o início da construção do formulário de entrevista formal 

para os demais Pescadores Artesanais Profissionais proprietários, juntamente com a entrevista 

livre realizada in locus, aos pescadores que estavam nas suas caiçaras. 

Para Madruga (1992), a relação ser humano natureza perpassa por uma relação entre 

comunidade e natureza, aqui, entre pescadores e o ambiente do qual se relacionam e possuem 

dependência em três aspectos dialéticos: historicidade, totalidade e nas contradições desta 

relação, que, muitas vezes, tornam-se conflituosas. Desse modo, o estudo destes aspectos 

nortearam a busca das informações necessárias a esta pesquisa. 

 

3.2.2 Entrevistas com os Proprietários de caiçara 

 

➢ Pré-teste com um Proprietário de caiçara 

Conforme Albuquerque et al. (2010b), para a realização de entrevistas em Comunidades 

Locais, deve-se inicialmente realizar um pré-teste com um dos indivíduos do grupo de estudo, 

para adequação da linguagem e demais ajustes do instrumento. Esta entrevista ocorreu com o 

dono da caiçara n. 018, no dia 06 de janeiro de 2017 (Figura 12), com o pré-formulário. O 

mesmo assinou o TCLE antes da realização da entrevista. Assim, após a realização desta 

entrevista, todos os ajustes necessários foram realizados, e o formulário ficou finalizado para 

as demais entrevistas ao longo do período de estudo. 

 

Figura 12 – Entrevista com um proprietário de caiçara, para realização do pré-teste com o Formulário 

Semiestruturado, para adequação e modificações necessárias a eficácia do instrumento de investigação 

etnobiológico. Foto: Glória Cristina Cornélio do Nascimento, 2017. 
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 As demais entrevistas, ocorreram entre o período de fevereiro de 2017 a julho de 2018, 

enquanto era realizado o processo de medição das caiçaras no município. Pelo método da “bola 

de neve”, os pescadores proprietários de caiçara indicavam outros nomes e buscavam-se na 

praia por estes informantes, em suas caiçaras e também nas suas residências na própria 

comunidade.  

 Pela metodologia de Begossi (2009), o “n” amostral de entrevistas deveria ser de 50 

proprietários de caiçara. Porém, em todo período de realização do projeto, conseguiu-se a 

realização de 42 entrevistas, apesar das incursões à campo em turnos do dia alternados e que 

foram intensificadas no período de julho de 2018 (Figura 13). Infelizmente, não se conseguiu 

fechar no número esperado de entrevistadas, mesmo com o apoio das duas colônias de 

pescadores do município, que no mês do julho de 2018, a Z-5 solicitou aos pescadores da sede 

do município para estarem no dia 19 no horário da tarde nas suas caiçaras, onde muitos 

compareceram, e, a colônia Z-19, que convocou os pescadores para estarem na sua sede, no 

turno da manhã, do dia 24 do mesmo mês. 

 

Figura 13 – Registro de nove das 42 entrevistas realizadas com os proprietários/compartilhantes de caiçara de 

Lucena-PB. Fotos: Glória Cristina Cornélio do Nascimento, 2018. 
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➢ Dados Socioeconômicos e da Etnografia do Proprietário de caiçara 

 

Foram entrevistados 42 Informantes-Chave, sendo 36 (85,71%) proprietários de caiçara 

e 6 (14,29%) compartilhantes destas caiçaras. Destes, 38 (90,48%) são Pescadores Artesanais 

Profissionais e 04 (9,52%) não – sendo que destes últimos, 2 (4,76%) não são pescadores e 2 

(4,76%) estão aposentados e não pescam mais. Do total de informantes, 25 residiam na sede do 

município (cidade de Lucena), 03 em Ponta de Lucena, 03 em Gameleira, 05 em Fagundes, 06 

em Costinha. 

Quanto aos dados demográficos, iniciou-se questionando aos entrevistados se possuíam 

conjugue, e 28 eram casados (66,67%), 10 solteiros (23,81%), 03 viúvos (7,14%) e 01 

divorciado (2,38%).  Dos entrevistados, 40 possuem habitação própria e de apenas 02 eram 

alugadas, sendo todas as residências de Alvenaria. Quanto a renda familiar, 28 (66,67%) 

ganham um salário mínimo (sm), 12 (28,57%) menos de um sm, e 02 (4,76%) dois sm.  

Segundo Silva (1986), a baixa rentabilidade da pesca se deve a vários fatores, e dentre 

eles, a falta de recursos para modernização da pesca artesanal, com aquisição de embarcações 

e redes, que só poderiam realizar com empréstimos. Porém, os períodos de entressafra e a baixa 

renda per capta não favorecem a possibilidade de empréstimo bancário (Ibidem). 

No tocante a naturalidade, 27 são nativos do próprio município, 06 de Santa Rita (Forte 

Velho e sede de Santa Rita), 02 de Mamanguape, 02 de Rio Tinto, 01 de João Pessoa, e 03 do 

Estado de Pernambuco. Após análise da média geral, a idade ficou em 55 anos, possuindo até 

3 filhos, com tempos de residência no município de 48 anos e de profissão de 48 anos, e com 

início desde criança na pesca.  

Com relação a faixa etária, os dados obtidos corroboram com os estudos realizados por 

Silva (2012), observando que, o início da atividade na pesca com os primeiros contatos e 

ensinamentos desta geração, ocorreram quando ainda crianças. 

A escolaridade é variável, havendo casos de analfabetismo parcial (11,9%) (não assina 

o próprio nome, mas conhece números e contas simples de soma e subtração), analfabetismo 

funcional (4,8%) (sabe assinar o próprio nome, conhece números e realiza contas simples de 

soma e subtração), ensino fundamental 1 incompleto (EF1i) (52,3%), ensino fundamental 2 

incompleto (4,8%), ensino fundamental 2 completo (2,4%), ensino médio incompleto (9,5%) e 

ensino médio completo (14,3%). Por localidade, os dados são variáveis (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Média dos dados dos pescadores artesanais proprietários de caiçara entrevistados.  Legenda: 

Escolaridade – A = analfabeto, EF1 = ensino fundamental I (do 1° ao 5° ano), EF2 = ensino fundamental II (do 6° 

ao 9° ano), EM = ensino médio, i = incompleto, c = completo. Fonte: Dados das Entrevistas, 2018.  
Média 

Localidade Idade 

(anos) 

Filhos Tempo de 

Residência (anos) 

Tempo de 

Profissão (anos) 

Escolaridade 

 

 

Lucena 

 

 

55 

 

 

3 

 

 

46 

 

 

35 

A = 3 

EF1i = 13 

EF2i = 1 

EF2c = 1 

EMi = 2 

EMc = 5 

Ponta de Lucena 61 5 47 44 EF1i = 1 

EM i = 2 

Gameleira 65 5 65 28 A = 1 

EF1i = 2 

 

Fagundes 

 

54 

 

2 

 

53 

 

43 

AF = 2 

EF1i = 2 

EF2i = 1 

 

Costinha 

 

48 

 

2 

 

44 

 

37 

A = 1 

EF1i = 4 

EMc = 1 

 

Segundo Silva (1986, p. 105), em seu estudo na década de 1985 na Paraíba, o nível de 

escolaridade dos pescadores era de: 57,6% analfabetos funcionais, 27,1% analfabetos, 6,8% 

cursaram o EF1e 8,5% o ENF2. No Brasil em 2008, a quantidade de pescadores analfabetos 

funcionais era de 56.218 indivíduos e o Nordeste possuía a maior parte destes, com 33.978 

indivíduos (ALENCAR; MAIA, 2011). Em 2012, em pesquisa realizada no município de 

Lucena-PB, verificou que o percentual de pescadores analfabetos era de 21% e de analfabetos 

funcionais era de 11% (SILVA, 2012). Portanto, em Lucena-PB, desde os dados obtidos por 

Silva (1986) e Silva (2012), houve uma mudança acentuada na redução do analfabetismo e 

aumento do nível de escolaridade entre os pecadores do município.  

Continuando a análise da etnografia e socioeconômica do pescador de Lucena-PB, 

quanto aos filhos serem também pescadores, 21 (50%) responderam que sim e 21 (50%) que 

não. Quando questionados se os filhos desejam ser pescadores,15 (35,71%) responderam que 

sim, 22 (52,39%) responderam que não, 2 (4,76%) não souberam informar e 3 (7,14%) não se 

enquadraram, pois afirmaram que possuem filhas ou não têm filhos. Quando questionados se 

desejam que os filhos se tornassem pescadores, 20 (47,62%) afirmaram que não deseja, 19 

(45,24%) que desejam que os filhos sigam a profissão do pai e 3 (7,14%) não se enquadraram 

na resposta por não ter filhos ou por ter filhas, e por este último, não são pescadores. Ao serem 

questionados se gostam ou gostavam de pescar – no caso dos aposentados – obteve-se: 40 

(95,24%) afirmaram que sim e 2 (4,76%) não são pescadores. E quanto a possuir barco, 39 

(92,86%) responderam que possui pelo menos um barco e 03 (7,14%) responderam que não 

possuem embarcação e, para pescar, pedem emprestadas a um dos amigos pescadores. 
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Continuando ainda sobre as embarcações, ao serem questionados quantas embarcações 

possuem: 32 (76,20%) afirmaram ter apenas uma, 05 (11,90%) possuem duas, 02 (4,76%) 

possuem três embarcações e 03 pedem emprestada a outros pescadores (7,14%). Quanto a 

possuírem outra atividade além da pesca, para ampliação da renda, 27 (64,29%) responderam 

que sim e 15 (35,71%) que não, onde toda sua renda provém da pesca. E, ao serem questionados 

em qual colônia estão filiados, 05 (11,90%) não estão filiados a nenhuma colônia e neste 

incluem-se os dois que não são pescadores, 01 (2,38%) na Z-13 (Rio Tinto-PB), 06 (14,29%) 

na  Z-19 (Costinha, Lucena-PB) e 30 (71,43%) estão filiados na Colônia Z-5 (Sede do 

município, Lucena-PB). 

As colônias de pesca fazem a representação social e profissional dos pescadores, 

zelando e provendo-os de seus direitos perante a sociedade e no cumprimento do amparo legal 

que a classe profissional necessita, para desenvolvimento e manutenção do exercício desta 

atividade (SILVA, 2012). Em 2012, na Colônia Z-5 haviam 625 pescadores e marisqueiras 

cadastrados (SILVA, 2012). Oliveira (2018), informou que haviam registrados 1500 pescadores 

em ambas as colônias de pesca (Z-5 e Z-19), enquanto que o número fornecido por ambas as 

colônias durante a entrevista com seus presidentes, foram de aproximadamente 300 pescadores 

registrados na Z-5 e de 350 na Z-19.  

Quanto ao local onde costumam pescar, 40 entrevistados eram pescadores ativos ou 

aposentados, porém, dois não eram pescadores. Quanto analisados na totalidade, 71,42% dos 

pescadores artesanais profissionais proprietários de caiçara entrevistados informaram que 

pescam no mar de dentro (MD), ou seja, entre a região de quebra-mar até a barreira de corais; 

enquanto que 11,90% pescam no mar de fora (MF), ou seja, depois da barreira de corais e, 

11,90% afirmaram que pescam em ambos os locais (A) (mar de dentro e mar de fora). Entre os 

entrevistados, 4,76% não eram pescadores e, portanto, foram considerados como não 

correspondentes. Analisando por localidade, a distribuição de locais de pesca é variável, onde 

Fagundes contempla as três categorias (MD, MF, A) (Figura 14). 

Os recifes em Lucena são formações de arenito e corais fósseis e ficam visíveis nas 

marés mais baixas, e nesta região de preamar favorece inúmeras espécies que são pescadas 

pelos pescadores da localidade, principalmente o camarão (SILVA, 1986). Espécies maiores 

são pescadas nas regiões posteriores aos recifes, em águas profundas, através das caçoeiras de 

espera (Ibidem). Para os pescadores, existem uma divisão de locais de pesca: mar de dentro e 

mar de fora, onde o primeiro se localiza junto a costa da linha entre marés até a formação de 

recifes; e o segundo após os recifes indo a águas mais profundas, alguns quilômetros, mas 

próximos a costa (WOORTMANN, 1991; NASCIMENTO, 2015).  
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Figura 14 – Distribuição pelo quantitativo numérico dos pontos de pesca por localidade, segundo os Pescadores 

Artesanais Profissionais proprietários de caiçara no município de Lucena (n=42) (MD = mar de dentro; MF = mar 

de fora; A = ambos os locais). Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o produto pescado (peixes e crustáceos), que são o foco da pesca no município e 

aplicando a MPETH (Metodologia de Mensuração da Percepção Espaço-Temporal Humana) 

(Figura 2) durante as entrevistas, ficou constatado que, no passado há aproximadamente uma 

década, 95,20% dos pescadores afirmaram que a quantidade de pescado estava no Quadrante A 

(abundância), enquanto 4,80% não souberam responder por não serem pescadores. 

Comparativamente, analisando com a aplicação da mesma metodologia na atualidade, 28,57% 

dos entrevistados afirmaram que está no Quadrante B (Numeroso), 4,76% no Quadrante C 

(reduzido), 61,91% no Quadrante D (escasso) e 4,76% não souberam responder por não serem 

pescadores. 

Segundo Mariano e Rosa (2010), de 2002 a 2004 houve uma redução de 50% da 

produção de pescado via pesca artesanal e a incidência de espécies de maior valor econômico 

está reduzindo e, como consequência, reduz a renda econômica do pescador. Segundo dados do 

IBAMA (2007), apesar da aparente situação de redução em toneladas, a produção de pescado 

vem aumentando nos últimos anos, porém, na análise pelo órgão ambiental, não há 

indentificação das espécies. Neste sentido, a produção de pescado (peixes, moluscos e 

crustáceos) de origem extrativista marinha em 2007 foi de 6.882,5 toneladas (IBAMA, 2007, 

p. 42), já nos anos de 2010 foi de 8.337,3 toneladas e em 2011 chegou a 9.140,0 toneladas 

(BRASIL, 2011, p. 23). 

 Portanto, os Pescadores Artesanais Profissionais proprietários de caiçara no município 

de Lucena, possuem uma cultura popular e histórica, onde seu modo de vida e de sobrevivência 

alicerçou-se há séculos na pesca local, através da exploração do mar de dentro, mar de fora e 
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do estuário, que fornecia alimento e solidificou toda uma tradição artesanal voltada 

principalmente, para o mar (WOORTMANN, 1991; DIEGUES). Deste, os frutos da produção 

alimentam as famílias locais, sendo parte social da rede que movimentam a economia local 

deste município. Assim, esta comunidade está intimamente conectada com o bioma Mata 

Atlântica e Marinho, dos quais são dependentes para sobrevivência de seu modo de vida, 

incluindo a importância da caiçara neste contexto de tecnologia construção artesanal tradicional 

na manutenção da pesca, de sua cultura e consequentemente, de suas tradições e sustentáculo 

para suas famílias (MARQUES, 1980; MUSSOLINI, 1980; MALDONADO, 1986; DIEGUES, 

1999; ADAMS, 2000a; CASCUDO, 2002; BEGOSSI, 2009; CARDOSO, 2009; MIRANDA 

ET AL., 2011; NASCIMENTO, 2013, 2016; ALVES, 2017). 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesca no município de Lucena-PB, é de suma importância para economia local, sendo 

uma tradição local secular, de uma cultura transgeracional que tem marcantemente a caiçara 

como etnoelemento que proporciona ao pescador artesanal local, o aporte necessário para 

reduzir tempo e esforço físico no trânsito dos apetrechos ao mar, já que estes, ficam alocados 

nestas construções à beira-mar.  

O estudo revela que a continuidade da pesca no município poderá está diminuindo ao 

longo dos próximos anos, pois nem todos os pescadores com filhos desejam que se tornem 

pescadores, além disso, parte dos filhos não desejam seguir a profissão dos seus pais.  

Fica evidente o papel da mulher de forma indireta na atividade da pesca, onde catam o 

produto pescado auxiliando no processo de escolha, na limpeza dos produtos e na secagem dos 

mesmos. Apesar de pouco valorizada, seu papel é evidente. 

Os pescadores do município vêm se organizando através de suas representações sociais 

– Colônias de Pescadores Z-5 e Z19 – para garantia de seus direitos e auxílio na manutenção 

de sua atividade profissional, havendo uma maior necessidade de participação individual e 

coletiva para valorização da cultura da pesca, dos saberes e práticas produzidos historicamente, 

e que permeiam a cultura popular da localidade. 

Outras formas de agregar valor ao produto pescado poderiam ser adotados por todos, 

bem como, a produção de artesanato com elementos desta cultura, e utilização de recursos 

naturais, para complementação da renda familiar. 

O Pescador Artesanal Profissional além de participar historicamente do 

desenvolvimento cultural e econômico do município, é um importante fornecedor de alimento 
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para suas famílias e à toda a população do município. Tendo esta comunidade, uma participação 

importante na cultura da pesca na Paraíba, que foi marcadamente conhecida, antes e depois da 

pesca da baleia, pela produção de pescado, principalmente de crustáceos, que abastece o 

mercado local e dos municípios circunvizinhos. 
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Capítulo 2 

O PESCADOR E A MATA ATLÂNTICA: USOS ETNOBOTÂNICOS DOS 

PESCADORES PROPRIETÁRIOS DE CAIÇARAS, NO MUNICÍPIO DE 

LUCENA, PARAÍBA, BRASIL10 

 

 

1 Introdução 

 

Os ecossistemas vêm sofrendo ao longo do tempo pressões antrópicas, em virtude da 

expansão urbana e das áreas agrícolas, bem como, da extração dos recursos naturais para 

atender as demandas da crescente população humana do planeta (NASCIMENTO, 2013). 

Como estas populações se estabelecem próximos aos cursos hídricos continentais (rios, lagos, 

etc.) e costeiros, estes são os locais que mais sofrem estas pressões, impactos e 

descaracterização da paisagem, com perda, principalmente, da biodiversidade local 

(MARQUES, 1980; ADAMS, 2000a; DIEGUES; ARUDA, 2001; BEGOSSI, 2009). 

 Os ecossistemas costeiros no Brasil são de "interesse especial para o país, sendo definida 

como patrimônio nacional pela Constituição Federal" de 1988 (FELDMAN, 2000), bem como, 

pelo Decreto n. 5.300/2004 (BRASIL, 2004), que trata da gestão e gerenciamento sustentável 

dos recursos naturais neste sistema natural, onde ocorre o Bioma Mata Atlântica. Este bioma 

está atualmente reduzido a fragmentos ao longo da região costeira brasileira, formando “ilhas 

verdes” ou protegidas em unidades de conservação (MYERS et al., 2000). Entender os aspectos 

de sua degradação ao longo do tempo, não só pela extração madeireira, mas pelo uso das 

comunidades locais e pelos processos de urbanização, se fazem necessários como subsídios à 

conservação destas áreas, que muitas vezes estão vinculadas à cultura local (DIEGUES, 2004).  

Muitas destas áreas, principalmente na região nordeste, o Bioma Mata Atlântica, que 

possui em sua constituição áreas de restinga e de manguezal, regidas por leis, desde o Código 

Florestal de 1965 (Lei n. 4.771/1965), em seu Art. 2, onde declara que os manguezais são Áreas 

de Preservação Permanente (FELDMAN, 2000). A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 

n. 6.938/1981) (BRASIL, 1981) traz em seu escopo a proteção e racionalização dos recursos 

                                                             
10 Parte inicial do capítulo, publicado na Revista Educação Ambiental em Ação, Novo Hamburgo-RS, ano XVII, 

n. 65, 2018 - ISSN 1678-0701 [Qualis B2 - Ciências Ambientais]. Disponível em: <https://bit.ly/2xsy0Mg>. 
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naturais utilizados pelas comunidades. Já o Decreto n. 89.336/1984 que dispõe sobre as 

Reservas Econômicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico (BRASIL, 1984), 

conjuntamente com a Resolução CONAMA n. 4 (BRASIL, 1985), considera as áreas florestais 

costeiras como Reservas Ecológicas.  

No atual Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) (BRASIL, 2012a), em seu Art. 1°, § 2°, 

enfatiza o papel das florestas e da vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento 

econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira, e faz menção na proteção 

das florestas nacionais (Art. 2°), incluindo a Mata Atlântica. Menezes et al. (2004) consideram 

este bioma como reserva florestal da Biosfera, em virtude de sua alta biodiversidade e por ser 

uma região de hotspot mundial, devido a sua excepcional concentração de espécies endêmicas. 

E ainda, no Código Florestal em seu Art. 3° (§ XIII, XVI) (BRASIL, 2012a), faz menção às 

áreas de restinga e manguezal e no seu art. 4°, onde os consideram como locais de preservação, 

e como tais, devem ser conservados, monitorados, estudados e gerenciados de forma 

sustentável, evitando-se assim, a sua degradação. Para que isto ocorra, se faz necessários 

estudos da relação ser humano com a natureza, onde há ocorrência de recursos florestais, com 

enfoque nas comunidades circunvizinhas, incluindo a região costeira com seus ecossistemas 

florestais (TRES et al., 2011). Entender os aspectos de sua degradação ao longo do tempo, faz-

se necessário, não só pela extração madeireira, mas pelo uso das comunidades locais, como 

subsídios para a conservação destas áreas, que muitas vezes estão vinculadas as práticas da 

cultura local. 

Nestes ambientes, as comunidades que se estabeleceram ao longo do tempo, 

desenvolveram relações etnobiológicas, com utilização dos recursos naturais para construções 

das moradias, ferramentas para uso em suas atividades diárias, na alimentação, utilização como 

remédios e ainda, em atividades culturais locais pelo aspecto místico destas áreas e de seus 

componentes biológicos, passando a integrar a cultura local (MACEDO, 2012). Com destaque 

tem-se a etnobotânica, que trata das relações do ser humano com os recursos vegetais e, 

principalmente, florestais, nestas comunidades locais (MIRANDA, 2008; BEGOSSI, 2009; 

CARNEIRO et al., 2010). Por essa razão, passam a caracterizar suas relações com estes 

ambientes através do cosmos e, consequentemente, um corpus e uma praxis (TOLEDO; 

BARRERA-BASSOLS, 2008). 

 A exploração dos recursos naturais botânicos para diversos fins (remédios, alimentação 

e rituais místicos) pelas comunidades locais e a expansão urbana levam a degradação dos 

ecossistemas costeiros e, como consequência, poderão levar ao desaparecimento das práticas 

culturais locais pela sua ligação direta com estes recursos (DIEGUES, ARRUDA, 2001; 

LUCENA, 2005; SILVA, 2010; SILVA et al., 2014; SILVA; LIMA; RIBEIRO, 2012). 
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 O bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas (floresta Atlântica, manguezal e restinga), 

apesar de ter tido sua área de ocorrência reduzida ao longo do tempo, ainda é "considerada um 

importante centro de biodiversidade e endemismo" (CUNHA, 2009, p. 101), com destaque para 

a flora lenhosa, que é altamente explorada nas regiões tropicais pelas populações e, portanto, 

estes ecossistemas florestais estão em constante ameaça e precisam de atenção especial para 

sua conservação (RAMOS et al., 2014). Este bioma é considerado "um dos 25 hotspots de 

biodiversidade reconhecidos no mundo, áreas que perderam 70% de sua cobertura vegetal 

original, mas que juntas, abrigam 60% de todas as espécies terrestres do planeta" (GALINDO-

LEAL; CÂMARA, 2005, p.3). Segundo Pinto e Brito (2005) e Galindo-Leal e Câmara (2005), 

as populações que habitam áreas com presenças de hotspots dependem dos produtos dos 

ecossistemas sadios, por explorarem as plantas e animais silvestres, utilizando-os para diversos 

fins econômicos, alimentícios, remédios e nas construções de suas habitações, instrumentos e 

meios de transportes como barcos, canoas e outros. E, no caso da Mata Atlântica brasileira, 

70% da população do país habitam estas áreas ou está em contato direto com este bioma, o que 

ameaça constantemente a sua biodiversidade, com projeções de extinção deste bioma devida a 

perda de hábitat para as espécies que nela habitam (flora e fauna) (GALINDO-LEAL; 

CÂMARA, 2005). 

A etnobotânica, como área de estudo científico, busca nas relações estabelecidas ao 

longo do tempo do ser humano com a flora local, a categorização dos usos atribuídos a estes 

espécimes (MILANI et al., 2011). Entender como ocorre a via de transmissão do conhecimento 

local, ou seja, os saberes, comportamentos, cultura, práticas e crenças que são transmitidos 

através da oralidade de geração a geração (MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2012a), permite 

acessar as informações das comunidades, reconhecer padrões de usos e da importância destes 

recursos naturais para estas populações. Desta forma, a importância da natureza nos processos 

de crenças desta comunidade e dos produtos extraídos para diversas finalidades, para 

manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade devem ser conservados tanto para estas, 

como para futuras gerações (PASA et al., 2005). Portanto, os "estudos etnobotânicos com o 

registro de plantas, seus usos e formas terapêuticas por grupos humanos têm contribuído para 

planos de conservação e manejo de ecossistemas" (BRITO; SENA-VALLE, 2011, p. 363). 

Alguns dos elementos etnobotânicos marcantes das áreas costeiras, são o uso pelos 

pescadores da vegetação em suas atividades profissionais, indo de apetrechos as embarcações, 

que são amplamente estudadas no país (AMORIM, 2010; GANDOLFO; HANAZAKI, 2011; 

LOPES; JESUS, 2012; LOBÃO, 2013; FREIRE, 2015; SANTOS et al., 2015; MEIRELES, 

2016). Porém, os estudos que tratem especificamente das construções em madeira para abrigar 

e guardar estes apetrechos e embarcações na beira-mar, são escassos e no caso específico do 
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município de Lucena no estado da Paraíba, apenas Madruga (1985), Silva (1986), Silva (2012) 

e Silva e García (2013), fazem referência a estas construções, sem detalhamentos etnobotânicos, 

e que especificamente nesta localidade, possuem a nomenclatura folk de caiçaras11.   

No Brasil, algumas destas pesquisas existentes em etnobotânica no Bioma Mata 

Atlântica analisam principalmente, os recursos florestais utilizados por comunidades locais na 

alimentação, uso medicinal, construção de moradias e/ou utensílios. Souza (2003) trouxe em 

sua pesquisa a utilização de algumas espécies botânicas de valor econômico por populações 

locais para fins artesanais, encontradas na Mata atlântica no estado do Rio Grande do Sul. 

Miranda e Hanazaki (2008) trouxeram um estudo comparativo nos estados de São Paulo e Santa 

Catarina para usos alimentares e medicinais. Merétika et al. (2010), registrou em seu estudo 

etnobotânico o uso de plantas medicinais no sul do Brasil. Brito e Senna-Valle (2011) 

realizaram um estudo etnobotânico na comunidade caiçara da Praia do Sono, Parati-RJ, sobre 

o uso medicinal das plantas. Ramos et al. (2014) enfatizaram em seus estudos as diversas 

atribuições e usos dos recursos madeireiros por comunidades locais, nas regiões de clima 

tropical, tanto para construção de estruturas (casas, cercas, etc.), como combustível e confecção 

de artefatos utilizados nas atividades diárias (ferramentas, armadilhas, recipientes, etc.). 

Oliveira (2007) enfatizou o uso de recurso madeireiros do Bioma Mata Atlântica, para a 

construção de armadilhas fixas para captura de peixes pelos pescadores no litoral Sul do estado 

de São Paulo. E, Carneiro et al. (2010) abordaram em suas pesquisas com os pescadores do 

município de Caeté-Taperaçu, no estado do Pará, o uso etnobotânico da vegetação extraída dos 

ecossistemas que compõem o Bioma Mata Atlântica, para a alimentação, construção e produção 

de tecnologias rudimentares. Portanto, há a necessidade sobre trabalhos da utilização dos 

recursos florestais na construção de ferramentas e barcos pela comunidade local costeira, 

levantamento florístico de espécies representativas e de uso, além de formas de conservação 

desta flora. 

 Portanto, os trabalhos sobre etnobotânica no Bioma Mata Atlântica, seus ecossistemas 

e principalmente em regiões costeiras, sobre o uso dos recursos madeireiros ainda são escassos. 

No estado da Paraíba, poucos trabalhos foram encontrados nesta área, o que evidência a 

necessidade de mais estudos, principalmente, para a obtenção de dados etnobotânicos, com 

vistas a subsidiarem projetos de conservação deste bioma. Alguns estudos etnobotânicos foram 

realizados no estado, a exemplo de Trovão et al. (2004) e Marinho et al. (2011), porém, com 

                                                             
11caiçara (com inicial minúscula) referente a construção, para diferenciar das comunidades Caiçaras da região 

sudeste e sul do país, que se referem ao povo praieiro pescador tradicional e seus costumes seculares, sendo “uma 

população caracterizada culturalmente por sua descendência indígena, branca e negra. Os brancos são os mais 

variados: português, francês, espanhol e holandês” (PAES, 2010, p. 19). 
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ênfase no Bioma Caatinga, sobre os usos de espécies nativas da vegetação pelas comunidades 

locais. No município de Lucena, litoral Norte do estado da Paraíba, Silva (1986) relatou em sua 

pesquisa o uso dos recursos madeireiros na confecção das embarcações e apetrechos na pesca 

artesanal local. 

 Para que ocorra a proteção e uso sustentável espaço-temporal dos recursos naturais, os 

estudos sobre etnobotânica buscam resultados que subsidiem os processos de etnoconservação 

(LUCENA, 2005). Esta etnociência vem para o fortalecimento de uma nova teoria e prática da 

conservação dos recursos naturais, da paisagem e da proteção da "diversidade biológica e 

sociocultural" (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p.20). A etnoconservação visa em seu contexto 

científico, traçar subsídios para os sistemas de manejo, partindo da interação das populações 

locais, incluindo os aspectos culturais, para formulação de estratégias de conservação e uso 

sustentável dos recursos naturais, na manutenção da biodiversidade dos ecossistemas 

(MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2012).  

A etnobiologia é o estudo das relações dos organismos vivos com os sistemas 

socioculturais das comunidades humanas (KUBO et al., 2009; MEDEIROS; 

ALBUQUERQUE, 2012). Desta forma, como a natureza é um elemento observável, fonte de 

pesquisa e que está constantemente ameaçada pela ação humana, há a necessidade de 

entendimento das dinâmicas imbricadas envolvidas nestas relações, e que devem envolver 

elementos de conservação, gestão, manejo e diálogos para a manutenção espaço-temporal 

destes recursos (KUBO et al., 2009). Dentro deste universo biológico, a etnobotância, 

especificamente, busca os estudos no entendimento das relações entre os sujeitos das 

comunidades, levando-se em consideração o espaço de ocorrência dos recursos botânicos, o 

tempo de exploração, as técnicas empregadas e os usos da flora por estas populações (medicinal, 

alimentação, matéria-prima para edificações, utensílios, construção de meios de transporte, 

rituais místicos, etc.) (CUNHA, 2009). 

O objetivo do presente estudo foi registrar a construção artesanal tradicional da caiçara 

no município de Lucena, Paraíba, estabelecer os usos etnobotânicos pelos pescadores locais dos 

recursos madeireiros nativos, com identificação folk e a nível taxonômico das espécies mais 

exploradas para estas construções. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Descrita da página 33 a 43. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo busca através do etnoconhecimento “(...) ou seja, um conhecimento 

adquirido através das gerações (...), além de relações entre essas espécies e as variáveis 

ambientais que as cercam” (CLAUZET et al., 2007, p. 137), registrar e compreender a relação 

do ser humano com o ambiente e como este se utiliza dos seus recursos para sobreviver. 

 

3.1 Descrição, Registro e Mediação das caiçaras 

 

3.1.1 Aspectos históricos e definição da caiçara 

 

Na dissertação de Silva (1985), no artigo de Silva e García (2013) e na tese de Oliveira 

(2018), identificaram a referida construção no município de Lucena, mas sem nenhuma 

definição ou descrição mais aprimorada. Nenhuma referência etnobotânica é mencionada nestes 

estudos, sendo os mesmos na área de geografia e etnografia de comunidades.  

Dados mais antigos em estudos realizados em outros estados do Nordeste, estão 

presentes nos estudos de Cascudo (1972, p. 222), onde descreve a caiçara como sendo uma 

“cerca, tapume, curral de varas ou ramagens. Trincheira, parapeito feito pelos indígenas”, 

porém, a origem não se sabe se anterior ou posterior ao período da colonização portuguesa.  

Para Madruga (1985, p.70), “As caiçaras constituem um tipo de abrigo para o 

equipamento (canoas, redes, cestos), e para os pescadores que a utilizam também como ponto 

de encontro do trabalho individual ou coletivo, e para o descanso e comemorações”. 

 Para Costa (1990), em seu estudo sobre o município de Caiçara (S 6°37’4.68” W 

35°28’1.14”), no estado da Paraíba, a designação do nome da referida cidade era de origem 

indígena, e se referia a cercado para gado – os currais de vara. 

Cascudo posteriormente (2002, p. 22), descreve uma construção similar a encontrada 

em Lucena, com utilidade similar, na região costeira do Rio Grande do Norte, especificamente 

no sul do município de Natal, sendo “(...) barraca de folhas de coqueiro na praia. Barraca apenas 

com a cobertura vegetal e de lados livres. É a caiçara”, e a define como “(...) Clube de 

conversação, lugar de conserto de redes, bate-papo, vadiação domingueira, desde o comentário 

da vida alheia até o sono de pedra estirado na areia convidativa”.  

Segundo Diegues (2005, p. 127), o termo caiçara é de origem indígena – caá-içara – 

que significa “(...) espécie de cercado ao redor das casas de índios e também a cerca usada 

dentro da água para servir de armadilha para pegar o peixe”.  
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Para alguns dos pescadores locais entrevistados, o termo caiçara deve ser de origem 

indígena, mas nesta afirmação não houve precisão, e para muitos, não sabem o significado do 

termo ou sua origem. Fontes históricas ou relatos que possam confirmar categoricamente esta 

hipótese não foram encontrados na comunidade ou no município. Os dados sobre o termo foram 

obtidos de outras fontes e descritos a seguir. 

Para Silva (2012, p. 63), “A caiçara é uma espécie de cabana feita de estacas de madeira 

e palha de coco, que serve de abrigo para as embarcações, redes e demais equipamentos. Ficam 

localizadas na primeira linha da praia e situadas geralmente na altura de suas residências ou no 

lugar que costumam pescar”. Semelhante a este autor, descreve Silva, Ramos e Silva Júnior 

(2018, p. 61) “Cabana à beira-mar, construída de madeira e coberta de palha de coqueiro, 

destinada à guarda de canoas, baiteiras e apetrechos de pesca dos pescadores”. 

A denominação caiçara está marcadamente na população da região sudeste e sul do país, 

que para Bonfá Neto (2017, p. 42), o termo caiçara é de origem Tupi-Guarani – caáiçara – 

significando “o homem do litoral”. A construção na área de praia, construída de madeiramento 

e teto de palha, e que estes caiçaras utilizam para guardar seus apetrechos de pesca, é 

denominada por eles, de rancho (BONFÁ NETO, 2017; MUNIZ, 2017). Neste por sua vez, no 

registro fotográfico de Muniz (2017), o rancho possui madeiramento de serraria, com tabuas, 

linha, caibro e teto coberto por telhas produzidas ou palha. Para Bonfá (2017), o rancho é similar 

a construção do jangadeiro da região nordeste, madeiramento nativo e coberta de palha. 

Nos estudos de Nascimento (2017, p. 63) no município de Lucena-PB, o termo caiçara 

significa “(...) são pequenas cabanas feitas à beira mar pelos pescadores, de troncos e palha de 

coqueiro, para guardar seus instrumentos de trabalho (...)”. 

Em 2018 Silva, Ramos e Silva Júnior trouxeram em seu “Glossário Bilíngue: atividade 

da pesca de Cabedelo-Paraíba”, uma definição para caiçara que se aproxima das de Lucena-PB: 

“Cabana à beira-mar, construída de madeira e coberta de palha de coqueiro, destinada à guarda 

de canoas, baiteiras e apetrechos de pesca dos pescadores” (SILVA; RAMOS; SILVA JÚNIOR, 

2018, p. 61). 

Porém, estudos mais aprofundados e que tragam etnoelementos botânicos, do uso de 

plantas para diversos fins (construção, apetrechos de pesca, alimentação, medicinal, etc.) 

existem, porém, fazem menção a Caiçara enquanto Povo/Comunidade Tradicional (SILVA, 

1993; ADAMS, 2000a,b,c). Em estudos recentes localizados no litoral das regiões Sudeste e 

Sul, o termo continua utilizado como referência sobre estas populações (GALDINO, 2010; 

PAES, 2010; BEGOSSI, 2011; STORI; NORDI; ABESSA, 2012; MACHADO, 2017). 

Sendo assim, a caiçara no município de Lucena, Paraíba, é similar a descrita por 

Cascudo (2002) no Rio Grande do Norte, enquanto construção para uso do pescador.  Porém, 
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se fez necessário através da observação in locus, uma descrição/definição mais detalhada da 

caiçara no município de Lucena, Paraíba. 

A partir dos dados de observação, descritivas dos pescadores, chegou-se aos seguintes 

aspectos da caiçara de Lucena-PB:  

1. Definição: Construção artesanal tradicional da cultura do pescador local onde se 

guardam barcos, redes de pesca e outros apetrechos, se realiza o conserto destes e, ao 

mesmo tempo, como local para reunião/encontro entre os pescadores, para tratar da 

pesca e temas diversos do cotidiano; 

2. Descrição: incialmente aberta sem paredes até a década de 1980, evoluindo para uma 

versão com as paredes fechadas, possui um estilo artesanal, de aspecto rústico pela sua 

composição, é construída com madeiramento florestal local, cujas paredes são de varas 

verticais de perímetros diferenciados, fincadas no solo e justapostas a elas varas 

horizontais para dar firmeza as paredes e sobre elas, madeiramento de maior calibre 

para receber o teto, de mesma composição ou de madeiramento processado comprado 

de madeireiras, dispostos em forma triangular e com elementos de que funcionam para 

armação e sustentação do mesmo. Tudo é amarrado com cordões de seda, agave/sisal, 

algodão ou nylon e ainda pregos comuns para que fiquem fixas, e, por fim, o teto é 

recoberto de palha de coqueiro; 

3. Composição: as paredes recebem troncos e galhos com perímetros variados, mas 

nitidamente diferenciados em três etnoelementos:  os esteios que funcionam como 

pilastras de sustentação ou como linhas e também usado como entre-linhas no teto; os 

inxamés que preenchem as paredes e estando justapostos e podem ser usado também 

no teto para receber sobre eles as folhas de coqueiro; e as varas/cintas que são 

utilizadas nas paredes de forma horizontal. O teto é coberto por palha, que são as folhas 

de coqueiro que crescem na orla do município. Todo o madeiramento é obtido de áreas 

naturais do entorno da comunidade, sendo oriundos da Mata Atlântica ou Mangue, e 

em alguns casos os pescadores compram de madeireiras a madeira trabalhada para 

utilizar no lugar destes etnoelemento. Internamente a caiçara pode aparecer com um 

vão único, a sala ou dividida com uma área menor ao fundo, o quarto (Figura 15). 

A sala por sua maior dimensão, destina-se para guardar o barco e os apetrechos de 

menor valor econômico e, no quarto, por sua dimensão menor, guardam-se os 

apetrechos mais caros da pesca, de menor tamanho e mais fáceis de serem furtados 

(redes e motor do barco); 
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4. Importância: a caiçara permite o encurtamento da distância do trajeto do barco à beira 

do mar na faixa entre marés, ao mesmo tempo reduzindo o esforço físico e permitindo 

que o pescador guarde seus apetrechos e realize os consertos necessários neles. 

 

Figura 15 – A caiçara n° 07, sede do município (cidade de Lucena), mostrando em seu interior a sala (A) e o 

detalhe do quarto (B). Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram identificados pela nomenclatura etnobotânica folk, o esteio, inxamé, vara, além 

da palha para cobertura (Figura 16).  

 

Figura 16 – Registro fotográfico da caiçara na Comunidade de Lucena (S06°53’44.5” e WO34°52’23.6”), 

com destaque para os etnoelementos: esteio (C, 1; D, 2), inxamé (A, 3), vara (B, 4) e palha (B, 5). Fonte: Fotos 

do Autor/Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teto das caiçaras que é coberto de palha – folhas de coqueiro-de-praia – coletados das 

plantas que crescem naturalmente na faixa praia, são cortadas ainda verdes e manualmente 

“abertas” (na linguagem local) e amontoadas para que sequem na sombra. A abertura da palha 

A                                                                                    B 
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consistia em dobrar os lados da folha do coqueiro, para ficarem juntos. Desta forma e após 

secagem, poderiam ser utilizadas na coberta do teto (Figura 17).  

 

Figura 17 – Palha de coqueiro utilizada para a cobertura do teto da caiçara. Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta atividade de quebra da palha é, geralmente, realizada por mulheres da comunidade 

que são pagas para desempenhar tal atividade. Os pescadores artesanais não sabem ou não 

gostam de realizar esta atividade, deixando o esforço físico para a atividade da pesca. 

Segundo Marques e Silva (2013), o uso da folha de plantas na cobertura das construções 

(casa, estábulos, quartos de ferramentas etc.) vem sendo registrada no Brasil desde o ano de 

1819. Câmara Cascudo (2002) retrata o uso da folha do coqueiro pelo pescador artesanal nas 

praias do Rio Grande do Norte na década de 1950, tradição adquirida através do contato com 

os indígenas e os africanos, tanto em suas moradias como nas próprias caiçaras. Lira (1994), 

retrata as construções artesanais desde a década de 1930 nos bairros de Recife, onde os recursos 

naturais eram abundantemente utilizados pelas populações menos favorecidas 

economicamente, e dentre estes, o caule e as folhas de coqueiro de praia. 

Esta folhagem é comprada na atualidade ou retirada pelos próprios proprietários de 

caiçara, os quais relataram que está cada vez mais difícil conseguir a quantidade necessária de 

folhas para cobertura das caiçaras, devido a derrubada dos coqueiros pelo processo de 

urbanização/expansão na localidade. Desde a década de 1970, registro fotográfico mais antigo 

obtido, esta prática ainda continua recorrente no município (Figura 18). 
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Figura 18 – Registro fotográfico da década de 1970, do preparo e da palha de coqueiro para utilização na caiçara. 

Fonte: Acervo Particular Prof. José Cornélio da Silva (in memoriam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar a coberta das caiçaras, os pescadores locais se unem, em um mutirão, e 

realizam o trabalho da colocação das palhas no teto e sua amarração. Afirmaram que ao final 

do trabalho, realizavam uma comemoração, com consumo de pescado assado na hora e bebidas. 

Não foi possível o registro desta atividade, porém Madruga (1980), em seu estudo da pesca na 

década de 1980, conseguiu realizar o registro fotográfico do momento do mutirão da coberta 

do teto da caiçara em Lucena-PB (Figura 19).  

 

Figura 19 – Mutirão para montagem da cobertura da caiçara na sede do município de Lucena na década de 1980. 

Foto: Ana Glória Cornélio Madruga (1980) (MADRUGA, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O mutirão é uma maneira de organização social no qual as pessoas se unem para fazer 

uma tarefa” (MOREIRA JÚNIOR, 2010, p. 691). Desta forma, economizam energia física pela 

quantidade de pessoas envolvidas, realizam a tarefa em menor espaço de tempo e ainda há a 
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socialização do grupo, para em outras atividades futuras, ajudarem-se mutuamente 

(ANDRADE et al., 2015). 

Na atualidade, devido a incidência de furtos e por seus proprietários residirem afastados 

da praia e, portanto, das caiçaras, 91 caiçaras possuíam paredes com inxamé e/ou varas/cinta 

fechando-as e apenas 09 mantêm seu aspecto tradicional.  Até o fim da década de 1970 ainda 

encontravam-se a maioria das caiçaras tradicionais (abertas) (Figura 20) e foram sendo fechadas 

ao longo do tempo, em virtude da ocorrência de furtos ou danos causados aos apetrechos de 

pesca e nas embarcações, por vândalos que vinham a noite ou na madrugada, fazer uso 

inapropriado do local ou para furtar os objetos. 

Sanches e Sebastiani (2009) em seu estudo com apetrechos de pesca no litoral de 

Ubatuba-SP, retrataram os constantes furtos das armadilhas utilizadas pelos pescadores, o que 

trazem prejuízos econômicos do custo do apetrecho furtado, a não captura do produto esperado 

e o esforço físico em vão do pescador, ao se dirigir ao local no mar onde deveria estar o 

apetrecho.  

 

Figura 20 – Registro fotográfico de caiçara aberta na cidade de Lucena (Lucena, Paraíba), no final da década de 

1970. Fonte: Acervo particular do Prof. José Cornélio da Silva (in memoriam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na busca por registro desta construção artesanal tradicional no município, uma 

fotografia do ano de 1982, registrou uma das primeiras caiçaras que passaram a ser fechadas 

pelo seu proprietário (Figura 21). A localização exata e o nome do proprietário desta caiçara 

não foram possíveis de se obter, pois o registro documental pertencia ao acervo privado do já 

falecido pesquisador e Prof. Me. José Cornélio da Silva (1927-2008), geógrafo da UFPB, 

campus Campina Grande e que passou a ter afeição por este município, residindo e atuando 
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nela por décadas. Os registros fotográficos foram obtidos durante as décadas de 1970 a 1980, 

período em que o Prof. Cornélio passou a registrar e estudar as atividades humanas ligadas a 

pesca, não só em Lucena-PB, mas em todo o litoral norte da Paraíba, período em que esteve 

realizando o seu estudo de dissertação de mestrado. 

 

Figura 21 – Registro de uma das primeiras caiçaras que passaram ser completamente fechadas para proteção dos 

apetrechos e embarcação do pescador artesanal (1984) do município de Lucena, Paraíba. Fonte: Acervo particular 

do Prof. Ms. José Cornélio da Silva (in memoriam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Registro das caiçaras de Lucena 

 

No segundo semestre de 2016, foram realizados apenas o levantamento/registro dos 

dados das caiçaras localizadas na sede de Lucena, com descrição de 33 caiçaras. Só em julho 

de 2018, houve a continuação e o término das medições das demais caiçaras do município, onde 

em Ponta de Lucena havia 12 caiçaras, em Gameleira também 12 caiçaras, Fagundes tinha 33 

caiçaras e Costinha 10 (Figura 23).  

A numeração e início da atividade de registro, ocorreu pelo lado oeste da praia, em 

direção ao limite com o município de Rio Tinto, Paraíba, e voltando em direção ao lado leste. 

Há outras caiçaras no município, em outras comunidades, porém, este local de início foi 

escolhido, devido: (1) a presença da Colônia de Pescadores Z-5 no local, e por ser esta, a mais 

antiga no município, já que que possui duas colônias de pescadores; (2) por conter o maior 

número de caiçaras próximas umas das outras na mesma comunidade. Sendo assim, se teve 
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início o registro com a caiçara de número 01, seguindo a numeração em ordem crescente em 

direção à Costinha (Figura 23).  

As visitas periódicas na comunidade tiveram início em 2015, através do contato com os 

pescadores e realizando a técnica de rapport, gerando o vínculo necessário para o início das 

atividades. O contato com familiares do Prof. Cornélio proporcionou um maior contato e 

confiança junto aos pescadores artesanais locais, já que estes conheciam e possuíam laços de 

amizade com a família Cornélio no município. No segundo semestre de 2016, foi realizado o 

contato com as Colônias de Pescadores Z-5 e Z-19, concedendo a Carta de Anuência para a 

realização do registro e das medições das caiçaras, além de divulgarem entre os seus associados 

o presente estudo. 

Além da numeração atribuída a cada caiçara, foi realizada a marcação via 

geolocalização por GPS, que era aferida na parte central, na frente da caiçara e encostada nela 

(Figura 22).  

 

Figura 22 – Realização do registro de geolocalização por GPS da caiçara em Lucena-PB. Foto: Eduardo B. de L. 

Córdula, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos dados obtidos, pode-se traçar o perfil de localização na orla de Lucena de 

todas as caiçaras georreferenciadas, através da construção de um mapa onde foram marcadas 

para melhor visualização espacial (Figura 23). 

Além dos dados observáveis e manuscritos no Formulário de Campo, foram realizados 

registros fotográficos em 4 perspectivas: frente, lateral (anterior), fundos (posterior), 

interior/teto de cada caiçara (Figura 24). No Apêndice 5, foi colocado a prancheta com as fotos 

da parte frontal de cada caiçara registrada no município. 
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Figura 23 – Localização por GPS de todas as 100 caiçaras  no município de Lucena-PB. Fonte: Dados da Pesquisa, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 caiçaras 

Nº 91 a 100 

33 caiçaras 

Nº 01 a 33 

12 caiçaras 

Nº 34 a 45 

12 caiçaras 

Nº 46 a 57 

33 caiçaras 

Nº 58 a 90 
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Figura 24 – Exemplificação do registro fotográfico em perspectiva da caiçara n° 001, na sede do município de 

Lucena. Foto: Eduardo B. de L. Córdula, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dados visuais, com o registro numérico e a marcação por GPS (Figura 25), fazem 

a identificação geoespacial da caiçara, para que os dados sejam disponibilizados em formato 

digital para ambas as colônias de pescadores de Lucena-PB e para a SPU – Superintendência 

do Patrimônio da União, que concede a cessão de uso da praia na orla em todo o estado, além 

de livre acesso no site da Ong MAR (OSCIP) que proporcionou auxílio em todas as etapas do 

presente estudo.  

Este registro traz dados de gestão, que poderão ser utilizados pelas políticas públicas do 

ordenamento costeiro que vêm ocorrendo no município de Lucena-PB, conforme relatado por 

Córdula, Nascimento e Lucena (2018a), subsidiando desta forma informações para manutenção 

das caiçaras ao longo da orla do município. 

Na estrutura da caiçara, no esteio central da entrada, foi colocado uma etiqueta 

devidamente preparada e fixada com braçadeira de nylon (“enforca gato”), e junto, deixado um 

folder explicativo do projeto, caso no momento do registro da caiçara (Figura 26), o seu 

proprietário não se encontrasse. Os dados eram registrados da estrutura física da caiçara em 

planilha de campo, realizada a marcação GPS na entrada da caiçara, anotação dos objetos e 

apetrechos de pesca presentes em seu interior, registro fotográfico.  Os dados descritos foram 

Anterior                                                                   Lateral 

Interior                                                                    Posterior 
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colocados na planilha de campo, onde os mesmos foram organizados e ficarão disponíveis para 

as Colônias de Pesca de Lucena-PB. 

 

Figura 25 – Registro e medição da Caiçara (n° 015). Fonte: Foto Glória C. C. do Nascimento, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Pontos de medição realizadas nas caiçaras (em vermelho). Visão anterior. A – Largura; B – Altura 

total; C – Altura da parede; D – Comprimento.  Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

As medições eram realizadas com fita métrica, utilizando como unidade de medida o 

que vinha na própria fita, cujo carretel continha 100m. Foram medidos o comprimento, a 

largura, a altura central (da base até o ápice do telhado), a altura da parede, área útil 

(comprimento x largura = m²) (Figura 26), distância da preamar (da entrada da caiçara até a 

linha demarcada na praia pela maré alta) (Figura 27). 
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Figura 27 – Medição da Linha de Preamar, seguindo a orientação de definição do Decreto n. 5.300/2004, a partir 

da linha úmida/marca deixada pela maré cheia. Foto: Eduardo B. de L. Córdula, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linha da preamar é a “(...) marca deixada pela última maré alta, é identificada pela 

linha de umidade que separa a praia seca da praia úmida. Este é o indicador de linha de costa 

mais utilizado e mencionado na literatura”, sendo a referência adotada na praia para marcações 

na linha de costa (COSTA et al., 2008). Portanto, as medições ocorriam sempre na condição de 

maré baixa, para que houvesse nitidez da visualização da linha de preamar. O Plano de 

Gerenciamento Costeiro, Decreto n. 5.300/2004, no seu Inciso XII, define a linha de preamar, 

com “altura máxima do nível do mar ao longo de um ciclo de maré, também chamada de maré 

cheia” (BRASIL, 2004, p. 01). 

Com os dados das 100 caiçaras, pode-se inferir as médias das mediações de todos os 

parâmetros adotados, na sua totalidade e por localidade dentro do município de Lucena-PB 

(Quadro 2). 

No registro da média geral das caiçaras registradas e medidas, a distância da preamar é 

de 24,32m, a altura central é de 2,87m, a altura da parede é de 1,92m, a altura do teto é de 

0,96m, a medida entre caibros é de 0,64m, a largura é de 4,17m, o comprimento é de 7,03m e 

a área total é de 29,99m². 

 

Quadro 2 – Média total das medições realizadas das 100 caiçaras, por localidade, em Lucena-PB. Fonte: Dados 

da Pesquisa, 2018. 

Medições Sede Lucena Ponta de Lucena Gameleira Fagundes Costinha 

M
et

ro
 

Distância Preamar 33,73 14,65 19,84 24,86 10,48 

Altura Central 2,88 2,86 2,71 2,93 2,88 

Altura Parede 1,90 1,88 1,86 1,95 2,01 

Altura do Teto 0,97 0,99 0,85 1,02 0,87 

Entre Caibros 0,56 0,70 0,65 0,67 0,70 

Largura 4,45 4,05 3,93 4,15 3,79 

Comprimento 9,08 5,62 6,45 5,95 6,41 

m
² 

Área Total 40,94 23,30 25,85 24,99 24,47 
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Com relação a distância da preamar, destaca-se a sede do município com as maiores 

distâncias, sendo as menores na localidade de Costinha. Isto deve-se a conformação da linha de 

praia, onde na sede do município forma uma enseada e, portanto, com faixa de praia com maior 

extensão. Já em Costinha, devido a influência do estuário do Rio Paraíba, a sua correnteza reduz 

a faixa de praia, deixando a localidade com menor extensão de praia (NACIMENTO, 2018). 

Quanto ao tamanho da caiçara, as maiores estão na sede do município, que possuem 

barcos de maior porte ou mais de um barco. As dimensões das caiçaras são de acordo com o 

tamanho das embarcações dos pescadores, porém, os mesmos informaram que o maior barco, 

que é o baiterão, possui cerca de 12 metros de comprimento. Segundo Ramalho e Santos (2018), 

a baitera/baiterão é muito utilizada em diversas regiões litorâneas do país, onde a baitera possui 

07 metros de comprimento e o baiterão aproximadamente 12 metros. 

Foi acrescentado um esquema tridimensional da caiçara, para que os pescadores 

identificassem as partes da estrutura da caiçara, os tipos de madeiras e sua nomenclatura folk 

(Figura 28). 

 

Figura 28 – Estrutura tridimensional da caiçara e em perspectivas. Fonte: Desenho (software Pormob) por Tainá 

Cornélio Fagundes, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Entrevistas Livres, os pescadores elencaram alguns etnoelementos em virtude de 

sua utilização na caiçara. Porém, a origem dos nomes e qual o significado de cada um, não 

souberam responder, sendo eles: linha, que era de madeira processada e comercializada em 

madeireiras, servia de suporte ao teto da caiçara indo de uma extremidade à outra na extensão 
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total do comprimento. Muitas vezes a linha era o esteio por ser de madeira florestal nativa 

rusticamente trabalhada; esteio, formavam as colunas de sustentação da caiçara e/ou do teto, 

sendo de grande diâmetro, utilizando os tronco talhado de árvores e como entre-linhas na 

armação e sustentação do teto; inxamé, são caules de diâmetro intermediário utilizados para o 

preenchimento das laterais da caiçara, formando as paredes que mesmo vazadas, as madeiras 

justapostas impedem a passagem de pessoas e, ao mesmo tempo,  garantem firmeza à sua 

estrutura; caibros, com diâmetro médio, de madeiramento processado de madeireira e que são 

colocados no caimento do teto para repouso das folhas de coqueiro. Em muitas das caiçaras 

foram encontrados madeiramento florestal nativo, com diâmetro similar aos inxamés; e vara ou 

cinta, que se caracteriza pelo pequeno diâmetro e serve de elemento de apoio à amarração de 

firmeza aos inxamés, sendo fixados de forma transversal (Figura 29). O teto é coberto de palha 

de coqueiro que cresce naturalmente nas praias, que é “aberta” na linguagem local, seca à 

sombra, para ganhar dureza nos folíolos e então ser utilizada na coberta. Todas as amarrações 

são realizadas com arame, prego galvanizado ou barbante de sisal/agave. 

Em média foi relatado que são necessários para o madeiramento de uma caiçara: (1) nas 

paredes – de 08 esteios de sustentação como colunas; 166 inxamés fechando as paredes laterais 

e posterior; quando possui, 16 varas/cinta para fazer a amarração entre os inxamés; (2) no teto 

– 01 linhas/esteio central e 02 linhas/esteio laterais sobre as paredes no comprimento da caiçara; 

e 03 entre-linhas, uma sobre a parede frontal,  uma sobre a parede anterior, uma no central e 

outra sobre a parede posterior  (Figura 29). A quantidade de caibros não foi contabilizada, 

devido em algumas delas não ser possível o acesso a lateral e em outras, por estarem densamente 

fechadas, o que impossibilitou a sua contagem.  

O perímetro de cada madeira de origem florestal era medido envolvendo em laço o 

etnoelemento (esteio, inxamé, vara/cinta) com fita métrica e verificando a medida em metros 

(BASTOS; LOBATO, 1996; SILVA; MEDEIROS, 2005). Eram realizadas a medição de três 

dos mesmos elementos (réplicas), para obtenção de uma média, já que haviam o mesmo 

etnoelemento apresentando dimensões diferenciadas (Figura 30). 
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Figura 29 – Estrutura tridimensional da caiçara, com a identificação dos tipos de madeiras utilizadas (pelo tipo de 

uso na caiçara). Fonte: Desenho (software Pormob) por Tainá Cornélio Fagundes, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Medição do perímetro do madeiramento principal da caiçara: linha, esteio, inxamé e vara. Fonte: 

Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas caiçaras registradas no município de Lucena-PB, a média geral das medições dos 

perímetros foram: varas/cinta 0,11; perímetro do inxamé 0,15m; perímetro do esteio 0,31m; e 

o Desvio Padrão (DP) destes, ficou em: varas/cinta 0,02; inxamé 0,02; e esteio 0,06. Portanto, 

quanto mais próximos os valores obtidos do DP ficarem próximos de zero, mais uniforme e 

lineares são os dados em análise (BRITO et al., 2003). 

 A média por localidade dentro do município altera-se, segundo os próprios 

entrevistados, devido a conformação da linha de praia, da incidência de ventos e da distância 

total da faixa de areia (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Média e Desvio Padrão (DP) dos perímetros das madeiras utilizadas na estrutura da caiçara, por 

localidade, de acordo com a nomenclatura folk. Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

Medições 

em  

metro 

Sede 

Lucena 

DP Ponta 

de 

Lucena 

DP Gameleira DP Fagundes DP Costinha DP 

Perímetro 

Varas/Cinta 

0,10 0,02 0,12 0,02 0,11 0,01 0,11 0,02 0,11 0,02 

Perímetro 

Inxamé 

0,15 0,02 0,14 0,02 0,15 0,02 0,14 0,02 0,18 0,02 

Perímetro 

Esteios 

0,36 0,07 0,29 0,05 0,30 0,05 0,29 0,03 0,28 0,04 

 

 Com os dados por localidade, verifica-se que, para varas/cinta o menor valor estão na 

sede do município e o maior em Ponta de Lucena; para inxamé os menores valores estão na 

sede de Lucena e em Gameleira, enquanto a média de maior valor está em Costinha; e para 

esteios, Costinha apresentou os menores perímetros, enquanto que a sede de Lucena apresentou 

os maiores valores.  

 

3.2 Dados Etnobotânicos dos Pescadores Artesanais Proprietários de caiçara 

 

 As entrevistas foram realizadas no período de março de 2016 a julho de 2018, períodos 

em que houve atividades de Campo no município, em virtude da disponibilidade de tempo para 

realizar conjuntamente as medições. Nem todo mês foi possível estar na área de estudo, razão 

pela qual a amplitude temporal de sua realização. 

Com base nas: (1) entrevistas informais com os pescadores artesanais proprietários de 

caiçara, (2) com as entrevistas formais com os presidentes de ambas colônias de pescadores (Z-

5 e Z-19), foi possível a elaboração do instrumento de entrevista, um formulário 

semiestruturado com perguntas para investigação etnobotânica dos especialistas na 

comunidade. Para adequação do formulário, foi realizado o pré-teste com um dos especialistas, 

para posterior entrevista com os demais Especialistas Locais (proprietários de caiçara).  

Durante o desenvolvimento do estudo, estes especialistas foram identificados e 

indicados através da técnica “Bola de neve”, para o registro dos dados etnobotânicos, além dos 

locais de extração destes recursos, realização de coletas botânicas in locus e posterior 

identificação das espécies por botânicos taxonomistas.  

 

3.2.1 Etnobotânica da caiçara 

 

 O grupo de Especialistas Locais, que foram os Informantes Chaves deste estudo, era 

composto por 42 pescadores proprietários de caiçara (n amostral) em Lucena-PB, sendo 25 
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residentes e possuidores de caiçara na sede do município (cidade de Lucena), 03 em Ponta de 

Lucena, 03 em Gameleira, 05 em Fagundes e 06 em Costinha. Buscou-se adotar a metodologia 

de Begossi (2009), para entrevistar 50% até 100 construções (caiçaras), porém, não foi possível, 

pois as entrevistas ocorriam na própria caiçara quando se encontrava o pescador em atividade 

nela ou indicação da residência pelo “bola de neve”. Mesmo em atividades de campo em turnos 

diferenciados e dias alternados da semana e apoio de ambas as colônias de pescadores no 

município, o número de entrevistados ficou em 42. 

Iniciando o processo de entrevista, dos 42 Informantes Chave (IC) entrevistados, 36 

(85,71%) eram proprietários de caiçara e 06 (14,29%) não eram e estavam compartilhando com 

o proprietário. Dos 42 IC, 02 não eram pescadores e 02 estavam aposentados. Ainda sobre 

compartilhamento, 03 (7,14%) proprietários informaram que compartilham com outro 

pescador, mas que durante a entrevista, o compartilhante não estava presente. Para verificação 

do tempo de propriedade sobre a caiçara, os dados mostraram-se diversificados, estando com 

tempo de posse e uso com menos de 1 ano, chegando a até mais de 36 anos (Quadro 4). 

  

Quadro 4 – Tempo de propriedade sobre a caiçara, pelos entrevistados. Fonte: Dados da Entrevista, 2018. 

Tempo/anos Quantitativo % 

menos de 1 ano 2 4,76 

de 2 a 5 2 4,76 

de 6 a 10 11 26,2 

de 11 a 15 2 4,76 

de 16 a 20 9 21,43 

de 21 a 25 2 4,76 

de 26 a 30 9 21,43 

de 31 a 35 0 0 

mais de 36 5 11,9 

Total  42 100 

 

Sobre o conhecimento e as práticas adquiridas sobre o uso do recurso madeireiro nativo 

(Mata Atlântica e Mangue) para construção das caiçaras, 06 IC (14,30%) afirmaram que 

aprenderam de forma inata (sozinhos), 16 (38,09%) por transmissão vertical (parente de 

primeiro ou segundo grau), 16 (38,09%) por transmissão horizontal, 02 (4,76%) não possuem 

este conhecimento por não serem pescadores e 02 (4,76%) mesmo sendo pescadores, não 

possuem conhecimentos sobre os tipos de madeiras utilizadas nas caiçaras. Quanto aos 

entrevistados terem repassado o seu conhecimento sobre a caiçara e o uso do recurso madeireiro 

nativo, 26 (61,91%) afirmaram que nunca repassaram para outra pessoa, 13 (30,95%) 

repassaram os saberes e as suas práticas para um parente, realizando a Transmissão Vertical, 
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01 (2,38%) realizou a Transmissão Transversal, repassando para outro pescador e 02 (4,76%) 

não possuem este conhecimento. 

Conforme estudos de Bernstein (1999) e Morais (2004) o conhecimento ocorre por vias 

verticais, de uma geração a outra dentro do mesmo núcleo familiar, e horizontal, entre os 

integrantes da comunidade. Portanto, estes saberes transmitidos de ambas as formas, estruturam 

a cultura local e a propagação de saberes e práticas específicas ao longo do tempo, 

principalmente aquelas ligadas a natureza (WERNECK, 2006; CODONHO, 2007; PEREIRA; 

DIEGUES, 2010; CARVALHO et al., 2011). No entanto, atualmente estudos como de Angelo 

(1992), Maneschy (1993), Giddens (2003), Córdula e Nascimento (2018), revelam que estas 

vias de transmissão não estão ocorrendo, devido as gerações mais jovens não estarem mais 

interessadas nestes conhecimentos e práticas vinculadas, por serem arcaicas e sem aplicação na 

atualidade, pois o mundo tecnológico é mais atrativo e a cultura tradicional não e, ainda, o 

mercado de trabalho absorve os filhos dos pescadores, com atividades menos perigosas ou de 

menor inconstância como a pesca.  

Ao ser realizado a Incidência de Risco (IR) na Transmissão Vertical do Conhecimento 

(TVC) dos saberes e práticas dos proprietários de caiçara em Lucena-PB, obteve-se o IR = 0,60, 

demostrando que os conhecimentos e práticas da cultura do pescador artesanal está tendo um 

rompimento em alguns destes casos, corroborando com o percentual de filhos que não desejam 

seguir a profissão do pai (52,39%) e 50% dos pescadores possuem filhos também pescadores.  

Quanto a terem construído a caiçara, 25 (59,52%) afirmaram que sim e 17 (40,48%) que 

não construíram, mas que compraram ou foi repassada por outro pescador, incluindo neste 

último, herdada de um parente. 

Para os entrevistados, quanto ao formato do teto, se mais em formato de triângulo 

equilátero (alto), 35 (83,34%) consideram o melhor formato, 05 (11,90%) consideram o teto 

em formato de triângulo obtuso (mais baixo), e 02 (4,76%) não souberam informar qual o 

melhor formato. Para realizar a coberta da caiçara, 03 (7,14%) afirmaram que fazem sozinhos, 

30 (71,43%) realizam multirão com os demais pescadores da localidade e depois fazem uma 

festividade entre eles, 07 (16,67%) afirmaram que paga a outros para fazerem a coberta do teto 

e 02 (4,76%) não sabem informar, por não ser pescador, pois quem cuida da caiçara é um 

funcionário. Quanto a durabilidade, segundo os entrevistados, a média dos dados obtidos foi de 

3 anos e tudo depende do formato do teto, pois quanto mais alto for o teto, a queda d’água da 

chuva é maior e não acumula umidade sobre ela. 

Com relação a aquisição da palha do coqueiro, 24 (57,15%) afirmaram que compram e 

15 (35,72%) vão por conta própria pegar a palha em granjas, sítios e na praia, e 03 (7,13%) não 

souberam responder, por não participarem desta prática de coberta e busca de palha. Aos que 
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compram a palha, foi questionado qual o valor aproximado, e a média obtida é de que o custo 

do cento da palha é de aproximadamente R$ 64,00 (sessenta e quadro reais) e para dobrar os 

folíolos da folha numa única direção – o que intitulam de quebrar a palha – custa em média R$ 

30,00 o cento de palha quebrada. A secagem é a sombra para depois serem sobrepostas e 

amarradas com barbante de sisal ou sintético.  

Como a quantidade de palha está escassa no município, como demostrado na análise por 

Incidência de Risco, onde o IR = 0,95 mostra o alto risco da escassez deste recurso no município, 

fato que corrobora com o Percentual indicado pelo MPETH (Quadro 5), onde 76,19% 

afirmaram estar em estado escassez na atualidade, em relação ao passado, onde 95,24% dos 

entrevistados afirmaram que era abundante. O IR apresentando índice próximo do valor 1, 

indica alto grau de risco. Os entrevistados foram questionado se utilizavam a palha oriunda de 

coqueiro cultivado, e que existe no município na forma de monocultura para obtenção do fruto 

para indústria de processamento de coco e 18 (42,85%) afirmaram que sim, 17 (40,48%) 

responderam que não servia por não ter a mesma resistência e durabilidade da palha do coqueiro 

nativo, e 07 (16,67%) não souberam responder. 

 A tradição da construção da caiçara no município de Lucena-PB, depende 

exclusivamente da manutenção, estímulo e valorização da cultura local dos Pescadores 

Profissionais Artesanais, que são os Especialistas Locais detentores deste conhecimento, em 

especial os Especialistas Etnobotânicos, que além da memória dos saberes e práticas da 

estrutura, utilidade e importância da caiçara, detém também os saberes e práticas na 

identificação das espécies por eles utilizadas em sua estrutura (CÓRDULA; NASCIMENTO 

LUCENA, 2018a). Estes saberes em comunidades de pescadores mantém a tradição e arte da 

pesca ao longo do tempo e através das gerações (NASCIMENTO, 2013), que assim determinam 

a produção dos espaços e da cultura local (ALVES, 2011). Assim, uma gestão participativa no 

manejo dos recursos naturais, que são o patrimônio de suma importância para esta comunidade 

de pescadores, se faz necessária para a contínua utilização da vegetação florestal (ADAMS, 

2000a; CRDOSO, 2001). Este é um dos desafios enfrentados por estes que detém a arte da 

pesca (ARAÚJO, 2013), que em meio a tantos outros, que geram a crise da pesca artesanal no 

Brasil (DIEGUES, 1999; CAPELLESSO; CAZEL, 2011), com destaque para a urbanização 

que na sua expansão expulsa ou absorve as comunidades de pescadores e descaracterizam sua 

comunidade tradicional (DIEGUES, 2004; MACEDO, 2004), além da perda da biodiversidade 

pelo desmatamento das áreas naturais e que afeta os ecossistemas do bioma marinho e de Mata 

Atlântica (PINTO; BRITO, 2005)), e que se refletem em riscos eminentes de perda da sua 

tradição e identidade cultural (MANESCHY, 1993; ALVES, 2011). Portanto, atuar na 

conservação para o manejo sustentável destas áreas naturais, irá garantir a permanência e a 
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sobrevivência de uma cultura pouco valorizada e que possui profundos conhecimentos sobre a 

relação salutar ser humano e natureza (CASTRO, 2004; CARVALHO, 2015).  

 A partir dos dados coletados evidenciando os motivos das mudanças da disponibilidade 

de recursos naturais de uso dos pescadores para a caiçara (Mata Atlântica e Mangue), pode-se 

obter a Análise da Incidência de Risco (IR). Para o desmatamento da área de floresta de Mata 

Atlântica, a partir das citações desta problemática (nr = 37) pelos entrevistados (nj = 42), 

obteve-se o resultado de IR = 0,88. Com relação a IR do desmatamento dos Mangues do 

município, a partir das citações desta problemática (nr = 15) pelo total dos entrevistados (nj = 

42), onde se obteve o resultado de IR = 0,36. Nesta análise, os valores obtidos quanto mais 

próximos do número 1 (referência), indicam um alto risco para a população, corroborando com 

as entrevistas dos pescadores proprietários de caiçara. Ou seja, apesar da análise das imagens 

da Figura 33 mostrarem um aumento da vegetação, na percepção do pescador local proprietário 

de caiçara, está diminuindo pela expansão da agricultura canavieira e da expansão urbana. E 

em relação ao Mangue, na percepção deles, em virtude da legislação protetiva, as áreas de 

manguezal está aumentando. No entanto, a análise geoespacial da Figura 33, mostra que a área 

vem reduzindo ao longo dos últimos10 anos. Neste sentido, há uma necessidade de estudos 

mais aprofundados e multidisciplinares na localidade, para se obter um perfil real e fiel da 

situação das áreas de vegetação nativa no município.  

Apenas a percepção dos pescadores, com relação a escassez da palha utilizada na 

caiçara, em virtude do desmatamento dos coqueiros nativos, juntamente com a Incidência de 

Risco altíssima (I = 0,95), coincidiram com a drástica redução ao longo dos últimos 10 anos, 

da faixa de duna e praia no município, conforme a análise geoespacial do MapBiomas (Figura 

34).  

 Analisando os dados obtidos com a metodologia MPETH, aplicado aos entrevistados 

Especialistas Locais (Quadro 5), a situação da Mata Atlântica no passado era abundante 

(92,86%) e atualmente encontra-se escasso (59,52%), enquanto que os Mangues no passado era 

abundante (71,43%) na sua extensão e concentração de árvores, e atualmente encontra-se 

numeroso (35,71%).  

 

Quadro 5 – Dados Obtidos com o MPETH: situação da Mata Atlântica (matas), situação dos Mangues e situação 

da Palha(folha)/Coqueiro. Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 Situação das Matas Situação dos Mangues Situação da Palha/Coqueiros 

Categoria  Passado Presente Passado Presente Passado Presente 

Abundante A = 39 

(92,86%) 

A = 02 

(4,76%) 

A = 30 

(71,43%) 

A = 06 

(14,29%) 

A = 40 

(95,24%) 

A = 0 

Numeroso B = 01 

(2,38%) 

B = 07 

(16,67%) 

B = 03 

(7,14%) 

B = 15 

(35,71%) 

B = 0 B = 02 (4,76%) 
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Reduzido  C = 0 C = 06 

(14,29%) 

C = 01 

(2,38%) 

C = 04 

(9,52%) 

C = 0 C = 06 

(14,29%) 

Escasso  D = 0 D = 25 

(59,52%) 

D = 02 

(4,76%) 

D = 11 

(26,19%) 

D = 0 D = 32 

(76,19%) 

Não responderam 02 (4,76%) 02 (4,76%) 06 

(14,29%) 

06 

(14,29%) 

02 (4,76%) 02 (4,76%) 

 

A exploração ao longo do tempo dos recursos não madeireiros e madeireiros para 

diversos fins, sem o devido manejo sustentável para atender as demandas crescente das 

populações (ADAMS, 2000a,c; SOLDATI; ALBUQUERQUE, 2010), aliados aos processos 

de desmatamento, abrindo espaços para monocultura ou expansão urbana, tem provocado perda 

de áreas verdes nativas, principalmente do bioma Mata Atlântica e assim, a perda da 

biodiversidade e das espécies de uso das comunidades tradicionais e locais (COPOBIANCO; 

LIMA, 1997; ZAÜ, 1998; RATTNER, 2002; SILVA; ANDRADE, 2004; TABARELLI et al., 

2005; NEVES, 2006; PINTO; AMOROZO; FURLAN, 2006; SCHINKE, 2011; 

GUIMARÃES; BRAGA; OLIVEIRA, 2012; ARAGÃO, 2014). 

 

3.3 Levantamento de Dados de Geoprocessamento 

 

 Foi realizado o levantamento de dados por geoprocessamento para a classificação da 

vegetação natural, que ocorreu através da imagem de alta resolução dos satélites GeoEye-1 e 

SPOT-5, disponíveis no programa Google Earth Pro. As imagens encontradas no programa 

supramencionado, é um produto da realização de um mosaico de imagens de vários satélites, 

que no caso desta pesquisa a imagem é um produto da junção de imagens dos satélites GeoEye-

1 e SPOT-5. 

A imagem adquirida junto ao Google Earth Pro, passou pelo processo de 

georreferenciamento, ou seja, o processo de referenciar geograficamente a imagem, para que a 

mesma adquira posicionamento geográfico real no espaço. 

Após o georreferenciamento da imagem, seguiu-se a classificação. O primeiro passo 

foi definir as classes, que para esta pesquisa o tema de interesse foi a vegetação natural presente 

no município. Assim, após a definição do tema, partiu-se para a aquisição de amostras na 

imagem, as quais levam em consideração a homogeneidade dos pixels da imagem (MENESES; 

ALMEIDA, 2012). 

A partir do conhecimento prévio da área, bem como a imagem ser de alta resolução, 

facilitou-se o processo de aquisição de amostras. A aquisição deu-se através da marcação de 

pontos nas áreas identificadas como vegetação natural. Antecedendo a marcação dos pontos, 

foi criado um shapefile (extensão de arquivos utilizados em softwares de Sistema de 
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Posicionamento Global - SIG) do tipo pontos para a partir desse shapefile a marcação ser 

iniciada. 

Após a aquisição das amostras, passou-se para o processo de criação de classes, no 

caso a de vegetação natural e seguiu-se para a classificação supervisionada automática em 

software de SIG, gerando assim a classificação da vegetação natural, como visto no mapa. 

 Com os dados do georeferrenciamento, foi calculada a área total da vegetação nativa 

remanescente no município, incluindo Mata Atlântica e Manguezal, totalizando 1.389,68 

hectares (Figura 31). 

 

Figura 31 – Mapa da distribuição da vegetação nativa no município de Lucena, Paraíba. Fonte: Dados da Pesquisa, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 
 

 Com os dados obtidos através de plataforma digital MapBiomas12, obteve-se que há uma 

flutuação no quantitativo da vegetação nativa, em relação a área da monocultura canavieira e 

da expansão urbana no município (Figura 32). 

 

Figura 32 – Dados comparativos da área florestal, da agropecuária/pastagem na totalidade e da infraestrutura 

urbana. Fonte: MapBiomas – estatística do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar os gráficos ao longo do tempo desde 1985 a 2017, nitidamente onde houve 

aumento das áreas de agropecuária, pastagem e infraestrutura urbana, consequente, houve uma 

redução da área de floresta no município de Lucena (de 1988 a 1990, de 1994 a 1996, de 1998 

a 2000, de 2001 a 2006 e de 2010 a 2015). E, quando houve uma retração da área de pastagem 

e agricultura, houve um aumento da área florestal (de 1986 a 1987, de 1989 a 1991, 1995 a 

1998, de 2000 a 2001, de 2006 a 2009). 

 Através do site MapBiomas, pode-se buscar informações geoespaciais de cobertura do 

solo, comparativamente buscando os mapas mais atuais (2017) e de imagens de 10 anos antes 

(2007), para analisar as condições da área quanto a vegetação nativa e a área urbana (Figura 33, 

34 e 35). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 http://mapbiomas.org 
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Figura 33 – Formação florestal de Mata Atlântica e Mangue do município de Lucena-PB, ano base 2007 e 2017. 

Fonte: MapBiomas, 2018. 
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Figura 34 – Formação de vegetação praia e duna do município de Lucena-PB, ano base 2007 e 2017. Fonte: 

MapBiomas, 2018. 
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Figura 35 – Formação da infraestrutura urbana do município de Lucena-PB, ano base 2007 e 2017. Fonte: 

MapBiomas, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2007 a área total da vegetação florestal nativa era de 2.398,77ha, apresentando um 

aumentando de 18,60% no ano de 2017, para uma área total de 2.947,15ha. Por sua vez, a 
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formação vegetal Mangue, que em 2007 apresentou uma área total de 649,75ha, acabou tendo 

uma redução de 18,81%, em relação a 2017, passando a uma área total de 527,52ha. 

A área de praia e duna, apesar do MapBiomas estar na categoria de “Área não 

Vegetada”, mas que, segundo relatos dos próprios pescadores, era uma faixa extensa de areia, 

e ao longo dela, em vários trechos, possuía vegetação composta por gramíneas e coqueiros 

nativos, em 2007 estava com área total de aproximadamente 50,95ha, porém, teve uma redução 

drástica de aproximadamente 98,95%, passando a ficar em 2017, com apenas 0,53ha. 

 A área que compreende a infraestrutura urbana no município de Lucena-PB, que em 

2007 era de 729,21ha, foi ampliada no período de dez anos, em 23,90%, passando a ocupar uma 

área total de 235,49ha. 

A área de agricultura, pastagem e agropastorial pouco se alteram entre os anos bases 

selecionados para a presente análise, ficando em 2007 com uma área de 8.312,28ha, e em 2017 

para uma área total de 7.673,79ha, com uma redução de apenas 7,68% em 10 anos (Figura 36). 

 

Figura 36 – Área Agricultura, pastagem e agropecuárias do município de Lucena-PB, ano base 2007 e 2017. 

Fonte: MapBiomas, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Andrade e Santos (2014), em 2004 restavam na Paraíba, apenas 0,4% da Mata 

Atlântica original, que teve sua redução ao longo das décadas pela derrubada clandestina, uso 

do recurso madeireiro para construções habitacionais e uso como combustível, mineração, 

agricultura, pecuária e ocupação de loteamentos residenciais. 
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3.4 Etnobotânica das Espécies Utilizadas 

  

Ficou nitidamente evidente, que os mesmos não dominam todo o conhecimento local 

sobre os recursos botânicos que são utilizados na estrutura física da caiçara. Portanto, não são 

os especialistas etnobotânicos. Porém, dois Especialistas Etnobotânicos foram indicados no 

município, um na sede do município (cidade de Lucena) e outro na localidade de Costinha.  

Nas Entrevistas Livres, os pescadores afirmaram que os elementos encontrados eram de 

quatro tipos, em virtude de sua utilização. Porém, a origem dos nomes e qual o significado de 

cada uma, não sabiam precisar. Portanto, houve uma etno-interpretação pelas informações 

relatadas e do uso destas madeiras na caiçara. Da mesma forma, mencionaram a nomenclatura 

folk para as espécies das madeiras utilizadas (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Madeiras utilizadas, de acordo com a nomenclatura folk, para função e espécie. Fonte: Dados da 

Pesquisa, 2016. 

Função Espécie 

Linha  Madeiramento de serralharia ou espécie nativa (esteio) 

Caibro Madeiramento de serralharia ou espécie nativa (inxamé) 

Esteio  Sucupira, Gitaí, Cocão, Pau-D’arco, Mangue Sapateiro e Mangue Manso 

Inxamé  Cocão, Imbiriba, Mangue Manso, Mangue Sapateiro 

Vara/Cinta Imbiriba, Cocão, Pau-Cinza 

Palha  Coqueiro  

 

Para identificação das espécies vegetais relacionadas pela nomenclatura folk pelos 

pescadores e de uso nas caiçaras, realizou-se a metodologia comparativa pela bibliografia 

existente (SOUTO, 2008), e em consulta a botânicos taxonomistas. 

Apesar do município conter uma plantação comercial de coqueiros, de uma empresa 

local, que visa envasar o leite obtido da polpa amêndoa, e, portanto, pela alta produção de 

folhagem poderia sanar o problema relatado, entretanto, segundo os próprios pescadores, estas 

folhas são mais frágeis e possuem menor durabilidade, do que as dos coqueiros nativos do 

município. Todas as amarrações são realizadas com arame, prego galvanizado e/ou barbante de 

sisal/agave. 

Em entrevista, os presidentes das colônias de pescadores do município de Lucena, 

quando questionados sobre se o teto deveria manter com o mesmo tipo de material, ambos 

informaram que deveria mudar e ser outro tipo de material, dando como justificativa a escassez 

da “palha” (folha) de coqueiro no município.  

Em pesquisas sobre o possível esclarecimento científico para a fragilidade da folha do 

coqueiro em cultivos em larga escala, verificou-se que estes estão susceptíveis a diversas 

manifestações fitossanitárias (fungos, vírus, artrópodes, etc.) (LEITE; MOURA, 2000). Outro 
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fator é o desflorestamento das áreas nativas para a monocultura, o que fragiliza o solo, com a 

perda de nutrientes e, como consequência, torna o cultivo com baixa produção, fragiliza as 

plantas e que acabam necessitando de adubação química (MOCHIUTTI; MEIRELLES, 2001). 

Em virtude da ordem e quantidade de vezes em que foram citadas pelos pescadores 

(Ranking Invertido) (GOMES; BANDEIRA, 2012), pela sua importância de uso e versatilidade 

em ser empregada em mais de uma utilidade (como mais de um etnoelemento),  das 09 espécies 

citadas nas entrevistas, tem-se o seguinte ordenamento: 1° - Gitaí, 2° - Mangue sapateiro; 3° - 

Cocão e Sucupira; 4° - Imbiriba, 5° - Mangue Manso, 6° - Pau-D’Arco, 7° - Cascudo e 8° - 

Pau-Cinza (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Dados do Ordenamento por Ranking total invertido de uso das espécies botânicas citadas na Lista 

Livre. Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 Espécies Botânicas Folk 

  
Cocão 

Pau-

Cinza 
Imbiriba Sucupira 

Mangue 

Manso 

Mangue 

Sapateiro 
Cascudo 

Pau-

d'Arco Gitaí 

vara/cinta 5 4 8 2 8 8 6 2 6 

Ordem 3° 4° 1° 5° 1° 1° 2° 5° 2° 

inxamé  17 5 14 5 5 14 6 2 17 

Ordem 1° 4° 2° 4° 4° 2° 3° 5° 1° 

esteio  8 5 6 23 8 11 4 13 27 

Ordem 5° 7° 6° 2° 5° 4° 8° 3° 1° 

Soma 

Total 30 14 28 30 21 33 16 17 50 

Ordem 

Final 
3° 8° 4° 3° 5° 2° 7° 6° 1° 

 

Ao analisar o Quadro 7, para as espécies mais utilizadas para vara/cinta, houveram a 

classificação em cinco Rankings, sendo: 1° - Mangue Sapateiro, Mangue Manso, Pau d’Arco e 

Imbiriba, 2° - Cascudo, Gitaí, 3° - Cocão, 4° - Pau-Cinza e 5° - Sucupira. Já para inxamé, o 

ordenamento de uso ficou: 1° - Cocão, Gitaí e Mangue Manso, 2° - Imbiriba e Mangue 

Sapateiro, 3° - Cascudo, 4° Pau-Cinza, Sucupira e 5° - Pau d’Arco. E, para esteio, as mais 

utilizadas pelos pescadores proprietários de caiçara, conforme a lista livre e pelo ordenamento 

foram: 1° - Gitaí, 2° - Sucupira, 3° - Pau-D’Arco, 4° - Mangue sapateiro, 5° - Mangue Manso 

e Cocão; 6° - Imbiriba, 7° - Pau-Cinza e 8° - Cascudo. 

A análise por localidade indicou uma nova configuração do Ordenamento por Ranking 

(Quadros 8 a 12). 

Analisando o Quadro 8, o ranking que se destacou nas entrevistas na sede do município 

de Lucena, foi em 1° Gitaí, 2° Imbiriba e 3° Sucupira. A escolha se dá pela durabilidade da 

madeira e facilidade de encontrá-la nas áreas de mata, pois, como são fincadas na areia da praia 
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e em contato com a umidade do solo, se não forem mais resistentes apodrecem em menos de 

um ano, que na linguagem local é “rolar o pau”. 

 

Quadro 8 – Dados do Ordenamento por Ranking total invertido de uso das espécies botânicas citadas na Lista 

Livre, por localidade, nas entrevistas na sede do município de Lucena. Fonte: Dados da Pesquis, 2018. 

  

Espécies Botânicas Folk 

Cocão 
Pau-

Cinza 
Imbiriba Sucupira 

Mangue 

Manso 

Mangue 

Sapateiro 
Cascudo 

Pau-

d'Arco Gitaí 

vara/cinta 3 4 5 2 0 0 5 2 5 

Ordem 3° 2° 1° 4° 0 0 1° 4° 1° 

inxamé  8 5 11 3 0 0 5 2 11 

Ordem 2° 3° 1° 4° 0 0 3° 5° 1° 

esteio  3 5 4 14 0 0 3 7 21 

Ordem 6° 4° 5° 2° 0 0 6° 3° 1° 

Soma 

Total 14 14 20 19 0 0 13 11 37 

Ordem 

Final 
4° 4° 2° 3° 0 0 5° 6° 1° 

 

Os dados do Quadro 9 mostram o ranking de preferência de usos para madeiras nas 

caiçaras na localidade de Ponta de Lucena, estão em 1° lugar Imbiriba, Cocão e Mangue 

Sapateiro em 2° Sucupira e em 3° Gitaí. A Imbiriba pela facilidade de ser encontrada, segundo 

os entrevistados, é a mais utilizada. Nesta localidade as caiçaras fogem totalmente ao padrão, 

sendo empregados inúmeros materiais na sua composição. 

 

Quadro 9 – Dados do Ordenamento por Ranking total invertido de uso das espécies botânicas citadas na Lista 

Livre, por localidade, nas entrevistas na em Ponta de Lucena. Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

  

Espécies Botânicas Folk 

Cocão 
Pau-

Cinza 
Imbiriba Sucupira 

Mangue 

Manso 

Mangue 

Sapateiro 
Cascudo 

Pau-

d'Arco Gitaí 

vara/cinta 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

Ordem 0 0 1° 0 2° 0 0 0 0 

inxamé  4 0 3 0 0 3 0 0 2 

Ordem 1° 0 2° 0 0 2° 0 0 3° 

esteio  2 0 1 4 0 3 0 1 1 

Ordem 3° 0 4° 1° o 2° 0 4° 4° 

Soma 

Total 6 0 6 4 1 6 0 1 3 

Ordem 

Final 
1° 0 1° 2° 4° 1° 0 4° 3° 

 

 Na localidade de Gameleira, o ranking analisado a partir das entrevistas com os 

proprietários de caiçara, se destacaram em 1° lugar no uso o Mangue Sapateiro, em 2° o Mangue 

Manso e em 3° Gitaí. A utilização das espécies de Mangue nesta localidade, se deve a mesma 

está mais próxima as áreas de manguezal e mais distantes das áreas de mata. Portanto, os 
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pescadores utilizam os recursos mais próximos, reduzindo distância e esforço físico na sua 

extração e transporte.  

 

Quadro 10 – Dados do Ordenamento por Ranking total de uso das espécies botânicas citadas na Lista Livre, por 

localidade, nas entrevistas em Gameleira. Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

  

Espécies Botânicas Folk 

Cocão 
Pau-

Cinza 
Imbiriba Sucupira 

Mangue 

Manso 

Mangue 

Sapateiro 
Cascudo 

Pau-

d'Arco Gitaí 

vara/cinta 0 0 1 0 2 3 0 0 1 

Ordem 0 0 3° 0 2° 1° 0 0 3° 

inxamé  2 0 0 0 2 3 0 0 3 

Ordem 2° 0 0 0 2° 1° 0 0 1° 

esteio  1 0 0 2 2 3 0 3 1 

Ordem 3° 0 0 2° 2° 1° 0 1° 3° 

Soma 

Total 3 0 1 2 6 9 0 3 5 

Ordem 

Final 
4° 0 6° 5° 2° 1° 0 4° 3° 

 

Na localidade de Fagundes (Quadro 11), o ranking do uso do recurso madeireiro para a 

caiçara elencados nas entrevistas foram: 1° lugar Mangue Sapateiro, 2° Mangue Manso e em 

3° Gitaí e Sucupira. Segundo os entrevistados o Mengue é próximo e por isso buscam nele as 

madeiras para a sua caiçara, sendo utilizada como inxamés, varas e esteios nas paredes. No teto, 

como linha/esteio têm preferência por madeiramento de mata, razão da ocorrência das espécies 

em 3° lugar. O Mangue próximo é fonte dos recursos madeireiros para construção das caiçaras. 

 

Quadro 11 – Dados do Ordenamento por Ranking total de uso das espécies botânicas citas na Lista Livre, por 

localidade, nas entrevistas em Fagundes. Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

  

Espécies Botânicas Folk 

Cocão 
Pau-

Cinza 
Imbiriba Sucupira 

Mangue 

Manso 

Mangue 

Sapateiro 
Cascudo 

Pau-

d'Arco Gitaí 

vara/cinta 0 0 0 0 2 4 0 0 0 

Ordem 0 0 0 0 2° 1° 0 0 0 

inxamé  1 0 0 2 2 4 0 0 1 

Ordem 3° 0 0 2° 2° 1° 0 0 3° 

esteio  0 0 1 3 2 4 0 2 4 

Ordem 0 0 4° 2° 3° 1° 0 3° 1° 

Soma 

Total 1 0 1 5 6 12 0 2 5 

Ordem 

Final 
5° 0 5° 3° 2° 1° 0 4° 3° 

 

E, na localidade de Costinha (Quadro 12), os dados mostram que em 1° lugar ficou o 

Mangue Manso, em 2° o Mangue Sapateiro e em 3° o Cascudo. Como costinha é inserida em 

área de manguezal, este recurso é preferencial na busca por madeiramento para a caiçara e, no 
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caso do Cascudo, que é uma espécie de Mata Atlântica, preferem para os esteios da caiçara, 

devido a sua resistência a umidade. Esta associação se deve, segundo os entrevistados, a espécie 

ser empregada na composição dos currais de pesca no município. 

 

Quadro 12 – Dados do Ordenamento por Ranking total de uso das espécies botânicas citadas na Lista Livre, por 

localidade, nas entrevistas em Costinha. Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 Espécies Botânicas Folk 

  
Cocão 

Pau-

Cinza 
Imbiriba Sucupira 

Mangue 

Manso 

Mangue 

Sapateiro 
Cascudo 

Pau-

d'Arco Gitaí 

vara/cinta 2 0 0 0 3 1 1 0 0 

Ordem 2° 0 0 0 1° 3° 3° 0 0 

inxamé  2 0 0 0 1 4 1 1 0 

Ordem 2° 0 0 0 3° 1° 3° 3° 0 

esteio  2 0 0 0 4 1 1 0 0 

Ordem 2° 0 0 0 1° 3° 3° 0 0 

Soma 

Total 6 0 0 0 8 6 3 1 0 

Ordem 

Final 
2° 0 0 0 1° 2° 3° 4° 0 

 

 Ainda foi realizada análise das citações na Lista Livre, pelo Valor de Uso (VU) das 

espécies botânicas citadas, encontrando o ordenamento pela quantidade de uso de uma espécie 

(Quadro 13).  

 

Quadro 13 – Ordenamento das espécies botânicas pelo Valor de Uso conforme a quantidade de citações para 

diferentes usos na caiçara pelo pescador. Fonte: Dados das Entrevistas, 2018. 

Espécies Botânicas Folk VU Ordenamento 

Gitaí 0,74 1° 

Cocão 0,57 2° 

Sucupira 0,45 3° 

Mangue Manso 0,43 4° 

Imbiriba 0,43 4° 

Mangue Sapateiro 0,40 5° 

Cascudo 0,26 6° 

Pau-Cinza 0,21 7° 

Pau-D'Arco 0,24 8° 

 

 Conforme mostrado no ordenamento pelo Ranking Invertido, algumas das espécies 

coincidiram para alguns dos usos como o caso do Gitaí, Cocão e Sucupira são as espécies 

botânicas de preferência de uso na caiçara, e isso se deve, segundo os entrevistados, pelo fato 

de possuírem maior durabilidade. 

 Analisando por localidade, o VU mostrou um ordenamento diferenciado entre cada 

localidade (Quadro 14). 
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Quadro 14 – Ordenamento das espécies botânicas pelo Valor de Uso e por localidade, conforme a quantidade de 

citações para diferentes usos na caiçara pelo pescador. Fonte: Dados das Entrevistas, 2018. 

  

Espécies Botânicas Folk 

Cocão Gitaí Sucupira 

Pau-

D'Arco 

Pau-

Cinza Imbiriba Cascudo 

Mangue 

Sapateiro  

Mangue 

Manso 

Sede 

Lucena 0,52 0,88 0,56 0,24 0,36 0,44 0,32 0 0 

Ordem  3° 1° 2° 7° 5° 4° 6° 0 0 

Ponta de 

Lucena 1,33 0,66 0,33 0,33 0 1,66 0 0,66 0,33 

Ordem  2° 3° 4° 4° 0 1° 0 3° 4° 

Gameleira 1 1,33 0,33 0,66 0 0,33 0 1 1 

Ordem  2° 1° 4° 3° 0 4° 0 2° 2° 

Fagundes 0,2 0,6 0,6 0,2 0 0,2 0 1,2 1,2 

Ordem  3° 2° 2° 3° 0 3° 0 1° 1° 

Costinha 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1 1,33 

Ordem  3° 0 0 0 0 0 3° 2° 1° 

 

 A análise mostra 7 espécies com VU na sede do município, em Ponta de Lucena, 

Gameleira e Fagundes, enquanto que Costinha apresentou 4 espécies. Quanto as espécies 

ordenadas na preferência do uso por localidade, tem-se o destaque para 1°, 2° e 3° ordem: sede 

Lucena – (1°) Gitaí, (2°) Sucupira e (3°) Cocão; Ponta de Lucena – (1°) Imbiriba, (2°) Cocão, 

(3°) Gitaí e Mangue Sapateiro; Gameleira – (1°) Gitaí, (2°) Mangue Manso, Mangue Sapateiro, 

Cocão, (3°) Pau-D’Arco; Fagundes – (1°) Mangue Sapateiro e Mangue Manso, (2°) Gitaí e 

Sucupira, (3°) Cocão, Pau-D’Arco e Imbiriba; e Costinha – (1°) Mangue Manso, (2°) Mangue 

Sapateiro, (3°) Cocão e Cascudo. 

 Os dados de Ranking Invertido e Valor de Uso corroboram quanto as espécies mais 

utilizadas, principalmente nas localidades de Gameleira, Fagundes e Costinha. Portanto, são 

análises que se complementam a confirmação de usos pelos pescadores artesanais proprietários 

de caiçara. 

 Pesquisas mostram que o VU é empregado para identificar espécies etnobotânicas mais 

utilizadas pelas comunidades, dados estes que podem ser utilizados no conhecimento das 

espécies mais importantes, segundo a comunidade e, portanto, no seu manejo. Os estudos de 

Ferraz, Albuquerque e Meunier (2006), sobre o valor de uso de vegetação lenhosa em Floresta-

PE, identificaram 34 espécies, sendo 15 para categoria construção. Borges e Peixoto (2009), na 

comunidade caiçara no litoral Sul do Rio de Janeiro, mostraram que a comunidade utiliza o 

recurso florestal com identificação de 41 espécies para categoria construção. Desta forma, as 

comunidades possibilitam o registro das espécies e sua disponibilidade e utilidade pelas 

populações locais. 
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Segundo Viana (2000), há uma necessidade eminente na implementação de políticas e 

ações na gestão e manejo dos recursos naturais, que superem os fracassos das últimas décadas, 

numa tentativa de implementação do desenvolvimento sustentável na sociedade brasileira. O 

caminho está na busca dos etnoconhecimento das Comunidades Tradicionais e Locais, a partir 

de sua intima relação e saberes adquiridos na convivência diária com a natureza (TABARELLI 

et al., 2005; CÓRDULA; NASCIMENTO, 2018). 

Essas comunidades possuem “(...) o conhecimento mais sofisticado sobre a história de 

usos das florestas, sua viabilidade geográfica, taxonômica, ecologia, usos e manejo das espécies 

de plantas e animais, entre outros conhecimentos fundamentais para tomada de decisões 

coerentes” (VIANA, 2000, p. 24). Silva e Andrade (2005) encontraram em seu estudo no litoral 

de Pernambuco, a utilização do recurso florestal por comunidades locais para a categoria 

construção, sendo empregados nas moradias das famílias, construção de barracas de trabalho e 

currais para criação de animais. Miranda et al. (2011) em seus estudos de etnobotânica de 

pescadores na Ilha do Cardoso-SP, Lopes e Lobão (2013) em sua análise do uso de plantas 

lenhosas pelos pescadores do litoral de Espírito Santo, referem o uso para diversos fins, com 

destaque na construção de moradias e locais de trabalho. 

Notoriamente, as comunidades cuja cultura baseia-se na relação ser humano e natureza, 

fazem uso e são dependentes dos recursos florestais, em especial o do bioma Mata Atlântica, 

mas exploram de maneira controlada – numa forma de manejo natural – os recursos florestais 

madeireiros e não-madeireiros (ADAMS, 2000a; GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005; 

OLIVEIRA, 2007; SOUTO, 2008; CARNEIRO; BARBOSA; MENEZES, 2010; BRITO; 

SENA-VALLE, 2011; GANDOLFO; HANAZAKI, 2011). Estas comunidades necessitam de 

maior proteção, principalmente quanto aos empreendimentos que visam a expansão urbana, o 

turismo, atividades portuárias, a monocultura, a implantação de indústrias e empresas de grande 

porte nestas áreas de ocorrência de vegetação nativa , para que este patrimônio natural e que é 

utilizado muitas vezes por comunidades de Pescadores Profissionais Artesanais locais (PPA), 

possam manter seu modo de vida ao longo do tempo – cultura, conhecimentos e práticas  

(MIRANDA; HANAZAKI; GOVONE, 2011; LOPES; SCHINKE, 2011; LOBÃO, 2013; 

RAMOS; CAVALCANTI. VIEIRA, 2014). Assim, conhecer as plantas e seu uso etnobotânico, 

dependem do íntimo contato do ético (ciência) com o êmico (popular) (ROSA; OREY, 2012). 

 

  3.4.1 Coletas e Identificações Botânicas 

 

 Através da “bola de neve”, foram indicados dois pescadores que são ou foram 

proprietários de caiçara, como Especialista Etnobotânicos na comunidade, os quais foram 
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intitulados de Especialista 1, com 77 anos, que residia a 55 anos na sede do município, 

atualmente aposentado e ex-proprietário de caiçara. O mesmo exerceu diversas atividades além 

da pesca, dentre elas se destacam a de mateiro, agricultor, caçador e carvoeiro. E, o Especialista 

2, com 40 anos, nativo da região, pescador ativo, proprietário de caiçara e residindo na 

localidade de Costinha, conhecedor das plantas que utilizam na produção de apetrechos de 

pesca e das caiçaras na mesma localidade.  

Foram realizadas expedições botânicas para coletas e observação de Campo, no mês de 

julho de 2018, no município de Lucena-PB, indicados pelos EE, através de Turnê Guiada 

(Figura 37), onde os mesmos foram indicando as árvores pela nomenclatura folk, durante a 

caminhada nas áreas de mata e mangue, e coletou-se ramos em estado vegetativo, já que não 

foram encontrados elementos férteis. Posteriormente este material foi herborizado segundo 

técnicas usuais, cujas amostras foram enviadas para identificação dos táxons para os botânicos 

Prof. Dr. Rubens Teixeira de Queiroz, do Departamento de Sistemática e Ecologia (DSE), da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e para o biólogo Pedro Gadelha Neto, CRBio 

27764/5-D. Foram também realizados registros fotográficos da parte vegetativa aérea para 

auxiliar no processo de identificação.  

 

Figura 37 – Turnê Guiada pelo Pescador Especialista Etnobotânico 1 (PEE 1), no Ponto de Coleta 1. Foto: 

Eduardo B. de L. Córdula, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coletas botânicas foram realizadas em 04 pontos no município: Ponto 1 (PC1), Ponto 

2 (PC2), Ponto 3 (PC3) e Ponto 4 (PC4). Com o Especialista 1 foram realizadas coletas no PC1, 

PC2 e PC3. Com o Especialista 2, as coletas foram realizadas no PC4 (Figura 38).  Os Pontos 

de Coleta 1, 2 e 3 são áreas de Mata Atlântica e o PC4 é uma área de Mangue. 
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Figura 38 – Pontos de Coleta Botânica, no município de Lucena-PB. Fonte: Dados da Pesquisa/Google Earth, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ponto de Coleta 1 (PC 1) (S 06°55'31.72" e W 34°54'07.77") e o Ponto de Coleta 2 

(PC 2) (S 06°55’26.46” e W 34°54’26.83”), estão em uma ilha de Mata Atlântica que pertencia 

a uma fazenda de agricultura canavieira, ao lado da estrada estadual PB-019. O Ponto de Coleta 

3 (PC 3) (S 06°54’57.34” e W 34°53’33.22”), uma Área de Proteção Ambiental (APA), estava 

localizado na entrada do Assentamento Agrícola Oiteiro de Miranda, no Lote 01. E o Ponto de 

Coleta 4 (PC 4) (S 06°57’47.61” W 34°51’26.87”), está localizado na localidade de Costinha.  

As amostram eram acondicionadas e depois realizadas a seleção para herborização e 

prensadas em placas de papelão para formação das exsicatas (Figura 39). 

Após alguns dias de secagem, foi realizado também, um registro fotográfico das 

amostras, com destaque para a folha, principal elemento no processo de identificação de 

estruturas estéreis (Figura 40). 

 

Figura 39 – Seleção das amostras para produção das exsicatas. Fotos: Glória C. Cornélio do Nascimento, 2018. 
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Figura 40 – Exsicatas das espécies vegetais devidamente identificadas pelos botânicos taxonomistas. Fonte: 

Dados da Pesquisa, 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das espécies coletadas, 03 foram indicadas no momento da Turnê Guiada, pelo PEE 1, 

sendo elas Murta da Mata, Sapucaia e Murici, que foram indicadas para uso de vara/cinta e/ou 

inxamé (Quadro 15). As espécies foram coletadas a partir da Lista Livre que foi realizada junto 

com os entrevistados Informantes Chave da pesquisa. Uma foi identificada a nível genérico e 

dez a nível de específico. Uma das espécies folk indicada na Lista Livre não foi encontrada 

durante as coletas botânicas da Turnê Guiada, que foi o Pau-D’Arco (Handroanthus sp., Família 

Bignoniaceae). 
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Quadro 15 – Identificação preliminar das espécies arbóreas utilizadas pela população na construção das caiçaras. 

Fonte: Souto (2008) e consulta a especialistas botânicos. 

Ponto de 

Coleta 

Nomenclatura Folk Família Espécie 

 

P1 

Pau-Cinza Chrysobalanaceae Licania octandra (Hoffmanns. ex Roemer 

& Schult.) Kuntze 

Imbiriba Lecythidaceae Eschweilera ovata (Cambess.) Miers. 

Murta da Mata Myrtaceae Eugenia ligustrina (Sw.) Willd. 

 

 

P2 

Sapucaia Apocynaceae Himatanthus phagedaenicus (Mart.) 

Woodson 

Gitaí Fabaceae Apuleia leiocarpa J.F.Macbr. 

Cascudo Celastraceae Maytenus sp. 

 

P3 

Sucupira Roxa Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth 

Cocão Branco Salicaceae Casearia javitensis Kunth 

Murici Malpighiaceae Byrsonima sericea D.C. 

P4 Mangue Manso Combretaceae Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 

Mangue Sapateiro Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. 

 

As espécies indicadas de uso florestal madeireiro (Quadro 15), não constam na Lista da 

Flora Ameaçada de Extinção emitida pelo MMA (BRASIL, 2008a, 2014),  em nenhuma das 

suas categorias de risco. 

As espécies de uso etnobotânico pelos pescadores de Lucena-PB, também possuem usos 

diversos por comunidades tradicionais e locais de demais estados do Nordeste, bem como de 

outras regiões do país.  

A espécie arbórea conhecida pela comunidade local de pescadores proprietários de 

caiçara em Lucena-PB como Pau-Cinza (Licania octandra), foi identificada como de uso 

também por pescadores Caiçaras em Ilha Grande-RJ, na pesquisa de Oliveira (2002).  

A espécie Imbiriba (Eschweilera ovata), também conhecida em outras regiões como 

Biriba, e, segundo Lopes e Lobão (2013), em seu estudo etnobotânico em uma comunidade de 

pescadores no litoral do Espírito Santo, foi registrado o uso de espécies na categoria construção. 

Andrade et al. (2016a) descreveram o uso da mesma espécie para construção de canoas na Área 

de Proteção Ambiental (APA) de Costa de Itacaré-Serra Grande-BA. Oliveira, Santos e Gomes 

(2013), em seus estudos de espécies madeireiras na área de restinga, em Pirambu-SE, 

identificaram o uso combustível para a Biriba. E, Lucena et al. (2013), em seus estudos na pesca 

de currais para peixes no litoral de Pernambuco, o uso da Imbiriba para diversos fins pela 

comunidade. 

A espécie arbórea Murta da Mata (Eugenia ligustrina), foi descrita no Quilombo de 

Santa Cruz, Brejo Grande-SE por Andrade et al. (2016b), sendo conhecidas pela nomenclatura 

folk de Canela-de-veado ou Pirunga, sendo usada em cercas e construções de casas de taipa. O 
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uso de algumas espécies do gênero Eugenia são descritas pelos pescadores coletores da 

localidade de Patané, município de Arês-RN (FREIRE, 2015). 

Linhares (2010) descreve o uso da Sapucaia (Himatanthus phagedaenicus), no 

remanescente quilombola do município de Alcântara-MA, conhecida como “angélica do mato, 

banana de papagaio e leiteiro, é muito utilizada como catártica, depurativa e antihelmíntica, e 

mostrou ter efeitos espasmódicos” (Ibidem, p. 32). Leite (2010) também identificou em seu 

estudo o uso desta espécie,pela comunidade do entorno do fragmento florestal de restinga ao 

sul do estado de Espírito Santo. Silva e Andrade (2005) identificaram o uso da sapucaia em 

construções do litoral da Zona da Mata-PE. 

O Murici (Byrsonima sericea), segundo Lopes e Lobão (2013) em seu estudo no litoral 

do Espírito Santo, possuía o suo para lenha. Fonseca-Kruel et al. (2016) também identificaram 

esta espécie como de uso pela comunidade de pescadores artesanais de Arraial do Cabo-RJ. 

Silva e Andrade (2005), identificaram o uso do Murici na construção de casas e na produção de 

artefatos no litoral da Zona da Mata-PE. 

Para a espécie Gitaí (Apuleia leiocarpa), foi identificada o seu uso em estaleiros de 

construções de embarcações na cidade de Marambá-PA, segundo Braga Júnior et al. (2017). O 

mesmo uso foi referido por Melo Júnior e Barros (2017), nas comunidades do baixo rio São 

Francisco. 

O Cascudo (Maytenus sp.), identificado a nível genérico, foi descrito como de uso por 

comunidades do entorno da restinga ao sul do estado do Espírito Santo (LEITE, 2010). Foram 

identificados por Silva e Andrade (2005), em seus estudos do uso da vegetação no litoral da 

Zona da Mata-PE, o uso do gênero na categoria construção. Fonseca-Kruel et al. (2016) em seu 

estudo com plantas utilizadas pela comunidade de pescadores artesanais de Arraial do Cabo-

RJ, identificaram entre as espécies o gênero Maytenus. Kneip (2009), afirma que a utilização 

deste gênero para categorias tecnologia e combustível vem desde a pré-história, pelos 

pescadores, coletores e caçadores que ocupavam o que hoje é a Restinga de Saquarema-RJ. 

Silva e Andrade (2005), em sua pesquisa no litoral da Zona da Mata-PE, registraram o suo do 

gênero Maytenus nas construções das populações nesta região. 

No estudo de Zapata, Magalhães-Neto e Perdigão (1979), a Sucupira Roxa (Bowdichia 

virgilioides), era utilizada como combustível na defumação de camarões em comunidades dos 

estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Tal espécie possui diversas 

utilidades, incluindo medicinal, na Região Nordeste, na Paraíba, onde o decoto da casca do 

caule era utilizada contra úlceras vaginais (AGRA, 1982) e usos diversos medicinais no estado 

de Pernambuco (ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2002). Nas comunidades que habitam o 
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entorno da restinga de Pirambu-SE, esta espécie é comumente utilizada na categoria 

combustível (OLIVEIRA; SANTOS; GOMES, 2013).  

O Cocão Branco (Casearia javitensis), que é conhecida na região como Caneleira 

(GUALBERTO et al., 2014), foi identificado o uso desta espécie nas construções rurais da 

localidade da Floresta Nacional do Tapajós-PA. 

A espécie identificada como Murici (Byrsonima sericea), na comunidade do entorno do 

fragmento florestal de restinga ao sul do estado de Espírito Santo, é de utilidade para as 

populações locais em construções (LEITE, 2010). 

A espécie arbórea de manguezal, conhecida na localidade em estudo como Mangue 

Manso (Laguncularia racemosa), é utilizada pela Vila dos Pescadores da Reserva Marinha 

Caeté-Taperaçu-PA, como fonte de pigmentos, recebendo a nomenclatura folk de Tinteiro 

(CARNEIRO; BARBOZA; MENEZES, 2010). Segundo Nishida, Nordi e Alves (2008), a 

madeira desta espécie é utilizada na construção de partes de embarcações utilizadas por 

pescadores estuarinos da Paraíba.  

O Mangue Sapateiro (Rhizophora mangle), segundo Miranda et al. (2011), registraram 

em seu estudo na Ilha do Cardoso-SP, o uso desta espécie, para manufatura de objetos e 

construção. Lucena et al (2013), identificaram o uso desta espécie na construção de currais de 

pesca no litoral de Pernambuco. Na comunidade da Vila dos Pescadores da Reserva Marinha 

Caeté-Taperaçu-PA, esta espécie é conhecida como Mangueiro, sendo utilizada nas categorias 

combustível, tecnologia, medicinal e construção (CARNEIRO; BARBOZA; MENEZES, 2010) 

Os Pescadores Especialistas Etnobotânicos (PEE) identificaram as plantas na mata pelos 

padrões de cor do caule, do cerne – retirar uma lasca da casca – e da textura da casca que cobre 

o caule, do formato e cor das folhas (Figura 41), além do tipo de resina que produz, como no 

caso da Sapucaia. 

 

Figura 41 – Pescador Especialista Etnobotânico 1 (PEE1), identificando as espécies de uso na caiçara. Fotos: 

Eduardo B. de L. Córdula, 2018. 
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A forma de identificação de espécies vegetais de uso por comunidades locais é secular. 

O acúmulo de conhecimentos gerados e repassados, propiciam encontrar as espécies de uso por 

estas pessoas, as formas e a finalidade de sua utilização. Assim, através de tentativas de uso o 

conhecimento vai sendo construído e repassado, e no caso das plantas, sabe-las identifica-las 

nas áreas que ocorrem é fundamental. Neste sentido, as populações locais adotam uma análise 

macro da espécie – porte, dimensão, tipos de raiz, caule, ramos, folhas, flores e frutos – e uma 

análise micro – cor, textura, formato, cheiro, presença de elementos como resinas e tinturas das 

partes das plantas (FONSECA-KRUEL et al., 2006). 

O coqueiro de ocorrência na localidade não foi coletado, mas foi identificado como 

Cocos nucifera L., o coqueiro-de-praia, pertencente à família Arecaceae (CÓRDULA; 

NASCIMENTO; LUCENA, 2018a). Desta espécie, o pescador utiliza a folha como palha para 

coberta da caiçara e de casas, o caule como madeiramento e o fruto para consumo. Para o 

proprietário de caiçara, a quantidade de folhas (palha) utilizadas para cobrir a caiçara são em 

média 452 por caiçara. 

A utilização do recurso vegetal não-madeireiro é amplamente difundida no Brasil, como 

no caso das folhas, para coberta nas construções, pela facilidade na sua obtenção, trato e uso, 

fazendo parte da cultura de inúmeras comunidades tradicionais e locais no país (SOLDATI; 

ALBUQUERQUE, 2010). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tradição do uso do recurso nativo para manutenção da cultura local dos Pescadores 

Artesanais Profissionais do município de Lucena, deve ser preservada e estimulada pelo poder 

público municipal, pelas Colônias de Pescadores. 

A cultura da Pesca Artesanal por sua vez, não está tendo a transmissão dos saberes e 

práticas entre as gerações, devido ao rompimento desta via de transmissão, onde os filhos dos 

pescadores não desejam ser pescadores, estando fadada a desaparecer ao longo dos próximos 

anos. 

Um estudo sobre a área total da Mata Atlântica e dos Manguezais deve ser realizado, de 

forma multidisciplinar, para traçar um real perfil de como está a situação da vegetação nativa, 

sua exploração e das espécies disponíveis, além de mensurar o impacto das atividades 

canavieira, agrícola e de urbanização no município. As espécies identificadas 

taxonomicamente, necessitariam de maiores estudos, com obtenção de amostras férteis para 

confirmação, como no caso do Cascudo (Maytenus sp.). 
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Foram identificadas a nível específico 11 espécies, uma a nível generalista e uma espécie 

apesar de ter sua indicação na lista livre, não foi encontrada durante as atividades da turnê 

guiada nos pontos de coleta. Dentre estas, o destaque da importância de usos na caiçara do 

recurso madeireiro, a nível de Ranking Invertido e Valor de Uso, foram as espécies Gitaí 

(Apuleia leiocarpa), Sucupira roxa (Bowdichia virgilioides) e Imbiriba (Eschweilera ovata). E 

dentre as famílias, o destaque foi para a Fabacea, que apresentou duas espécies citadas como 

de uso pela comunidade local. 

A escassez de palha será um fator impactante na manutenção da caiçara no município, 

devendo ser revista, para substituição de um material que se adeque a tradição da construção e 

que não cause liberação de detritos a orla marítima, na faixa de praia. 

Portanto, as caiçaras são elementos tradicionais da comunidade local de pescadores, 

imprescindíveis as suas atividades, de caráter e valor êmico, da sua dependência e relação com 

o patrimônio florestal local.  

 A caiçara, portanto, é um elemento cultural tradicional e que está marcantemente 

estabelecido na cultura da pesca em Lucena-PB, necessitando ser preservada e estimulada para 

sua manutenção ao longo do tempo e das próximas gerações; necessitando de maior atenção do 

poder público municipal e das próprias colônias de Pescadores do município, para que se torne 

legalmente patrimônio imaterial e material local. 
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Capítulo 3 

CONFLITOS LEGAIS NA INSTALAÇÃO E USO DAS CAIÇARAS 

PELOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS LOCAIS, NO 

MUNICÍPIO DE LUCENA, PARAÍBA, BRASIL 

 

 

1 Introdução 

  

 A pesca no Brasil retoma o pré-período colonial, sendo realizada de forma extrativista 

pelos indígenas, tanto marítimas na faixa de costa, como nos rios e lagos nas regiões interiores 

do recém descoberto Brasil (CARDOSO, 2009; GUIMARÃES, 2012). Com a colonização 

portuguesa e instalação dos primeiros povoados, a pesca tradicional vem sendo praticada e 

desenvolvida por estas comunidades, como meio de subsistência e sobrevivências nos 

povoados, tanto nas regiões costeiras como continentais (SILVA, 1988).  

 Desde o período Brasil-Colônia e Império, Silva (1988) relata em sua obra, que os 

pescadores eram e continuam sendo profissionais marginalizados e desprezados, mesmo tendo 

sua indiscutível contribuição na cultura, na produção de alimentos e na ocupação das áreas 

litorâneas do país. Sua história, expansão e ampliação de suas técnicas de pesca neste período 

colonial, estão vinculadas também, a história dos índios e escravos africanos (FAUSTO, 1996; 

DIEGUES, 1999). Por um lado, os indígenas contribuíram com conhecimentos das áreas 

pesqueiras e do ambiente, os tipos e nomenclatura dos produtos pescados e com técnicas de 

pesca; já os escravos, atuavam como mão-de-obra braçal na atividade, por demandar grande 

esforço físico (SILVA, 1988). Marcadamente, a contribuição da pesca para a economia do 

Brasil é relatada por Somonsen (2005) e Cascudo (1988), tornando-se uma atividade que se 

estruturou desde então e ao longo dos séculos, passando a tornar-se uma atividade tradicional e 

assim, intitulada como “secular profissão dos poveiros” (CASCUDO, 1983, p. 54). 

 A partir da década de 1960, registrou-se dois grandes fatores, que influíram na pesca do 

Brasil: primeiramente as ações governamentais, que passa a atuar de forma mais incisiva, com 

mecanismos de estímulo e controle da produção pesqueira no país, visando sua resiliência; e 

em segundo, as ações não-governamentais (econômicos, sociais e ambientais) – mudança de 

mercado consumidor, turismo, expansão urbana, alterações nos ecossistemas etc.  
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(CAPELLESSO; CAZLLA, 2011; HAIMOVICI et al., 2014). Portanto, sore influências 

positivas e negativas destes fatores, o que durante a sua história mostra períodos de ascensão e 

expansão, bem como, momentos de declínios e retração (HAIMOVICI et al, 2014). 

Em 1962 é criado pelo governo federal a SUDEPE – Superintendência de 

Desenvolvimento da Pesca, que estavam “(...) sob sua competência, todos os principais 

instrumentos de administração da atividade pesqueira e da gestão do uso da biodiversidade 

aquática” (DIAS NETO, 2010, p. 67). A atividade pesqueira no Brasil, passou a ter legislação 

própria no ano de 1967 (Decreto de Lei n° 221/1967), porém, com ênfase na pesca industrial, 

pouco valorizando ou favorecendo a pesca tradicional e sem perspectivas de proteção aos 

estoques pesqueiros, visando atender a ótica do mercado capitalista com a modernização dos 

processos de produção, estocagem e distribuição do pescado nacional (HAIMOVICI et al, 

2014).  

Em 1985 é criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, pela Lei 

n° 91.145, para e quatro anos depois, em 1989 é extinta a SUDEPE (DIAS NETO, 2010) e é 

criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 

através da Lei n° 7.735 (BRASIL, 1989). Só a partir da década de 1990, é que as políticas 

públicas se voltam para os Pescadores Artesanais (HAIMOVICI et al, 2014). Em 1998 é criado 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (DIAS NETO, 2010), e em 

2009 é desmembrado, sendo instituído o Ministério da Pesca – Lei n° 11.958 (BRASIL, 2009). 

 

O conjunto dos casos revela que o cenário de medidas de gestão e políticas públicas 

brasileiras para a pesca parece ter sido determinado mais por razões ideológicas, ora 

desenvolvimentistas, ora conservacionistas, e pressões político-eleitorais movidas por 

interesse imediatista de grupos de interesse, do que por considerações integradas e 

racionais genuínas visando a continuidade da produção, empregos e renda 

(HAIMOVICI et al., 2014, p. 185).  

 

Mas estudos sobre estas populações de pecadores começam a ocorrer bem antes, desde 

a década de 1945, com descrição do modo de vida, do tipo pesca, apetrechos e técnicas 

utilizadas (DIEGUES, 1999). Portanto, o governo já possui amparo e registro científico para 

propor subsídios legais a esta atividade, antes mesmo de favorecer o setor empresarial. E desde 

então, as pesquisas na área só vem crescendo, proporcionando aportes para políticas e planos 

de manejo e gestão da pesca e dos recursos pesqueiros (CARDOSO, 2001; RODRIGUES, 

2015). 

Para Haimivici et al. (2014), a situação atual com fiscalização precária e um conjunto 

amplo de normas e muitas de cunho restritivas favorecem a anomia, e como consequência, a 

intensificação dos conflitos de reconhecimento da profissão, do uso do território e de 
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apetrechos, e das técnicas empregadas. A urbanização trouxe conflitos entre estas Comunidades 

Locais e os novos moradores veranistas, ocupando os mesmos espaços territoriais, provocando 

disputas, principalmente quanto a utilização do ambiente marinho, onde por um lado é para 

subsistência familiar e do outro para lazer, com embarcações que atrapalham o 

desenvolvimento da pesca (DIEGUES, 1999). 

Uma política pública que vem com duplo viés (des)favorecer o pescador, foi a 

instituição do Período de Defeso de algumas espécies oceânicas e da catação de outras em 

mangues, pois em alguns casos há atribuição de pagamento para o pescador neste período, mas 

em outros não há (citações). Portanto, a baixa renda proveniente desta atividade tem sido o 

grande motivador dos filhos/parentes de pescadores não desejarem e não seguirem a profissão 

de seus pais/familiares (ANJOS et al., 2004; CAPELLESSO; GAZELLA, 2011). 

 

Mesmo que manifestem não querer que os filhos continuem na pesca, os pescadores 

entrevistados afirmam que não desejam deixar a atividade. Justificam essa postura por 

estarem acostumados, amar o que fazem e pelo fato de ser o que sabem fazer de 

melhor. Nesse sentido, o pescador avalia a pesca não só pelo rendimento monetário 

que gera, mas pelo sentido que confere à sua vida (CAPELLESSO; GAZELLA, 2014, 

p. 23). 

 

Esse “sentido” que fornece vida a atividade do pescador; é o seu apego pelo território 

em terra e em mar (CASCUDO, 2002; BEGOSSI, 2004; Alves, 2017). A tradição vincula-o ao 

local onde habita, trabalha, sobrevive e assim, gera uma cultura e identidade próprias, ligadas 

às suas experiências individuais e coletivas, com valorização dos membros do grupo social que 

as detém (MENDONÇA; VALENCIO, 2008).  Por esta razão, uma necessidade de uma 

legislação eficiente/adequada e promotora da proteção, amparo e estímulo a atividade da Pesca 

Artesanal no Brasil. Segundo Mendonça e Valencio (2008, p. 108), a “pesca profissional 

artesanal, por que é uma atividade utilizadora de recursos naturais, ou melhor, exploradora de 

recursos silvestres, passa a ser representada, por muitos, incluindo políticos e acadêmicos, como 

uma atividade causadora de alguma forma de degradação ambiental”. A partir desta percepção, 

as políticas elaboradas, acabam direcionam para a proteção dos recursos naturais, e por outro 

lado, não tratam diretamente da atividade do pescador profissional artesanal de forma objetiva 

e elencando seus direitos e deveres, já que ele é detentor dos saberes e explora estes recursos 

de forma não impactante (CARDOSO, 2009; MORENO; CARVALHAL, 2013; MORENO, 

2015).  

O objetivo do presente estudo, é analisar à luz dos documentos legais emitidos no país 

desde o século passado, para discutir os conflitos, os amparos legais e aos pescadores que são 

dependentes destes recursos naturais nativos, um viés para a sua legalidade, principalmente 
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quanto à sua cultura, territorialidade, construção/manutenção de seus apetrechos, embarcações 

e caiçaras, principalmente para o munícipio de Lucena, estado da Paraíba. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Descrita da página 33 a 43. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As comunidades de pescadores se estabeleceram na costa brasileira entre os séculos 

XVII e XVIII, mantendo até o início do século XX a mesma conformação, quando a 

urbanização e o processo de expansão e litoralização das cidades começaram a mudar a linha 

de costa do país (SILVA, 2001). 

Nestas localidades os elementos marcantes eram as tradicionais e rústicas moradias dos 

pescadores e suas famílias e, no mar ou encostadas em praia, as suas jangadas (Ibidem). 

Os pescadores como grupo histórico, presente desde o período colonial, passaram por 

lutas para romper a opressão e repressão desde este período, e que, desde esse período, vem 

silenciosamente desvalorizando a atividade da pesca tradicional nacional (SILVA, 1988) e por 

outro lado, culturalmente criou-se um estigma de atividade marginalizada e de desocupados 

(SILVA, 2001). 

Para Hellebrandt (2012), este ambiente costeiro ou Zona Costeira, apesar de profícuo 

para promoção das atividades pesqueira, por sua natureza, história, aspectos políticos e legais, 

é assim  

 

[...] definida como uma região dinâmica, de interação entre ambiente terrestre e 

ambiente marinho. Tal interação proporciona um ambiente atrativo à atividade 

humana de exploração dos recursos naturais, resultando em atividades diversificadas. 

Assim, pode ser caracterizada pela competição por espaços e recursos, por parte de 

vários atores sociais, e resultando em sérios conflitos. Dentre as várias atividades que 

ocorrem em zonas costeiras, podemos citar a exploração de recursos pesqueiros como 

uma atividade de importância econômica e social, que impacta o ambiente, e interage 

com outras atividades, levando à disputa de espaço, entre outras (HELLEBRANDT, 

2012, p. 05). 
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Em 1534, pelo Foral13 de Pernambuco, é estipulado o primeiro imposto sobre o pescado, 

intitulada Dízima à Ordem, que compreendia duas cobranças o dízimo – a cada dez peixes um 

para o império, e a meia dízima – a cada vinte peixes um para a Capitania, ou seja, na prática 

Portugal recebia 10% de todo pescado capturado e o donatário da Capitania 5%, como doação 

pelos seus serviços (SILVA, 2001).  

No século XIX, surgem novas leis da regularização da pesca no Brasil, com a criação 

em 11 de dezembro de 1822 é criada uma Resolução Imperial, para pagamentos de impostos e 

retorno da cobrança do dízimo sobre o pescado, e em 14 de agosto de 1845 é criado pelo Decreto 

Imperial n. 358 as Capitanias dos Portos e Costas e dos Distritos de Pesca  (SILVA, 1988), que 

pelo Decreto n. 447 de 19 de maio de 186, deveriam entrar em execução a criação das Capitanias 

dos Portos, com intuito de registrar os pescadores, suas embarcações e tripulações e, assim, 

deter maior controle sobre o imposto a ser pago pelo produto pescado, pela embarcação, pela 

tripulação, além de cobrar ainda taxas por certidões, licenças e averbações (Ibidem). Em 1862, 

uma nova Lei vem decretar as instruções para determinar medidas de peso para os produtos e 

punições caso não fossem seguidas (multas). E, nos trabalhadores do mar gerou-se revoltas, 

sendo uma delas conhecida como “Quebra-Quilos”, presente no Nordeste do Brasil, em 1874 

(Ibidem). Na Paraíba, a Capitania dos Portos foi criada em 11 de julho de 1857 (Ibidem). 

Neste período, todos os pescadores que eram classificados pelo tipo de pesca que 

realizavam (de alto mar, de rede, caranguejeiro, etc.), se eram ou não escravos, foram todos 

categorizados como pescado marítimo artesanal, que segundo Silva (2001, p. 87), o descreve  

 

Sinteticamente é o pescador marítimo artesanal é o sujeito histórico quem, por um 

lado, apropria-se de determinados modos do ambiente marinho e, por ouro, utiliza 

nessa apropriação conhecimentos, instrumentos e embarcações oriundos de um 

mundo social e histórico no qual predominavam as tradições oral e tradicional.  

 

Um dos principais conflitos territoriais se deu desde o início do século XX, com as “(...) 

proibições de acesso às praias por parte dos senhores terratenentes locais se encarregavam de 

demarcar os distintos lugares sociais – e logo, as relações de poder e dependência – vigente nas 

comunidades em questão” (SILVA, 2001, p. 101). 

  

 

 

 

                                                             
13 Carta de Foral ou apenas Foral, era emitida pelo império português e que visa estabelecer regulamentação sobre 

determinado conteúdo, ou seja, “era o Foral uma lei especial, derrogatória do direito comum constante das 

ordenações do Reino” (ARAÚJO; TÁRREGA, 2011, p. 3), sendo neste em específico, o dízimo sobre a pesca. 
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3.1 A Caiçara em Lucena, Paraíba 

 

A terminologia caiçara se refere a construção de madeira de mata nativa, de origem do 

bioma Mata Atlântica, de uso do pescador profissional artesanal da localidade, estando fixada 

na orla do município, próximo da linha entre marés, e que tem como função guardar os 

equipamentos de pesca e a embarcação (CÓRDULA; NASCIMENTO, LUCENA, 2018b) 

(Figura 42). 

 

Figura 42 – A caiçara n° 28, da sede do município de Lucena, Paraíba. Fonte: Foto de Glória Cristina Cornélio 

do Nascimento, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Os Conflitos Atuais 

 

A utilização dos espaços naturais e o uso dos seus recursos pelas comunidades locais, 

acabam acarretando conflitos, sejam sociais com as comunidades urbanizadas adjacentes e 

quanto a legalidade, pelo rol de leis, decretos e resoluções que as regulamentam na atualidade, 

como bem enfatiza Castilho (2012, p. 45): 

 

No contexto atual, as pesquisas sobre a temática ambiental têm sido crescentes 

e a preocupação com a escassez dos recursos naturais se tornou tema principal 

nas políticas ambientais. A crise ambiental contemporânea e a atual 

conjuntura econômica globalizada de desigualdade em nosso país vem 

intensificando as discussões e a percepção pública para além da problemática 

da escassez de recursos naturais, analisando os efeitos das políticas de 

desenvolvimento das sociedades modernas sobre grupos sociais e 

ecossistemas, relacionando, assim, questões ambientais e sociais. 
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Na busca através das Pesquisas Bibliográfica e Documental, foram utilizados 48 

documentos, livros, artigos, etc. (Quadro 15).  

Das 889 bibliografias registradas pelo Google Acadêmico (https://bit.ly/2LTDtG9), 

após leitura dos resumos e análise preliminar de seleção temática, ficaram para leitura completa 

66 artigos. Destes, foram selecionados 34 para discussão e fundamentação teórica. Porém, no 

decorrer dos processos deste estudo, foram acrescidos outros autores, por tratar especificamente 

de temas que precisam de um aporte bibliográfico.  

Na Pesquisa Bibliográfica, obteve-se 39 fontes (15-Artigos; 01-TCC; 01-Monografia 

de Especialização; 08-Dissertações; 03-Teses; 02-Livros; 07-Capítulo de Livro Organizado; 

03-Trabalho em Anais de Eventos), já que os critérios de seleção descartavam fontes que 

focavam unidades de conservação, objetos de estudo em outros países, de cunho econômico, de 

comunidades Quilombolas ou Indígenas, regiões portuárias, atividades pesqueiras diversas e 

não relacionadas, correlação com turismo, localidades continentais (interioranas), fluviais e que 

não continham pelo menos os temas centrais: pescador artesanal, conflitos sociais/políticos e 

território/territorialidade.  

Neste contexto, as 39 referências utilizadas para discussão e construção deste foram: 

Castilho (2012), Guimarães (2012), Hellebrandt (2012), Oliveira e Nicolodi (2012), Pérez 

(2012), Rodrigues e Santos (2012), Silva (2012), Assis e Kuntschik (2013),  Moreno e Carvalhal 

(2013), Paz e Barros (2013), Romeiro (2013), Azevedo e Pierri (2014), Castilho (2014), 

Loureiro Filho (2014), Machado e Gomes (2014), Pérez e Gómez (2014), Pinto et al. (2014), 

Andrade e Schavietti (2015), Araújo e Pereira (2015), Carvalho (2015), Carvalho Neto e Silva 

(2015), Coutinho (2015), Dias (2015), Figueiras (2015), Knox e Trigueiro (2015), Menezes 

(2015), Moreno (2015), Silva e Carvalho Neto (2015), Soares (2015), Vieira et al. (2015), 

Watanabe (2015), Wellington e Ramalho (2015), Faria (2016), Loureiro Filho (2016), Alves 

(2017), Aragão (2017), Araújo (2017) Bonfá Neto (2017) Moreno (2017) (Quadro 1). Além 

destes, houve necessidade de busca por temas específicos, mediante a necessidade e 

complexidade temática no desenvolvimento da fundamentação teórica e das discussões. 

E da Pesquisa Documental, realizada através do buscador online Google pelos termos: 

legislação+lei+reoslução+decreto+pesca+caiçaras, além dos documentos citados nos 

protocolos de obtenção de informações aos órgãos públicos nas três esferas. Após leitura de 

inteiro teor da temática, foram selecionados para discussão 25 documentos: 03-Livros 

(BRASIL, 2004b, 2013b, 2015); 11-Leis; 01-Lei Complementar; 07-Decretos; 01-Resoluções; 

02-Projeto de Lei (Quadro 16). 
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Quadro 16 – Registrado quantitativo do resultado das Pesquisas Documental e Bibliográfica. Fonte: Dados da 

Pesquisa, 2017.  

Bibliografias/Documentos Quantidade Período 

Artigo 16 2012 (3), 2013 (1), 2014 (4), 2015 (6), 2016 (1), 2017 

(1) 

TCC Graduação 01 2017 (1) 

Monografia Especialização 01 2017 (1) 

Dissertação 08 2012 (4), 2013 (1), 2015 (2), 2017 (1) 

Tese 03 2014 (1), 2016 (1), 2017 (1) 

Trabalho em Anais de Evento 02 2013 (2) 

Livro 04 2004(1), 2013 (1), 2015 (2) 

Capítulo de Livro Organizado 07 2014 (1), 2015 (6) 

Lei 11 Federais: Constituição Nacional/1988, 7.661/1988, 

9.605/1998, 9.636/1998, 11.428/2006, 11.699/2008, 

11.959/2009, 12.651/2012, 13.240/2015; 

Estaduais: 7.507/2003, 8.040/2006. 

Projeto de Lei 02 469-B/2007, 6.969/2013 

Lei Complementar 01 140/2015 

Decreto 07 2.490/1940, 9.760/1946, 221/1967, 1.561/1977, 

5.300/2004, 6.040/2007, 8.425/2015 

Resolução 01 CONAMA 303/2002 

Total  64 

 

 Na pesquisa documental, foram consultados através do Sistema de Informação Digital 

através da internet (e-SIC), para pessoas físicas em cada instituição (municipal, estadual e 

federal) (Figura 43), e/ou por meio de ofício encaminhados através da ONG MAR, como pessoa 

jurídica (OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), para estabelecer o 

contato com os órgãos públicos e associações, no intuito de conseguir as informações 

necessárias para a presente análise/discussão. Neste sentido, foram enviadas perguntas de 

acordo com a finalidade e atribuição de cada órgão/instituição (Quadro 17). 
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Figura 43 – Instituições fontes de informação para análise documental sobre a temática das caiçaras e de seu uso 

pelos pescadores, na determinação de conflitos, permissões ou proibições. Fonte: Dados da Pesquisa 2017. 
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Quadro 17 – Perguntas encaminhadas as instituições órgãos nas esferas municipal, estadual e federal. Fonte: 

Dados da Pesquisa, 2017. 

 Pergunta Municipal Estadual Federal 

01 Existe legislação que proíba ou permite ser instalada a caiçara 

pelo pescador artesanal na beira-mar, na faixa de areia? 

   

02 Existe legislação que permita ou proíba o uso dos recursos 

madeireiros do Bioma Mata Atlântica, da área nativa do 

município pelo pescador na construção da caiçara? 

   

03 Há uma definição/descrição oficial da caiçara (enquanto 

construção) utilizada pelo pescador artesanal do litoral? 

   

04 Existe uma padronização para o pescador artesanal seguir 

para este de construção: dimensão, local de instalação e 

material que pode ser utilizado? 

   

05 O pescador artesanal pode vender este tipo de construção 

(para outro pescador ou para terceiros? Depois pode construir 

outra caiçara na mesma localidade? 

   

06 Há alguma restrição ao pescador, nos possíveis usos deste tipo 

de construção, além de guardar apetrechos de pesca e 

embarcações, como por exemplo: apoio a festas na beira-mar, 

alugar para turistas, etc.? 

   

07 O pescador artesanal pode modernizar este tipo de construção 

artesanal/tradicional: instalar eletricidade, colocar telhado de 

material sintético (brasilite, zinco, etc.)? 

   

08 Existe algum tipo de apoio financeiro (estímulo/incentivo), 

por parte do governo para a manutenção/reforma deste tipo de 

construção utilizada pelo pescador na beira-mar, na faixa de 

areia? 

   

09 Por que no município de Lucena, estado da Paraíba, existem 

duas colônias de pescadores (Z-5 e Z19)? 

   

Legenda Alfabética: Of – Ofício; SI – Sistema de Informação Digital. Legenda numérica: 1 – Projeto Comitê 

Orla; 2 – Colônia de Pescadores Z-5; 3 – Colônia de Pescadores Z-19; 4 – SUDEMA; 5 – Secretaria Estadual de 

Pesca; 6 – IPHAN Nacional e IPHAN Paraíba; 7 – Ministério da Pesca; 8 – IBAMA; 9 – SPU; 10 – Marinha do 

Brasil. 

 

3.3 Discussão à Luz da Pesquisa Bibliográfica 

 

Após leitura das 39 referências pesquisadas pelo levantamento bibliográfico, analisando 

de forma Discursiva Qualitativa, verificou-se que as fontes se restringem a alguns dos 

documentos legais existentes na legislação ambiental, sempre focando um ou dois prismas da 

complexidade da temática, quase sempre no tocante ao meio ambiente ou ao objeto de estudo 

específico, que o direito ao mar ou da região marítima. 

Das 39 bibliografias analisadas para leitura e discussão, os pontos centrais da discussão 

focam: 21 sobre conflitos e impactos socioambientais (53,85%), 14 sobre políticas públicas e 

legislação (35,90%) e 04 sobre a atividade do pescador artesanal (10,25%). Quanto a realização 

destes estudos, tem-se que, 11 a nível de Brasil (28,21%) 13 foi na região Nordeste (33,33%), 

09 na região Sudeste (23,08%) e 06 na Região Sul (15,38%). Neste sentido, nitidamente o foco 

das pesquisas da atividade da pesca artesanal profissional fluem para conflitos e impactos, 

enquanto outras questões não são ainda pouco pesquisadas, principalmente quanto as políticas 

públicas e da interpretação e aplicação da legislação; além de, estes estudos estão concentradas 
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na Região Nordeste e a nível de Brasil, e, no caso em específico do Nordeste, com foco para o 

presente objeto de estudo, apenas 02 estudos surgiram na Pesquisa Bibliográfica a nível local, 

no caso, no estado da Paraíba (5,12%), com foco nas políticas públicas e na atividade do 

pescador. 

 

3.3.1 A Atividade do Pescador Artesanal 

 

A pesca e suas peculiaridades, enquanto atividade econômica, depende dos recursos 

hídricos e do território em terras emersas, onde os pescadores encontram no exercício de sua 

atividade, condições precárias e degradantes (MORENO; CARVALHAL, 2013). E, “além 

disso, recebem pouca (ou nenhuma) infraestrutura e benefícios para melhor desenvolver suas 

atividades o que dificulta a inclusão social desses pescadores de pequena escala (Ibidem, p. 

140). Em Ubatuba-SP, os autores destacam as dificuldades e as limitações dos pescadores, 

devido ao sistema capitalista, que na localidade, trazem reflexos oriundos do estímulo a 

expansão do turismo, dos processos urbanizatórios e da especulação imobiliária, da atividade 

da indústria pesqueira e das legislações ambientais (Ibidem). 

Para Machado e Gomes (2014), a Tradição é um fator marcante e que deve coexistir 

com a modernidade urbana das cidades, e que deve ser protegida e respeitada. E, com relação 

aos pescadores o termo está conectado ao fator temporal, aos rituais, praticas culturais e a 

transmissão geracional destas comunidades (Ibidem). O principal fator que influem nestas 

situações é nítida falta de conhecimento dos direitos por parte dos pescadores, que acabam, 

segundo Machado e Gomes (2014), levando-os a serem manipulados, iludidos, intimidados, 

coagidos e induzidos a ceder às pressões de grupos privados, muitas vezes com permissividade 

de setores públicos, na ocupação e uso dos territórios terrestres e marinhos destas comunidades. 

Os autores ainda destacam que, em Barra Velha-SC, desde 1970, o turismo e a falta de atenção 

do governo, através das suas políticas públicas, promovem a desestruturação/desestímulo na 

continuidade da pesca artesanal pelas próximas gerações, representadas de filhos destes 

pescadores. 

 Alves (2017) enfatizam a importância do espaço geográfico organizado e produzido 

pelos pescadores artesanais, para manutenção de suas práticas da atividade pesqueira e da sua 

cultura, tradições e que se reflete na sobrevivência destas populações. Araújo (2017, p. 12), em 

seu estudo no estado da paraíba, afirma que “as comunidades de pescadores artesanais no Brasil 

têm sido historicamente enfraquecidas politicamente e marginalizados nos processos de tomada 

de decisão da gestão dos recursos pesqueiros”, o que gera uma série de conflitos de diversas 

ordens. 
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3.3.2 Os Conflitos e Impactos Socioambientais 

 

O modo ocidental capitalista consumista nega as cosmovisões de mundo, os territórios 

e as comunidades tradicionais e locais, suprimindo e desvalorizando seu modo de vida e 

interferindo diretamente no sistema político e legislativo que rege estes, excluindo-os do 

processo de tomada de decisões e que influem diretamente em suas vidas (PÉREZ, 2012).  

Os conflitos ambientais na sociedade contemporânea vêm se agravando nas últimas 

décadas do século XX, tornando-se agudos e as soluções para sua reversão/estagnação, cada 

vez mais complexas (GUIMARÃES, 2012). E neste processo, tornasse cada vez mais evidente, 

a incapacidade do estado – em todos os níveis – de conseguir mediar, gerenciar e realizar 

negociações perante as especificidades de cada um desses conflitos a nível loca (GUIMARÃES, 

2012; HELLEBRANDT, 2012). 

Oliveira e Nicolodi (2012), trazem em seu estudo sobre a orla marítima brasileira, que 

compreende 1% do território nacional e que está sendo ocupada por 20% da população 

brasileira, que acabam afetando indiretamente ou diretamente este patrimônio ambiental, que 

assim o é considerado, pelo seu duplo caráter: ecológico e sócioeconômico, e que 

constantemente é atingido pela ação antrópica. Rodigues e Santos (2012), enfatizam em seu 

estudo em Tatajuba-CE, que os conflitos nesta comunidade são marcadamente por dois fatores 

com origem no processo de urbanização: os Fundiários, pelos processos de ocupação das terras, 

através da compra ou desapropriação, para construção imobiliária; e o Turismo, sazonal e o 

estacional, que promove a aquisição/construção de imóveis e interferem no modo de vida das 

comunidades locais. 

Os conflitos ambientais também possuem caráter social, pelo envolvimento de 

agrupamentos de pessoas na disputa entre questões ecológicas e de uso do patrimônio natural, 

muitas vezes em seu próprio território de pertencimento (CASTILHO, 2012). Neste contexto, 

as diversas visões de mundo – tradicional, local, política, legal, etc. – precisam se justapor e 

encontrar um meio comum ara geri-las e negociá-las (CASTILHO, 2012; GUIMARÃES, 

2012).  

 Segundo Castilho (2012), infelizmente alguns destes danos ambientais acabam não 

recaindo sobre os seus verdadeiros causadores, mas sobre populações pobres ou discriminadas 

e que, muitas vezes, precisam destes recursos naturais para sobreviverem. O próprio 

desconhecimento das bases legais e que regem as atividades humanas em condição extrativista 

e artesanal, em meio ao uso do patrimônio natural, levam a conflitos diversos, muitas deles, 

desnecessários, cabendo aos órgãos ambientais, seu papel em mediar, orientar e esclarecer para 

que todos os direitos e deveres se prevaleçam (CASTILHO, 2012).  
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Em um estudo realizado na Baixada Santista, no estado de São Paulo, sobre o 

gerenciamento costeiro, mediante conflitos de interesse, tanto socioeconômicos, como 

ambientais, Assis e Kuntschik (2013), destacam que isto ocorre, por serem áreas de alta 

vulnerabilidade, em virtude da pressão que as atividades humanas exercem sobre elas. Assim, 

o gerenciamento conservacionista da orla marítima ocorre, quando setores governamentais, 

entidades da sociedade civil organizada, entidades de classe e o setor privado (pessoa física e 

jurídica), concatenam para a busca do equilíbrio ambiental, através do desenvolvimento 

sustentável, onde comunidades tradicionalmente estabelecidas nestas localidades e que 

dependem exclusivamente destes ambientes, são envolvidas e possuem poder de decisão no 

direcionamento destas ações, e desta forma, conseguem a manutenção e preservação do seu 

modo de vida (Ibidem). 

No município de Lucena-PB, Silva (2012) estudando a pesca nesta comunidade, 

evidencia as formas de organização dos pescadores artesanais e na relação com o poder público 

municipal, o que gera alguns conflitos locais inerentes ao desenvolvimento da atividade da 

pesca, já que 22% da população sobrevive diretamente e indiretamente da pesca (Ibidem, p. 

36).  

Como “o recurso é um recurso de livre acesso e propriedade comum” 

(HELLEBRANDT, 2012, p. 22), sua exploração acaba gerando impactos no estoque pesqueiro, 

porém, devido aos problemas inerentes da superexploração da frota pesqueira que alimenta o 

setor industrial e os diversos tipos de poluição que afetam o equilíbrio ecológico do ecossistema 

marinho, e incidem diretamente na atividade do pescador artesanal, que, a cada ano nitidamente 

testemunha a redução do produto pescado (HELLEBRANDT, 2012). 

Em uma pesquisa realizada na Baia de Sepetiba-RJ, a modernização do setor industrial 

local, a implantação de uma siderúrgica e a construção de um porto, afetaram e impactaram 

diretamente a atividade da pesca artesanal, além da descaracterização do território do pescador, 

suas tradições e gerando inúmeros conflitos com estas populações (PAZ; BARROS, 2013). 

Ainda na região Sudeste, coma instalação de uma hidrelétrica entre os estados do Rio de Janeiro 

e Minas Gerais, os impactos casados nas comunidades tradicionais e locais afetadas por este 

empreendimento, afetaram diretamente o modo de vida destas comunidades, sua cultura e suas 

práticas, por estarem conectadas ao ambiente local (territorialidade) (ROMEIRO, 2013). 

Para Loureiro Filho (2014), os impactos causados pela ação empresarial das indústrias, 

a urbanização provocada pela especulação imobiliária e a necessidade de um plano mais efetivo 

de gerenciamento costeiro, se reflete em todo Brasil, nos conflitos socioambientais com as 

comunidades locais, pela descaracterização de seu território, do qual dependente 

intrinsicamente para sobreviverem. 
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Pinto et al. (2014), em seu estudo na comunidade do Cumbe, no município de Aracati-

CE, enfatizam que “os conflitos denominados socioambientais, ocorrem quando estão 

envolvidos grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significado do 

território (...), já que, território compreende o espaço apropriativo e ressignificado pelas 

relações de poder das variadas dimensões sociais” (p. 272). E ainda, os autores enfatizam que, 

grupos sociais economicamente majoritários, culpabilizam populações de baixa renda, povos 

étnicos tradicionais e locais, pela parcela maior dos danos provocados a natureza (Ibidem). 

Andrade e Schiavetti (2015), constataram as mesmas formas de conflitos com pescadores 

locais, em suas pesquisas no município de Pedras da Una-BA. Da mesma forma, Araújo e 

Pereira (2015), destacam que conflitos territoriais na Praia de Bitupitá-CE, e o 

comprometimento da cultura e das tradições locais, com o “(...) possível desaparecimento, dos 

saberes construídos tradicionalmente por essas populações” (p. 235). 

Carvalho Neto e Silva (2015) e Silva e Carvalho Neto (2015), em seus estudos na região 

costeira do estado de Pernambuco, a atividade pesqueira possui identidade territorializada, 

construída através das gerações, transmitidas principalmente, entre os familiares e alicerçada 

no conhecimento das espécies animais e vegetais, e dos ciclos naturais estabelecidos no 

patrimônio natural. Silva e Carvalho Neto (2015) tratam em seu estudo que, as comunidades de 

pesca artesanal, estão perdendo espaço, cultura, ambiente natural e produtividade pesqueira, 

devido a interferências provocadas pelos impactos diretos e indiretos da ação de parte da 

sociedade, pelo turismo, pela especulação imobiliárias com os processos de urbanização, a 

escalada ascensão do modo produção industrial, além da emissão constante dos mais diversos 

tipos de poluentes 

Dias (2015), ao analisar os conflitos na orla de ponta Negra-RN, detectou a deterioração 

da cultura das comunidades locais de pescadores, chegando a conflitos de territorialidades, tanto 

com o poder público local, como social pelo uso e espaço das áreas, tendo que serem 

judicializados na tentativa de buscar uma solução para os mesmos. Knox e Trigueiro (2015), 

apontam problemas socioambientais geradores de conflito com os pescadores artesanais no 

litoral do Espírito Santo, e que afetam diretamente o nível dos estoques pesqueiros e que 

dificultam a inserção e participação dos pescadores nas tomadas de decisão sobre estas 

questões.  

Coutinho (2015), Wellington e Ramalho (2015), em pesquisas realizadas em estados da 

região Nordeste, apontam o turismo e o desflorestamento das espécies nativas nas regiões 

costeiras, pela especulação imobiliária e a monocultura canavieira, impactam diretamente os 

serviços ecossistemas utilizados pelas populações de pescadores artesanais. Watanabe (2015), 
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enfatiza em sua pesquisa no município de Jaguaruna-SC, que a ocupação desordenada foi o 

principal fator desencadeador de conflitos com os pescadores dessa localidade. 

Os conflitos ambientais de uso do território dos pescadores ocorrem por motivos, 

ligados a fatores diversos e, quando ocorrem na implantação de unidades de conservação, estes 

tomam uma nova ótica e acabam restringindo uma conquista histórica de exploração do 

patrimônio natural por pescadores artesanais, que aprenderam através das gerações a realizar o 

uso conservacionistas desses ambientes (CARVALHO, 2015). Assim, estes conflitos afetam 

diretamente a apropriação material (natureza/território) e imaterial (saberes, práticas e crenças) 

da cultura das comunidades tradicionais e locais de pescadores artesanais (Ibidem). Portanto, 

Aragão (2017), afirma que gerenciar estes conflitos e ter-se políticas públicas que funcionem, 

bem como, da aplicação e elaboração das leis necessárias para garantir a justiça ambiental. 

 

3.3.3 As Políticas Públicas, Legislação e Justiça Ambiental 

 

Para Castilho (2014), o movimento por justiça ambiental surgiu nos EUA na década de 

1980, e desde então vem crescendo e focando não só a questão da eminente escassez de recursos 

naturais globais, mas, indo além, procurando englobar a qualidade de vida socioambiental, 

principalmente para as populações em condição de vulnerabilidade – pobres e discriminadas 

pelo seu modo de vida e tradições. O autor define a Justiça Ambiental como sendo que nenhuma 

parcela da população assuma desproporcionalmente as consequências dos impactos ambientais 

que ocorrem em uma região ou país, ou seja, é a “(...) distribuição igualitária dos riscos 

ambientais (...)” (Ibidem, p. 260) e, o contrário desta definição, é o estado de injustiça 

ambiental. 

As políticas federais para o setor pesqueiro começaram a ser implementadas no Brasil, 

a partir da década de 1960, pois, de 1912 até este período, o regime regulatório era realizado 

pelas municipalidades (GUIMARÃES, 2012). E, com este, os conflitos acentuam-se, na medida 

que estes processos regulatórios vão delineando a atividade da pesca no Brasil. Segundo 

Castilho (2012, p. 51-52), das populações atingidas por conflitos de injustiça ambiental, 14,81% 

correspondem aos pescadores e o Nordeste possui 29,45% destes casos em relação aos que 

ocorrem a nível do território nacional. Para Hellebrandt (2012), em sua pesquisa realizada na 

Lagoa dos Patos-RS, alguns conflitos podem ter um lado positivo, quando os pescadores 

passam a buscar seus direitos, se organizando enquanto grupo social e classe trabalhadora, e na 

busca da resolução de seus problemas e conflitos, o que no conjunto, fortalece o grupo e a 

comunidade a qual pertencem. 
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A pesca a nível de Brasil, em estudo realizado com base nos anos de 2003 a 2011 por 

Azevedo e Pierri (2014) e Pérez e Gómez (2014), expõem a realidade do sistema político e 

econômico que favorece o setor pesqueiro industrial e a aquicultura, ao invés de fomentar e 

incentivar por seus mecanismos públicos e legais, a pesca extrativista artesanal no país. Desta 

forma, os autores enfatizam que este patamar de desigualdade por parte do Estado, que alimenta 

uma situação de injustiça ambiental, e que dificilmente irá “(...) reverter a vulnerabilidade 

socioambiental de suas comunidades” (Ibidem, p. 61).   

Neste sentido, em Superaüi-PR, as políticas públicas de desenvolvimento da população, 

ao invés de reduzir os processos de exclusão, acabam reforçando a sua permanência e, em 

algumas situações, agravando-a (PÉREZ; GÓMEZ, 2014). Soares (2015), os problemas e os 

conflitos ambientais com os pescadores do Espírito Santo são oriundos das desigualdades 

sociais, políticas e econômicas, além dos empreendimentos privados ou públicos, que 

propiciam o estado de injustiça ambiental. Filgueiras (2015) afirma que, “(...) a desorganização 

constitutiva da atividade pesqueira”, não fortalece esta classe trabalhadora para manutenção dos 

seus diretos, e, mesmo com a presença das Colônias e/ou Cooperativas de pesca, ainda há pouca 

participação dos pescadores nos momentos de decisões de consulta pública ou de 

implementação de projetos e políticas públicas. 

O direito do mar é uma conquista que foi adotada por todas as nações do globo com 

áreas costeiras, como reconhecimento de sua importância para o desenvolvimento de cada país, 

no tocante ao fornecimento de matéria prima, alimento, meio de transporte e porta de entrada 

além, da exploração de combustíveis (MENEZES, 2015). Vieira, Santos e Seixas (2015), 

afirmam que desde 1934 a legislação brasileira, através da constituição federal, centralizou no 

Estado as tomadas de decisão para a gestão do setor pesqueiro. 

O Mar Territorial, segundo Menezes (2015), é definido desde 1994 pelo Decreto n. 

1.290, como sendo a faixa da linha de baixa-mar da costa, até a distância de doze milhas 

marítimas/náuticas14 . A Zona Contígua, é um prolongamento a partir do Mar Territorial, 

alcançando 24 milhas marítimas, e estando inserida na Zona Econômica Exclusiva, que vai até 

as 200 milhas marítimas, e nesta, o Estado possui parcela de sua autonomia jurídica. Neste 

contexto, a região costeira global e os mares e oceanos, tornam-se patrimônio comum da 

humanidade, pela sua importância para manutenção do equilíbrio planetário (abiótico e biótico), 

bem como, à qualidade de vida da humanidade. 

                                                             
14 Uma milha marítima ou náutica, compreende a distância de 1852m. Disponível em: <https://bit.ly/2Rl6VTP >. 

Acesso em 29 ago. 2018. 
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Para Menezes (2015, p. 78), o “(...) Direito do Mar é afeto ao conjunto de tratados, 

acordos e obrigações produzidos em foros internacionais, na sociedade internacional dos povos, 

e tem no Estado e em suas relações intersubjetivas sua referência normativa (...)”.  

A adoção de políticas públicas e da aplicação da legislação, cuja matéria norteiam os 

recursos naturais, ocorrem a nível internacional, principalmente a partir de 1992, com as 

conferências internacionais ambientais, visando o uso racional dos recursos naturais, como bem 

comum da humanidade (FARIA, 2016). No Brasil, a competência para fiscalizar, gerir e 

regulamentar o uso dos recursos e as ocupações das áreas naturais, ficou a cargo principalmente, 

dos órgãos ambientais (Ibidem). Porém, a atuação destes nem sempre ocorreu como esperado, 

em virtude do próprio corpo humano que os compõe, que, segundo Faria (2016), alguns 

demostram despreparo e cumprir com suas funções. A jurisdição da região costeira, comente a 

atuação das três esferas governamentais, a saber: município, estado e governo federal, cada qual 

com sua parcela de atuação, responsabilidades e competências, e, no entanto, tem-se fortemente 

a necessidade de uma ação conjunta e articulada na governança deste sistema natural.  

Neste sentido, Moreno (2015) aponta para necessidade de mais estudos da cultura, do 

trabalho, dos próprios conflitos locais e carências ada pesca artesanal, para elaboração, revisão 

e execução das políticas públicas, para que atendam de uma forma mais eficiente, as 

necessidades dos pescadores artesanais brasileiros. Complementando, Loureiro-Filho (2016), 

enfatiza ainda que há, uma necessidade eminente da proteção da região costeira, tanto dos 

recursos naturais – paisagísticos, biológicos, geológicos, paleontólogos, espeleológicos – 

arqueológicos, étnico, cultural e histórico; pois, as áreas com supressão de vegetação nativa na 

zona costeira, para empreendimentos com base na lei, deve ter uma compensação ambiental, 

com no mínimo, a uma área equivalente na mesma unidade geoambiental, com averbação junto 

ao órgão ambiental competente (Ibidem). Atuando na região costeira, na faixa litorânea, está a 

Superintendência do Patrimônio da União (SPU), através do Projeto Orla nos municípios, 

podendo celebrar convênios para autorização na responsabilidade do governo municipal, em 

fiscalizar e gerenciar o uso e ocupação destas áreas marítimas, com a implantação do conceito 

de patrimônio coletivo (LOUREIRO-FILHO, 2016).  

Os impactos na pesca arsenal e na cultura do pescador são evidentes, suprimidos muitas 

vezes, em favor da atividade empresarial de grande porte e da “(...) falta de ação do Estado na 

elaboração de políticas públicas específicas para essas comunidades” (BONFÁ NETO, 2017, 

p. 14). Portanto, o Estado tem que se voltar de forma efetiva para proteção e promoção da 

cultura da pesca artesanal no Brasil, com políticas que promovam a sustentabilidade e a 

preservação deste modo de via, que está em vias de extinção (MORENO, 2017).  
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3.4 A legislação à Luz da Pesquisa Documental 

 

Inicialmente foram encontrados Leis, Decretos, Portarias e Resoluções da legislação 

vigente, e que foi utilizada na discussão sobre território, conflitos e proteção dos recursos e da 

atividade tradicional. Em consulta ao Governo do Estado, na Secretaria Estadual 

Desenvolvimento da Agricultura e Pesca (SEDAP), sob protocolo e-SIC n. 

00099.000057/2018-0, buscou-se por convênios técnicos para desenvolvimento da pesca 

profissional artesanal no município de Lucena, e não foi encontrado nenhum convênio, 

conforme resposta oficial do mesmo órgão.  

Com a pesquisa documental, foi levantado documentos de base legal, desde o ano de 

1940 até 2013 (Quadro 18).  

 

Quadro 18 – Legislação Federal pesquisada em ordem cronológica. Fonte: Retorno dos Órgãos Consultados via 

SIC e Brasil (2013, 2015, 2017). 

Ano Tipo de 

Normativa/Ano 

Descrição Matéria 

a Ser 

Tradada 

1940 Decreto Lei n. 2.490 

 

Estabelece Novas Normas para o Aforamento dos Terrenos de 

Marinha e dá outras providências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescador, 

Pesca e 

Território 

1946 Decreto-Lei n. 9.760 Dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências. 

1967 Decreto-Lei n. 221 Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras 

providências 

1977 Decreto-Lei n. 1.561 Dispõe sobre a ocupação de terrenos da União e dá outras 

previdências. 

1988 Lei n. 7.661 Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras 

providências. 
 

1988  Constituição 

Nacional 

Carta Magna Brasileira 

1998 Lei n. 9.636 

 

Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e 

alienação de bens imóveis de domínio da União, altera 

dispositivos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 

1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2o do 

art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá 

outras providências. 

2003 Lei Estadual n. 7.507 Que dispõe obre a instituição do Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro. 

2004 Decreto n. 5.300 Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui 

o PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira 

e dá outras providências. 

2006 Lei Estadual n. 8.040 Que acrescenta dispositivo à Lei n. 7.507/2003. 

2007 Projeto de Lei n. 469-

B  

Dispõe sobre o direito dos pescadores a concessão das terras que 

ocupam para desempenhar suas funções e dá outras providências 

2008 Lei n. 11.699 

 

Dispõe sobre as Colônias, Federações e Confederação Nacional 

dos Pescadores, regulamentando o parágrafo único do art. 8o da 

Constituição Federal e revoga dispositivo do Decreto-Lei no 221, 

de 28 de fevereiro de 1967. 

2009 Lei n. 11.959 Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga 

a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do 

Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras 

providências. 
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2013 Projeto de Lei n. 

6.969 

Institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso 

Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar) e dá outras 

providências 

2015 Decreto n. 8.425 Regulamenta o parágrafo único do art. 24 e o art. 25 da Lei nº 

11.959, de 29 de junho de 2009, para dispor sobre os critérios para 

inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira e para a 

concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício 

da atividade pesqueira 

1998 Lei n. 9.605 

 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

 

 

Uso do 

Recurso 

Florestal 

Nativo 

2002 Resolução 

CONAMA n. 303 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente. 

2006 Lei n. 11.428 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica, e dá outras providências. 

2007 Decreto n. 6.040 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais 

2007 Projeto de Lei n. 469-

B  

Dispõe sobre o direito dos pescadores a concessão das terras que 

ocupam para desempenhar suas funções e dá outras providências 

2012 Lei n. 12.651 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis 

nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 

1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis 

nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 

1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; 

e dá outras providências. 

2013 Projeto de Lei n. 

6.969 

Institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso 

Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar) e dá outras 

providências 

 

3.4.1 Legislação Municipal 

 

A Nível Municipal não foi possível obter informações desta natureza, pois os protocolos 

de pedido de informação via e-SIC (Sistema Online de Informação ao Cidadão) até a presente 

data não foram respondidos, sendo estes: Secretarias Municipais de Cultura (Protocolo n. 

771901222201/2018), Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente (Protocolo n. 

881901472201/2018) e a seus órgãos colegiados vinculados: Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (Protocolo n. 640801112901/2018) e o Projeto Comitê Orla de Lucena (Protocolo n. 

890801592901/2018). Foi realizada uma nova tentativa de obtenção destas informações, por 

meio de ofício no dia 23 de julho de 2018, entregue diretamente no Gabinete do Prefeito, mas, 

da mesma forma, até a presente data não houve resposta (Figura 44).  
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Figura 44 – Resultado do envio dos protocolos com perguntas sobre as caiçaras e o pescador do município de 

Lucena, Paraíba aos órgãos Municipais. Fonte: Respostas encaminhadas pelo e-SIC/Ofícios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, Moreno (2015), Faria (2016) retratam em seus estudos, o despreparo e 

ao mesmo tempo, uma certa omissão de algumas pessoas que constituem os órgãos públicos, 

quanto as competências e responsabilidades no exercício de suas atribuições, principalmente 

quando ligadas a atividades ambientais e a pesca. 

Em buscas online da legislação do município e em acervos particulares, obteve-se 

acesso a Lei Orgânica Municipal de 1981, em seu Artigo 5, Parágrafo XVII, afirma que “Velar 

pela preservação do patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, Turístico e Paisagístico local, 

observadas as legislações Federal e Estadual Pertinentes”, e ainda, em seu Parágrafo XIX, 

“Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive pesqueiras e 

artesanal”. Além destes, não há lei específica, decreto ou portaria que traga regulamentações, 

formas de fomentar/incentivar a pesca e a conservação do patrimônio cultural local que é a 

própria atividade da pesca e das caiçaras em Lucena, Paraíba. 

Em Lucena, há desde 2004, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 

COMDEMA, criado pela Lei n. 521 de 26 de abril do mesmo ano, que em seu Art. 1, como 

órgão de assessoramento da prefeitura, “[...] para fins de proteção, conservação e melhoria do 
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meio ambiente, cuja competência e funcionamento serão estabelecidos por decreto do poder 

executivo municipal”. Porém, em solicitação via Protocolo n. 640801112901/2018 (e-SIC), não 

foram obtidos dados sobre reuniões do conselho, e muito menos informações que o mesmo 

tenha levantado sobre a pesca e as caiçaras no município em questão. Da mesma forma, o 

Comitê Gestor Projeto Orla de Lucena (CGPOL), em 2016 informou que não havia nenhum 

dado sobre a mesma questão (Ofício 003/2016 ONG MAR).  

Em acesso as atas das reuniões colegiadas do CGPOL (Anexo 4), foi solicitado desde a 

reunião do dia 09 de abril de 2009, pela SPU, que as Colônias de Pesca Z-5 e Z-19 – cujos 

presidentes estavam presentes – realizassem o levantamento das caiçaras, porém estavam em 

desacordo e ficou marcada uma reunião extraordinária para o mês seguinte, só os presidentes 

das colônias de pesca, para tratar da temática. No dia quatro de maio do mesmo ano, houve a 

tentativa para que ocorresse a reunião extraordinária, porém, não compareceram a mesma. 

Conforme as atas das reuniões ordinárias dos dias 14.05.2009 e 14.01.2010, houveram 

solicitações de informações e do cadastro das caiçaras, mas não foram ainda fornecidas, 

conforme reposta recebida do Projeto Comitê Orla de Lucena. 

Foram encaminhados ofícios para ambas as colônias de pesca (Z-5 – Of. 001/2018 ONG 

MAR e Z-19 – Of. 002/2018 ONG MAR). Houve um ofício emitido da Z-19 (Of. n. 02 - 

22/04/2018) e um documento resposta da Z-5, confirmaram a ausência de dados sobre as 

caiçaras, sobre seus proprietários, e o desconhecimento da existência de uma legislação federal, 

estadual e mesmo municipal sobre as próprias caiçaras.  

 

3.4.2 Legislação Estadual 

 

 A nível Estadual, foram submetidos protocolos à SUDEMA e a SEDAP (Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca), sobre as caiçaras e a pesca em Lucena 

(Quadro 18 e 19). No tocante a SEDAP, foram remetidos dois protocolos: o n. 

00099.000057/2018-0, solicitando informação sobre convênios técnicos para promoção de 

melhorias ou capacitação dos pescadores junto a Prefeitura de Lucena, mas foi informado que 

não; e o de n. 00099.000058/2018-5, sobre questões ligadas aos pescadores e as caiçaras, onde 

a resposta foi “procurar Projeto Orla ligado ao MMA” (Figura 45) (Quadro 19). E à SUDEMA, 

Protocolo n. 00099.000059/2018-0, sobre as caiçaras e vegetação nativa, obteve-se as respostas, 

porém de procurar outros órgãos da esfera federal (Quadro 20).  
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Figura 45 – Resultado do envio dos protocolos com perguntas sobre as caiçaras, o pescador e a extração de madeira 

da Mata Atlântica do município de Lucena, Paraíba aos órgãos estaduais. Fonte: Respostas encaminhadas pelo e-

SIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a vegetação nativa – Bioma Mata Atlântica – há um desconhecimento do 

respondente ao protocolo pela SUDEMA, da Lei Complementar n. 140/2001, que concede 

competência e autonomia para deferir/indeferir sobre a supressão e vegetação nativa, e da Lei 

n. 12.651/2012 sobre a vegetação nativa. 

 

Quadro 19 - Respostas encaminhadas ao órgão estadual SEDAP – Protocolos n. 00099.000057/2018-0 e 

00099.000057/2018-05. Fonte: SEDAP, 2018. 

Perguntas Respostas SEDAP 

Há convênio técnico para desenvolvimento da pesca, ou 

sobre as caiçaras de alguma natureza entre a SEDAP e o 

município de Lucena e caso sim, o número e onde posso 

encontrar cópia. 

Prezado senhor Eduardo, informamos que não 

temos nenhum convênio referente a pesca ou 

piscicultura no município de Lucena. sugiro 

procurar o Ministério da Agricultura- DAF/PB. 

Existe legislação que proíba ou permite ser instalada a 

caiçara pelo pescador artesanal na beira-mar, na faixa de 

areia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezado senhor, não é atribuição da secretaria 

da agricultura as ações ás quais se refere. Sugiro 

procurar o patrimônio da união ou o IBAMA que 

são os órgãos responsáveis por tais áreas e 

atribuições 

Existe legislação que permita ou proíba o uso dos recursos 

madeireiros do Bioma Mata Atlântica, da área nativa do 

município pelo pescador na construção da caiçara?  

 

Há uma definição/descrição oficial da caiçara (enquanto 

construção) utilizada pelo pescador artesanal do litoral? 

Existe uma padronização para o pescador artesanal seguir 

para este de construção: dimensão, local de instalação e 

material que pode ser utilizado? 

O pescador artesanal pode vender este tipo de construção 

(para outro pescador ou para terceiros? Depois pode 

construir outra caiçara na mesma localidade 

Há alguma restrição ao pescador, nos possíveis usos deste 

tipo de construção, além de guardar apetrechos de pesca e 

embarcações, como por exemplo: apoio a festas na beira-

mar, alugar para turistas, etc.? 
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O pescador artesanal pode modernizar este tipo de 

construção artesanal/tradicional: instalar eletricidade, 

colocar telhado de material sintético (brasilite, zinco, etc.)? 

Existe algum tipo de apoio financeiro (estímulo/incentivo), 

por parte do governo para a manutenção/reforma deste tipo 

de construção utilizada pelo pescador na beira-mar, na faixa 

de areia? 

Por que no município de Lucena, estado da paraíba, existem 

duas colônias de pescadores (z-5 e z19)? 

 

Quadro 20 - Resposta encaminhada pelo órgão estadual SUDEMA – Protocolos n. 00099.000059/2018-0. Fonte: 

SUDEMA, 2018. 

Perguntas Resposta SUDEMA 

Existe legislação que proíba ou permite ser instalada a 

caiçara pelo pescador artesanal na beira-mar, na faixa de 

areia? 

Agradecemos seu contato, porem o órgão 

responsável pelos seus questionamentos seria o 

Projeto Orla, ligado ao Ministério do Meio 

Ambiente do governo federal. Existe legislação que permita ou proíba o uso dos recursos 

madeireiros do Bioma Mata Atlântica, da área nativa do 

município pelo pescador na construção da caiçara?  

 

Há uma definição/descrição oficial da caiçara (enquanto 

construção) utilizada pelo pescador artesanal do litoral? 

 

 Sobre a legislação estadual, ainda foi encontrado a Lei n. 7.507/2003, que dispõe obre 

a instituição do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e a Lei 8.040/2006, que acrescenta 

dispositivo à Lei n. 7.507/2003. Na Lei n. 7.507/2003, em seu Art. 2, Inciso II, com a seguinte 

redação: “controle do uso e da ocupação do solo, da utilização dos recursos naturais em toda a 

Zona Costeira, objetivando a minimização dos conflitos entre os diversos usos e atividades, em 

harmonia com a Legislação Federal, aplicável à espécie”, remete que é competência do estado 

estar atuando unto aos conflitos de uso e ocupação junto aos e com os municípios em que estes 

ocorrem. 

Vale salientar que os órgãos em questão estão redirecionando a outros órgãos e esferas 

públicas, ao invés de buscar em sua própria legislação as questões levantadas. Apenas um dos 

protocolos foi plenamente respondido. E ainda na resposta ao Protocolo n. 00099.000059/2018-

0, o Projeto Orla é desenvolvido em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, 

Planejamento e Gestão (BRASIL, 2004), estando atualmente a Secretaria do Patrimônio da 

União a sua frente. As mesmas questões foram colocadas para os órgãos federais (Figura 46). 

 

3.4.3 Legislação Federal 

 

As respostas aos protocolos de informação geraram um fluxograma, que mostrou uma 

não tentativa de resposta por parte de cada órgão, ao reencaminhar as perguntas (Quadro 16) 

para demais órgãos da esfera federal.  
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Dos nove protocolos encaminhados a esfera federal, cinco reencaminharam pelo menos 

uma vez, para outro setor ou órgão da mesma esfera, não buscando a partir de suas legislações 

específicas, tentar enviar algum documento. Destes, apenas o IBAMA, a SPU e o IPHAN 

apresentaram resposta direta (Figura 46) (Quadro 21, 22, 23). 

 

Figura 46 – Resultado do envio dos protocolos com perguntas sobre as caiçaras, pescador e a extração da madeira 

de Mata Atlântica do município de Lucena, Paraíba aos órgãos federais. Fonte: Respostas encaminhadas pelo e-

SIC.  
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Quadro 21 – Respostas encaminhadas pelo IBAMA – Protocolo n. 02680.000154/2018-52. Fonte: IBAMA, 2018. 

Perguntas Respostas 

Existe legislação que proíba ou permite 

ser instalada a caiçara pelo pescador 

artesanal na beira-mar, na faixa de areia? 

Temos a informar que, por se tratar de Terreno de Marinha, foge 

ao IBAMA a competência sobre o uso da faixa de areia localizada 

à beira-mar. Sugerimos consultar a Lei nº 13.240, de 30/12/2015, 

que estabelece normas para a gestão das praias marítimas 

urbanas. 

Existe legislação que permita ou proíba o 

uso dos recursos madeireiros do Bioma 

Mata Atlântica, da área nativa do 

município pelo pescador na construção da 

caiçara? 

Informamos que com a edição da Lei nº 11.428, 22/12/2006, e Lei 

Complementar nº 140, de 08/12/2011, os órgãos ambientais dos 

Estados e Municípios passaram a ter competência para deferir ou 

indeferir pedidos para a supressão de vegetação, ressalvadas as 

exceções previstas nos citados diplomas legais (sugestão: vide art. 

14 da citada Lei). 

Há uma definição/descrição oficial da 

caiçara (enquanto construção) utilizada 

pelo pescador artesanal do litoral? 

Informamos que não encontramos na literatura disponível, 

definição/descrição oficial para a caiçara utilizada pelo pescador 

artesanal. 

Diante do exposto, entendemos que o requerente deverá consultar 

o órgão ambiental do município de Lucena e na falta deste, 

consultar o órgão ambiental do Estado da Paraíba para a 

obtenção das informações ora requeridas. 

 

A nível Federal a legislação é extensa, sendo selecionada as que poderiam dar aporte a 

proteção necessária ao pescador quanto a caiçara – construção, instalação e uso – na beira-mar, 

na faixa de praia. Dos protocolos de solicitação aos órgãos federais e suas autarquias.  A 

resposta do IBAMA forneceu a Lei n. 11.428/2006, a Lei Complementar 140/2011 e a Lei n. 

13.240/2015. E ainda que não há definição oficial para caiçara e que deveria buscar maiores 

informações nos órgãos estaduais e municipais.  

O estado por sua vez quando procurado, conforme os protocolos supracitados, 

respondeu que deveria ser procurar o Ministério da Agricultura, o IBAMA, a SPU e o 

MMA/Projeto Orla (Quadro 21).  

A SPU em resposta ao Protocolo n. 03950.000251/2018-81, em 09/02/2018 (Quadro 

17), informa concessão de uso da área e dos recursos vegetais pelo pescador profissional 

artesanal, respeitando-se a legislação vigente Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), Portaria 

SPU n. 89/2010 através do TAUS (Termo de Autorização de Uso Sustentável). 

 

Quadro 22 – Respostas encaminhadas pela SPU – Protocolo n. 03950.000251/2018-81. Fonte: SPU, 2018. 

Perguntas encaminhadas  Respostas recebidas 

Existe legislação que proíba ou 

permite ser instalada a caiçara 

pelo pescador artesanal na beira-

mar, na faixa de areia? 

A praia é um bem de uso comum do povo, por isso é possível a sua 

utilização para diversos fins, desde que autorizadas pelo poder público 

competente e que não impeça a sua utilização pelas demais pessoas.  

Em se tratando de espaços utilizados por povos e comunidades 

tradicionais em área de bens de uso comum do povo, a questão é 

disciplinada na Secretaria do Patrimônio da União por meio da Portaria 

SPU n° 86/2010, que tem como objetivo possibilitar a ordenação do uso 

racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima 

e fluvial, voltados à subsistência dessa população, mediante a outorga de 

Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS. 

De acordo com a referida portaria, o TAUS poderá compreender as áreas 

utilizadas tradicionalmente para fins de moradia e uso sustentável dos 

recursos naturais, contíguas ou não. 
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Dessa forma sendo a Caiçara um espaço utilizado por pescadores 

artesanais para guardar seus instrumentos de trabalho para exploração 

dos recursos naturais, pode o TAUS ser solicitado junto à SPU para a 

regularização desses espaços. 

Existe legislação que permita ou 

proíba o uso dos recursos 

madeireiros do Bioma Mata 

Atlântica, da área nativa do 

município pelo pescador na 

construção da caiçara?  

Essa questão é regulamentada pela Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), 

que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 

florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem 

dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e 

prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance  de seus 

objetivos. Nesse sentido, cabe dizer que o Código Florestal considera como 

sendo de interesse social a exploração agroflorestal sustentável praticada 

na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e 

comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura 

vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Para 

maiores informações, consulte o órgão ambiental. 

Há uma definição/descrição 

oficial da caiçara (enquanto 

construção) utilizada pelo 

pescador artesanal do litoral? 

A SPU desconhece a existência de tal definição/descrição, mas esse 

questionamento pode ser feito ao Conselho Nacional de Povos e 

Comunidades Tradicionais, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento 

Social, conforme dispõe o Decreto nº 8.750/2016. 

Existe uma padronização para o 

pescador artesanal seguir para 

este de construção: dimensão, 

local de instalação e material que 

pode ser utilizado? 

Se a utilização se der por meio da outorga de TAUS, a Portaria SPU nº 

89/2010 estabelece que devem ser respeitados os limites de tradição das 

posses existentes no local, não podendo ultrapassar um raio de 500m. Por 

isso cada caso deve ser analisado isoladamente. 

 

O pescador artesanal pode vender 

este tipo de construção (para 

outro pescador ou para terceiros? 

Depois pode construir outra 

caiçara na mesma localidade 

A Portaria SPU nº 89/2010 diz que o Termo de Autorização de Uso 

Sustentável - TAUS é para o uso exclusivo da unidade familiar ou 

comunidade tradicional, transferível apenas por sucessão, sendo vedada 

sua transferência para terceiros. Nesse sentido, qualquer suspeita de 

irregularidade deve ser denunciada à SPU para que possa ser feita a 

fiscalização. 

Há alguma restrição ao pescador, 

nos possíveis usos deste tipo de 

construção, além de guardar 

apetrechos de pesca e 

embarcações, como por exemplo: 

apoio a festas na beira-mar, 

alugar para turistas, etc.? 

Sim. Só é autorizada a utilização sustentável dos recursos naturais, voltada 

à subsistência de comunidades tradicionais. 

 

O pescador artesanal pode 

modernizar este tipo de 

construção artesanal/tradicional: 

instalar eletricidade, colocar 

telhado de material sintético 

(brasilite, zinco, etc.)? 

Não há regras claramente definidas no tocante aos parâmetros de 

construção das caiçaras, mas a autorização a essas construções devem ser 

submetidas às Superintendências do Patrimônio da União nos estados, a 

quem compete a autorização de obras em áreas de uso comum do povo de 

domínio da União. 

 

O IPHAN nacional (Protocolo de Pedido de Informação n. 01590000066/2018-05) 

encaminhou ao IPHAN/PB (Protocolo de Pedido de Informação n. 01590000074/2018-43), 

onde houve a emissão de uma única resposta, Ofício n. 35/2018/IPHAN-PB-IPHAN (Quadro 

23). 
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Quadro 23 - Respostas encaminhadas pelo IPHAN/PB ao Protocolo n. 01590000074/2018-431. Fonte: Of. n. 

35/2018/IPHAN-PB-IPHAN, 2018. 

Perguntas Resposta 

1) Existe legislação que proíba 

ou permite ser instalada a 

caiçara pelo pescador artesanal 

na beira-mar, na faixa de areia? 

Os processos e práticas culturais ligados à técnica construtiva das caiçaras 

não constam como bens registrados como patrimônio imaterial, nem estão 

em processo de registro. Portanto, essa técnica construtiva não é passível de 

controle rigoroso por parte deste Instituto. 

Não obstante, as referências culturais ligadas à pesca artesanal podem ser 

abarcadas, de forma ampla, no artigo 216 da Constituição Federal de 1988, 

o qual dispõe: 

"Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico." 

Em paralelo, ressalta-se que as comunidades de pescadores artesanais da 

costa brasileira podem ser compreendidas, após estudo técnico detalhado, 

como comunidades tradicionais previstas no Decreto nº. 6.040, de 2007, que 

institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. Outrossim, por força desse decreto, os espaços 

necessários para a reprodução de suas referências culturais podem ser 

considerados como territórios tradicionais, conforme define seu art. 3º: "Art. 

3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: I - Povos e 

Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 

que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; II 

- Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, 

social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 

utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz 

respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem 

os arts. 31 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e demais regulamentações; "Conforme divulgado pelo 

Observatório Litoral Sustentável (cf. <http://litoralsustentavel.org.br/boas-

praticas/comunidades-caicaras-tem-reconhecimento-deseu-territorio/>), foi 

nesse contexto que caiçaras do Litoral Norte do Estado de São Paulo 

obtiveram o reconhecimento de seu direito à moradia e ao manejo dos 

recursos naturais da orla marítima, por meio de um Termo de Autorização 

de Uso Sustentável Coletivo (TAU), instrumento jurídico concedido pela 

Secretaria de Patrimônio da União (SPU) do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, em novembro de 2015. O referido termo 

configura-se como um título concedido em área de domínio da União a uma 

coletividade e que, por isso, é intransferível e inalienável, ou seja, os 

moradores locais não podem vender o terreno, mas têm garantidos a 

segurança da posse tradicional e o direito de permanecer no local de forma 

regular, garantindo o direito de futuras gerações. A União continua 

detentora do domínio da área e é a responsável pela fiscalização de seu uso.  

Na perspectiva do patrimônio cultural e considerando o aparato legal 

supracitado, é importante zelar pela preservação das características 

tradicionais dos apetrechos da pesca artesanal (seja costeira ou ribeirinha) 

e dos seus aspectos ambientais paisagísticos. Por extensão, torna-se 

fundamental garantir a preservação dos espaços, usos e finalidades das 

caiçaras, tendo em vista ser uma referência cultural extremamente 

representativa do universo da pesca artesanal e das comunidades 

tradicionais pesqueiras.  

2) Existe legislação que 

permita ou proíba o uso dos 

recursos madeireiros do Bioma 

Mata Atlântica, da área nativa 

do município pelo pescador na 

construção da caiçara? 

3) Há uma definição/descrição 

oficial da caiçara (enquanto 

construção) utilizada pelo 

pescador artesanal do litoral? 

4) Existe uma padronização 

para o pescador artesanal 

seguir para este de construção: 

dimensão, local de instalação e 

material que pode ser 

utilizado? 

5) O pescador artesanal pode 

vender este tipo de construção 

(para outro pescador ou para 

terceiros? Depois pode 

construir outra caiçara na 

mesma localidade? 

6) Há alguma restrição ao 

pescador, nos possíveis usos 

deste tipo de construção, além 

de guardar apetrechos de pesca 

e embarcações, como por 

exemplo: apoio a festas na 

beira-mar, alugar para turistas, 

etc.? 

7) O pescador artesanal pode 

modernizar este tipo de 

construção 

artesanal/tradicional: instalar 

eletricidade, colocar telhado de 

material sintético (brasilite, 

zinco, etc.)? 

8) Existe algum tipo de apoio 

financeiro 

(estímulo/incentivo), por parte 

do governo para a 

manutenção/reforma deste tipo 

de construção utilizada pelo 

pescador na beira-mar, na faixa 

de areia? 
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Para tanto, é preciso levar em conta que cada pescador constrói sua caiçara 

de acordo com suas necessidades. Isso se reflete no tamanho da embarcação 

que será guardada e na definição se os espaços serão mais abertos ou mais 

fechados, conforme o uso que se pretende. Importa também sua condição 

econômica e os materiais disponíveis para a construção, entre outros fatores. 

Dessa forma, nenhuma caiçara é igual à outra. São únicas e devem atender 

às necessidades específicas de cada comunidade e de cada pescador. É essa 

diversidade que é importante de ser destacada e preservada do ponto de vista 

do patrimônio cultural, não havendo a possibilidade de se pensar em uma 

padronização das caiçaras e da sua técnica construtiva. 

Na oportunidade, respondendo aos demais questionamentos de Vossa 

Senhoria, informamos que, no âmbito desta Superintendência, não há planos 

de ações específicos que prevejam o apoio ou fomento à preservação dessa 

técnica construtiva. 

Cumpre salientar, ainda, que, devido à natureza e à especificidade dos 

questionamentos, sugerimos que o pesquisador também procure órgãos 

ambientais que possam elucidar as questões afetas ao meio ambiente e uso 

do solo, dentro de suas respectivas competências, como também a Secretaria 

do Patrimônio da União, que detém o domínio sobre os territórios próximos 

ao mar e margens de rios. 

Por fim, informamos que esta Superintendência dispõe de uma biblioteca 

especializada na área do patrimônio cultural, localizada na Praça Barão do 

Rio Branco, Centro, João Pessoa/PB. Caso seja de interesse do pesquisador, 

estamos à disposição para atendê-lo em suas pesquisas. 

 

A resposta ao Protocolo n. 01590000067/2018-41, originalmente encaminhado ao 

Ministério da Cultura, que reencaminhou para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, que já havia sido protocolado as mesmas perguntas (Protocolo n. 52750000060/2018-

81), respondeu a ambos, através da sua Secretaria de Aquicultura e Pesca, pelo seu 

Departamento de Planejamento e Ordenamento da Pesca (Quadro 24). 

 

Quadro 24 – Respostas encaminhadas pelo SAP/DPOP aos Protocolos n. 01590000067/2018-41 e n. 

52750000060/2018-81. Fonte: Resposta, 2018. 

Perguntas Resposta 

1) Existe legislação que proíba ou permite ser 

instalada a caiçara pelo pescador artesanal na 

beira-mar, na faixa de areia? 

Em atenção à demanda da Lei de Acesso à Informação 

(0293096), informamos que no âmbito do ordenamento 

pesqueiro não há nenhuma legislação que versem sobre a 

regularização ou política de incentivo às estruturas 

denominadas pelo cidadão de "caiçaras".  

 

Ressalta-se que esta área técnica também desconhece a 

nomenclatura caiçara atrelada às construções na beira da 

praia, sempre relacionamos esse nome às comunidades 

tradicionais de pescadores. 

 

Ademais, considerando que a área costeira é patrimônio da 

União, recomendamos ao cidadão redirecionar os 

questionamento à Secretaria de Patrimônio da União ou ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, esse último no que tange as 

indagações sobre o recurso madeireiro utilizado nas 

construções citadas. 

2) Existe legislação que permita ou proíba o uso 

dos recursos madeireiros do Bioma Mata 

Atlântica, da área nativa do município pelo 

pescador na construção da caiçara? 

3) Há uma definição/descrição oficial da caiçara 

(enquanto construção) utilizada pelo pescador 

artesanal do litoral? 

4) Existe uma padronização para o pescado r 

artesanal seguir para este de construção: 

dimensão, local de instalação e material que pode 

ser utilizado? 

 

5) O pescador artesanal pode vender este tipo de 

construção (para outro pescador ou para 

terceiros? Depois pode construir outra caiçara na 

mesma localidade? 

6) Há alguma restrição ao pescador, nos 

possíveis usos deste tipo de construção, além de 

guardar apetrechos de pesca e embarcações, 
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como por exemplo: apoio a festas na beira-mar, 

alugar para turistas, etc.? 

7) O pescador artesanal pode modernizar este 

tipo de construção artesanal/tradicional: instalar 

eletricidade, colocar telhado de material sintético 

(brasilite, zinco, etc.)? 

8) Existe algum tipo de apoio financeiro 

(estímulo/incentivo), por parte do governo para a 

manutenção/reforma deste tipo de construção 

utilizada pelo pescador na beira-mar, na faixa de 

areia? 

 

Desta forma, há um desconhecimento sobre a temática, pela falta de documentação junto 

aos setores públicos, que não incorporam as atividades dos pescadores no país, e muito menos 

quanto aos estudos realizados nas regiões do Brasil. 

A resposta ao protocolo 21900000136/2018-83, encaminhado ao Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços,  sobre convênios com o município de Lucena, 

conforme orientação recebida da Secretaria Estadual de Desenvolvimento da Agricultura e 

Pesca (Figura 46), na pesquisa inicial aos órgãos estaduais, a resposta obtida foi que, “Em 

atenção ao pedido LAI 21900000136201883, informa-se que em consulta ao Portal dos 

Convênios SICONV e ao Portal da Transparência, não foram localizados convênios com a 

Prefeitura de Lucena/PB, cujo objeto seja relativo ao desenvolvimento da pesca ou "construção 

de caiçaras"”. 

Assim, mostra-se uma sequência de desconhecimentos e de reencaminhamentos, com 

apenas três órgãos federais que efetivamente conseguiram encaminhar respostas e que 

pudessem direcionar um caminho para entendimento da temática dos direitos dos pescadores 

proprietários de caiçara no município de Lucena-PB. 

 

3.4.4 Análise à Luz da Legislação 

 

Com base na análise da pesquisa documental e bibliográfica, foram delineados as 

seguintes discussões e afirmações: 

 

I - O Pescador Profissional Artesanal  

A primeira legislação contemporânea de que trata da pesca no Brasil e que teve 

recentemente nas últimas décadas a maior parte de seus artigos, parágrafos e inciso revogados 

e alterados por outras legislações,  foi o Decreto-Lei n. 221/1967, sobre a Proteção e Estímulos 

à Pesca, que em seu Art. 26, definia o pescador profissional como “aquêle que, matriculado na 

repartição competente segundo as leis e regulamentos em vigor, faz da pesca sua profissão ou 
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meio principal de vida”, porém teve sua revogação pela  Lei n. 11.959/2009, que trata da 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, onde em seu Art. 

2, Parágrafo 3, determina que pesca é “toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, 

apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros” e no Parágrafo XXII que pescador 

profissional é “a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada pelo 

órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios 

estabelecidos em legislação específica”. E reconhece como pesca artesanal (Ar. 8, Parágrafo I, 

alínea “a”) “quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em 

regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de 

parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte”. Porém, no Decreto 

n. 8.425/2015, que regulamenta o parágrafo único do art. 24 e o art. 25 da Lei nº 11.959, de 29 

de junho de 2009, para dispor sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da Atividade 

Pesqueira e para a concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade 

pesqueira, traz em seu Art. 2, Inciso I, a definição para “pescador e pescadora profissional 

artesanal - pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no País, que exerce a pesca com 

fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção 

próprios ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar 

embarcação de pesca com arqueação bruta menor ou igual a vinte”. No Decreto-Lei n. 

221/1967, na Lei n. 11.959/2009 e no Decreto n. 8.425/2015, não trazem em seu corpo nenhuma 

referência a proteção, preservação e estímulo a cultura da pesca artesanal, nem mesmo referente 

as construções de pescadores realizadas na terminologia não mais empregada – Terrenos da 

Marinha – para promoção de sua atividade pesqueira. 

 

II - A Ocupação da Orla Marítima e a Caiçara 

Sobre o uso da área de faixa de praia à beira-mar para instalação da caiçara, pode-se 

discutir à luz da legislação que desde o Decreto n. 2.490/1940, que “Estabelece novas normas 

para o aforamento dos terrenos de marinha e dá outras providências”, em seu Artigo 10, sobre 

a concessão do aforamento, no seu Item 7, afirma que os pescadores nacionais possuem 

preferência nesta concessão. A mesma redação vinha no Decreto 9.760/1946 (Art. 105, item 

9°), porém, foi revogado pela Lei n. 9.636/1998. No Decreto-Lei n. 1.561/1977, que dispõe 

sobre a ocupação de terrenos da União, determina em seu Art. 1, que é “vedada a ocupação 

gratuita de terrenos da União, salvo quando autorizado em lei”. Já na Lei n. 7.661/1988, que 

institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, traz em seu Art. 2, “(...) o PNGC visará 

especificamente a orientar a utilização nacional dos recursos na Zona Costeira, de forma a 

contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio 
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natural, histórico, étnico e cultural (grifo nosso)”, ou seja, possibilitando o uso pelo pescador 

tendo como referência o trecho grifado. Por sua vez, a mesma lei define como Zona Costeira 

“(...) o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos 

renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo 

Plano”. E ainda em seu Art. 3, que prevê o zoneamento dos usos e atividades, conta no Parágrafo 

I, as praias, dunas, restingas manguezais e florestas. E no Parágrafo III, “monumentos que 

integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, 

cultural e paisagístico”. E, no Art. 5, no Inciso 1, “Os Estados e Municípios poderão instituir, 

através de lei, os respectivos Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, 

observadas as normas e diretrizes do Plano Nacional e o disposto nesta lei, e designar os órgãos 

competentes para a execução desses Planos”. Desta forma o próprio município pode incluir a 

pesca, o pescador e a caiçara no seu PMGC – Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Da 

mesma forma, o Decreto n. 5.300/2004, regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, 

que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, define o colegiado municipal 

para formulação destas políticas em sua esfera. 

Entende-se que Terrenos de Marinha compreende a faixa de terra partindo da linha da 

linha de preamar até 33 metros continente a dentro (BRASIL, 1946; SHERER, 2013). O 

Decreto 9.760/1946 traz que os Terrenos de Marinho são patrimônios da União e são da 

competência da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) sua demarcação e através de 

audiência pública prévia: 

 

Art. 11. Antes de dar início aos trabalhos demarcatórios e com o objetivo de contribuir 

para sua efetivação, a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão realizará audiência pública, preferencialmente, na 

Câmara de Vereadores do Município ou dos Municípios onde estiver situado o trecho 

a ser demarcado (Redação dada pela Lei nº 13.139, de 2015) (BRASIL, 1946, grifo 

do autor).  
 

Devendo da mesma forma, a Constituição nacional afirma que as praias e a faixa costeira 

são bens da União – Art. 20, Incisos IV e IX (BRASIL, 1988), sendo que quem legisla – 

fiscalização e gestão – sobre estas áreas é, atualmente, o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, através da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e, segundo 

Sherer (2013), em conjunto com as prefeituras destas áreas. Portanto, o trecho cabe a SPU junto 

com a prefeitura a sua permissão para utilização e, em caso de transferência do uso para novo 

cedente, deverá encaminhar para SPU a solicitação. Situação esta, que ocorre quando o 

pescador passa sua caiçara para um parente ou outro pescador dentro da comunidade, por 

motivos diversos. Segundo a Lei n. 7.661/1998, que dispõe sobre PNGC, entende que por Orla 

Marítima, a parte terrestre até “cinquenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros em 
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áreas não urbanizadas, demarcados na direção do continente a partir da linha de preamar ou do 

limite final de ecossistemas, tais como as caracterizadas por feições de praias (...)”.  

E a nível estadual, na Paraíba tem-se a Lei n. 7.507/2003 já supracitada, e que dispõe sobre o 

gerenciamento costeiro, para usos e ocupação, atuando diretamente com os municípios. 

Diferentemente da definição de praia, as caiçaras são instaladas na faixa ora denominado 

de Orla Marítima, tendo sua legislação principalmente pelo MDPG/SPU. 

 

Praias são feições deposicionais no contato entre terra emersa e água, comumente 

constituídas por sedimentos arenosos, podendo também ser formadas por seixos e por 

sedimentos lamosos. Nesse último caso, a praia freqüentemente se encontra associada 

a uma planície de maré. Sua declividade da terra ao mar varia segundo a natureza dos 

materiais dominantes: maior nas praias de seixos rolados e menor em sedimentos 

arenosos finos (MUEHE, 2004, p. 11). 

 

 Desde 2004, vem sendo implantado o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima 

(Projeto Orla), vem por meio da participação popular da sociedade, através de suas 

representações (sociedade civil organizada, empresas privadas, entidades de classe, 

associações, colônias de pescadores, órgãos públicos, etc.), contribuir para o processo de 

ordenamento costeiro do litoral brasileiro (BRASIL, 2004). No município de Lucena, Paraíba, 

o Comitê do Projeto Orla (CGPOL) foi criado em 2008, pelo Decreto n. 222, de 16 de outubro 

do mesmo ano, conforme Resolução n. 01 do CGPOL, sendo considerado o município com 

possuidor de uma Orla do tipo urbanizada, que atinge até 50 metros da linha de contato 

terra/mar, conforme análise de Moraes e Zamboni (2004).  

 

A orla marítima constitui a faixa de contato da terra firme com um corpo de água e 

pode ser formada por sedimentos não consolidados (praias e feições associadas) ou 

rochas e sedimentos consolidados, geralmente na forma de escarpas ou falésias de 

variados graus de inclinação. O estabelecimento de faixas de proteção ou de restrição 

de usos desses espaços vem sendo adotado por muitos países, tanto para manter as 

características paisagísticas, como para prevenir perdas materiais em decorrência da 

erosão costeira (MUEHE, 2004, p 11). 

 

A Lei n. 13.240/2015, em seu Art. 14, a seguinte redação: “fica a União autorizada a 

transferir aos Municípios litorâneos a gestão das praias marítimas urbanas, inclusive as áreas 

de bens de uso comum com exploração econômica”, sendo portanto, a Prefeitura de Lucena, ter 

criado mecanismos com o apoio dos órgãos estaduais (SEDAP, SUDEMA) e federais cabíveis 

(SPU) a devida autorização de uso e ocupação dos pescadores profissionais artesanais do 

município, devidamente cadastrados, registrados e atuantes na sua atividade.  

E por fim, o Projeto de Lei n. 469-B/2007 da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre 

o direito dos pescadores a concessão das terras que ocupam para desempenhar suas funções, 
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determina em seu Art. 1, “fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer o direito real de uso 

sobre a propriedade aos pescadores artesanais que estejam ocupando suas terras, bem como a 

emitir-lhes os títulos respectivos e assumir, junto aos órgãos federais competentes, a 

regularização da ocupação, sem ônus para os pescadores”, e em seu Art. 3, define “os locais 

ocupados por pescadores artesanais, quando devidamente reconhecidos nos termos desta Lei, 

serão incluídos como áreas de preservação, para efeito de compensação financeira a Municípios 

e Estados”. 

Neste contexto de proteção/preservação da atividade profissional dos pescadores 

artesanais profissionais e aos seus interesses, bem como suas tradições e cultura, cabem também 

as suas representações legais, no caso, as colônias de pesca, conforme determina a Lei n. 

11.699/2008 (BRASIL, 2008a), que dispõe sobre as Colônias, Federações e Confederação 

Nacional de Pescadores, onde em seu Art. 2,  afirma que “cabe às Colônias, às Federações 

Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da 

categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição”. 

Portanto, estando o Pescador Profissional Artesanal devidamente registrado na 

sua colônia de pesca, tendo sua licença atualizada, estando em conformidade com a 

legislação municipal, estadual e federal aqui relacionada e discutida, deve e poderá ter a 

concessão garantida do uso do território intitulado de Orla Marítima, para continuar 

mantendo sua caiçara e exercendo sua atividade de pesca, mediante registro e cessão de 

uso expedida pela SPU, com emissão do Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) 

- Portaria SPU n. 89/2010, através do cadastro e dados fornecidos pela sua colônia de 

pesca. 

 

III - A Mata Atlântica e o Uso pelos Pescadores Profissionais Artesanais 

Conforme a Constituição Nacional (1988), em seu Art. 205, Parágrafo 4, considera a 

Mata Atlântica como “[...] patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 

de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais”. Lei n. 9.605/1998, dos crimes ambientais, em seu Art. 38-A. “Destruir ou 

danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do 

Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”, e no Art. 39, 

“cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da 

autoridade competente”, da mesma forma a Resolução CONAMA n. 303/2002, que dispõe 

sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, e a Lei 

12.651/2012, que trata da proteção da vegetação nativa, em seu Art. 2, afirma que “As florestas 

existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de 
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utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, 

exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e 

especialmente esta Lei estabelecem” impedem a supressão da vegetação sem a devida 

autorização, mas colocam a possibilidade uso quando devidamente autorizados e para fins 

específicos tratados em seu escopo. Porém, primeiramente o ecossistema de Mata Atlântica não 

está classificada pela presente resolução do CONAMA, como área de preservação permanente, 

podendo ter seu uso com base na legislação. e como a retirada não abrange áreas e sim, algumas 

espécies de uso pela comunidade artesanal na tradição da construção da caiçara, possui amparo 

legal através da Lei n. 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica, em seu Art. 3, Parágrafo II, o uso dos recursos naturais por população 

tradicional, ou seja,  “população vivendo em estreita relação com o ambiente natural, 

dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de 

atividades de baixo impacto ambiental”. Conforme o Decreto n. 6040/2007, que Institui a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

consideram assim estas população como sendo “grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição” e seus espaços como territórios tradicionais, como “os espaços necessários a 

reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 

utilizados de forma permanente ou temporária (...)”.  

E a Lei Complementar n. 140/2011, que estabelece, conforme resposta do IBAMA ao 

protocolo de solicitação de informação (Quadro 6), determinando que “órgãos ambientais dos 

Estados e Municípios passaram a ter competência para deferir ou indeferir pedidos para a 

supressão de vegetação”. 

 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do 

art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 

do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação 

das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 

(BRASIL, 2011,p. 1). 

 

E por fim, o Projeto de Lei n. 469-B/2007 da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre 

o direito dos pescadores a concessão das terras que ocupam para desempenhar suas funções, 

determina em seu Art. 2, Parágrafo Único, que “É garantido aos pescadores artesanais o acesso 
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exclusivo aos recursos naturais, e à participação direta nos planos e decisões que afetem de 

alguma forma o seu modo de vida”. 

Portanto, as leis e decretos em si pouco trazem na ótica do pescador artesanal, 

melhorias, incentivos e apoio as suas atividades, não sendo específicas para este grupo 

cultural, étnico e de que dependem dos recursos naturais para manutenção de seu modo 

de ida e sobrevivência, e na manutenção dos saberes locais sobre os ecossistemas e biomas 

que possuem intima relação. A melhor contribuição para o pescador, se deu através do 

PL 469-B/2007, que de forma objetiva trouxe enfaticamente a garantia de acesso aos 

recursos naturais de que fazem uso. E que tanto o estado, como o município, pode gerir o 

recurso florestal nativo, em benefício do pescador, respeitando-se os aspectos legais 

vigentes e em consonância com os órgãos ambientais, nas demais esferas. 

 

Infelizmente, algumas legislações que pelo contexto temático poderiam trazer alguma 

permissão ao pescador artesanal ao uso dos recursos naturais, não só marinhos, mas quanto ao 

os ecossistemas do Bioma Mata Atlântica, e não continham nenhuma referência ao objeto deste 

estudo, foram: a Lei n. 6.938/1981 - Política Nacional de Meio Ambiente; Decreto-Lei n. 

2.467/1988, que Altera o Decreto-Lei n. 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 

proteção e estímulos à pesca; e o Decreto n. 5.377/2005, que aprova a Política Nacional para os 

Recursos do Mar – PNRM; Decreto n. 8.425/2015, Regulamenta o parágrafo único do Art. 24 

e o Art. 25 da Lei n. 11.959, de 29 de junho de 2009, para dispor sobre os critérios para inscrição 

no Registro Geral da Atividade Pesqueira e para a concessão de autorização, permissão ou 

licença para o exercício da atividade pesqueira Art. 2, Incise I, define como Portaria n. 

144/2001, do Ministério do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece os 

critério de cessão de uso gratuito dos imóveis da União, bem como, a Portaria n. 06/2001 da 

SPU, sobre  a permissão de uso de áreas de domínio da União. E a Constituição Nacional de 

1988, que cita o pescador para fins organização profissional (Art. 8) através de suas colônias, 

da seguridade social (Art. 194) e previdência social (Art. 201).  

E por fim, o aguardado Projeto de Lei n. 6.969/2013, que institui a Política Nacional 

para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar), que altera a 

Lei n. 9.605/1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) e a Lei n. 7.661/1988 (Institui o 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências), e que ainda está em 

tramitação na Câmara Federal dos Deputados, que traz no Art. 2, Inciso III, considerando as 

praias como pertencentes ao Bioma Marinho e, na transição com o bioma Mata Atlântica, o 

Parágrafo 1, traz em seu texto que “[...] aplicar-se-á o regime jurídico que garanta os 
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instrumentos mais favoráveis à conservação e ao uso sustentável dos processos ecológicos [...]”. 

No Art. 3, Inciso I, a Orla Marítima, passa a ser intitulada como Zona Costeira. Que em seu 

Art. 6, Inciso XII, traz a importância do “reconhecimento e valorização dos direitos territoriais 

e aos conhecimentos tradicionais dos pescadores artesanais, e das comunidades extrativistas 

marinhas, associados ao uso e conservação dos recursos naturais e ecossistemas marinhos e 

costeiros”. Porém, da mesma forma que demais legislaturas nacionais, não define os direitos e 

os deveres do pescador artesanal tradicional, em virtude de sua realidade diária, e sendo assim, 

não garantindo o devido reconhecimento e garantias legais necessárias a esta classe de 

trabalhadores. A exemplo desta situação, a Lei n. 12.068/2009, que institui o dia nacional do 

Pescador Amador, mas não há similar para o Pescador Profissional Artesanal. 

 

3.5 Propositura de Ações Locais 

 

3.5.1 A Nível de Prefeitura Municipal 

 

Para ações que podem ser realizadas a curto prazo, a Prefeitura Municipal de Lucena, 

Paraíba, criar decreto com reconhecimento da caiçara uma construção artesanal e tradicional do 

pescador local, sendo assim, um patrimônio histórico e cultural do município, através do 

IPHAN e de sua Secretaria de Cultura. Já a médio prazo, neste caso de conjuntura, o Projeto 

Orla, que concatena as esferas Federal através da SPU, com a esfera Municipal, através das 

Prefeituras locais, poderiam incluir no processo do plano diretor de ordenamento costeiro, a 

conservação, registro, licenciamento e estipular normativa de padronização, da caiçara como 

cultura local, bem como, a secretaria Municipal de Cultura junto ao IPHAN, estruturar um 

projeto de reconhecimento da caiçara como patrimônio cultural. E sendo patrimônio cultural 

municipal, poderá entrar no processo de proteção da Lei n. 9.605/1988, dos crimes ambientais, 

no seu Art. 63, de proteção ao patrimônio cultural. 

Criar leis e decretos de proteção, preservação e estímulo à pesca artesanal, junto com a 

câmara de vereadores municipal, além de realização de convênios com órgãos estaduais e 

federais de pesca e de empreendimentos, para consultoria técnica, com vistas a atender mais as 

necessidades dos pescadores e promover a agregação de valor ao produto pescado por eles. 

Coleta de sementes e plantio de mudas nas bordas e áreas desmatas por atividade 

criminosa ou por incêndios de qualquer natureza, para recompor com espécies nativas e manter 

de forma sustentável a disponibilidade do recurso madeireiro para utilização pelos pescadores 

da comunidade. Estipular manejo coletivo sustentável, é segundo Castro (2004) uma forma 

eficiente em grupos distintos que acessam recursos naturais, e, neste contexto, na retirada de 
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galhos e na supressão de exemplares, para que continuem tendo seu ciclo reprodutivo e a 

quantidade de espécies no interior das áreas nativas necessárias a manutenção destas espécies. 

Pois “[...] os sistemas de manejo são socialmente construídos [...]” (CASTRO, 2004, p. 256), e 

assim sendo, o município deve criar mecanismo legal, juntamente com SUDEMA e IBAMA, 

através de lei ou decreto que regulamente estes dois pontos, com base na Lei 12.651/2012, Art. 

41, Inciso I, item f; apoiando em forma de parceria junto as colônias de pescadores locais, para 

tornarem-se corresponsáveis na fiscalização e realização destas ações junto aos seus associados. 

 

Diversos estudos têm revelado que decisões sobre o uso de recursos são tomadas a 

partir de incentivos erados em diferentes níveis e organização, tais como individual, 

familiar, comunitário e de grupos de interesse (CASTRO, 2004, p. 256). 

 

 3.5.2 A nível de Colônia de Pescadores  

 

 Adoção por parte das colônias de um Protocolo de solicitação de uso e ocupação de área 

da orla marítima para construção de caiçara, em parceria com a SPU e a Prefeitura Municipal, 

através do Projeto Orla de Lucena-PB, seguindo transmites administrativos conforme ilustrado 

na Figura 47. 

  

Figura 47 – Protocolo de solicitação e encaminhamento administrativo para liberação de autorização de uso e 

ocupação de área na orla marítima de Lucena-PB, pelo pescador artesanal local, para construção da caiçara. Fonte: 

Eduardo B. L. Córdula, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As colônias de pesca deverão em conjunto elaborar documentação para preenchimento 

das solicitações, responsabilidade e deveres dos proprietários de caiçara, para garantia de seu 

direito. Todos peidos devem passar pelo colegiado do Projeto Orla de Lucena, para ciência e 

aprovação perante o órgão, e depois serem encaminhados a SPU para emissão do Termo de 

Autorização de Uso Sustentável (TAUS) – Portaria SPU n. 89/2010. Os documentos a serem 

elaborados e constituídos pelas colônias de pesca de Lucena-PB, deverão ser: 
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• O Termo de Responsabilidade sobre a caiçara (TRC) – cuja finalidade é que o 

proprietário fique responsável pela manutenção da tradicionalidade da caiçara, reforma 

e conservação da mesma, não podendo utilizá-la para outros fins, como aluguel, 

moradia, festividades, etc.; a não ser única e exclusivamente para guardar seus 

apetrechos de pesca; 

• O Termo de Responsabilidade de Compartilhamento da Caiçara (TRCC) – que assinado 

mediante compartilhamento da caiçara por outro pescador, sendo ambos 

corresponsáveis pelo exposto no TRC, devendo o segundo o compartilhante, assiná-lo 

também; 

• A Solicitação de Ampliação ou Mudança da Caiçara (SAMC) – onde o proprietário e se 

houver compartilhante, deverão conjuntamente assinar perante a colônia, para 

ampliação quando necessária e devidamente justificada com apresentação de 

documentação (TRCC) ou de aquisição de nova embarcação ou por mudança da caiçara 

de sua posição original, devido a avanço do mar ou outra situação a ser decidida 

conjuntamente com a colônia e o Projeto Orla. 

 

Neste sentido, (1°) o pescador devidamente registrado e portador de carteira de pesca 

profissional, residente do município, dará entrada com peido junto a colônia Z-5 ou Z-19, para 

construção da caiçara com área previamente selecionada, mediante o tamanho de sua 

embarcação registrada na colônia e/ou apetrechos de pesca, assinando um Termo de 

Responsabilidade sobre a Caiçara (TRC); (2°) a Colônia de Pesca deverá ir no local descrito 

pelo pescador, e junto com ele, verificar a possibilidade da construção, fazer a marcação via 

GPS, junto com topógrafo da Prefeitura para delimitar a área, fotografar o local demarcado e 

coletar os dados necessários para dar entrada na SPU, solicitando o TAUS; (3°) todos os pedidos 

deverão ser submetidos à ciência e anuência do colegiado do Projeto Orla de Lucena-PB, para, 

junto com a ata de aprovação em reunião ordinária ou extraordinária, ser anexados para 

continuidade dos tramites administrativos; (4°) A SPU por sua vez, analisará o pedido, e estando 

dentro da legalidade e conforme determina a Portaria n. 89/2010, emitir o TAUS e retornar para 

a colônia de pesca que iniciou o processo; (5°) A Colônia de Pesca ao receber o TAUS, 

arquivará o original e emitirá cópia ao Pescador, que poderá dar início a construção de sua 

caiçara. A todo momento que for necessário, o pescador poderá solicitar cópia da TAUS, 

ficando a colônia coma tutela de toda a documentação. 

Caso o pescador proprietário da caiçara, resolva ceder espaço para compartilhar sua 

caiçara, deverá ambos assinarem junto à colônia que deu início ao processo para emissão do 
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TAUS, um Termo de Responsabilidade de Compartilhamento da Caiçara (TRCC). Da mesma 

forma, se a caiçara necessitar se ampliada para o compartilhamento ou por motivo de aquisição 

de nova embarcação para a pesca, o proprietário da caiçara deverá comunicar oficialmente na 

Colônia de Pesca, preenchendo uma Solicitação de Ampliação da Caiçara (SAC), comprovando 

documentalmente a necessidade. A SAC deverá ser encaminhada a SPU, junto com a cópia do 

TAUS via ofício colônia, que analisará o pedido e encaminhará para aprovação se devidamente 

comprovada, podendo ou não emitir novo TAUS. 

 A fiscalização deverá ocorrer durante e depois da construção, e pela parceria entre 

Colônia de Pesca e Prefeitura Municipal, através das secretarias de Meio Ambiente, de 

Agricultura e Pesca e de Saúde, verificando a manutenção do padrão tradicional da estrutura 

artesanal da caiçara, as condições sanitárias e ambientais, para não haver poluição de nenhuma 

natureza e muito menos supressão da vegetação de praia. Qualquer irregularidade e em 

desrespeito ao Termo de Responsabilidade sobre a caiçara (TRC) ou o Termo de 

Responsabilidade de Compartilhamento de Caiçara (TRCC), assinado deverá ser encaminhada 

a SPU, para seu conhecimento e cancelamento do TRCC, e no caso do cedente da TAUS, o seu 

cancelamento e retirada da caiçara dentre de prazo a ser determinado pelo SPU.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os estudos em legislação de pesca e de uso dos recursos naturais focam principalmente 

a região Nordeste e a nível de Brasil, necessitando de mais pesquisas que tragam um perfil da 

real situação nas demais regiões e localidades do país. E nitidamente, os conflitos surgem pela 

falta da ação das políticas públicas e da aplicação da legislação, e que, por outro lado, esta 

última acaba favorecendo grandes empreendimentos privados, e, em específico no setor 

pesqueiro, a aquicultura e a pesca industrial, enquanto o Pescador Artesanal Profissional, pouco 

é favorecido e respeitado enquanto profissional, cultura, tradição e história do país. 

 Através da análise dos documentos, revelou-se uma legislação pouco conhecida por 

parte dos próprios pescadores e de suas representações legais, e que protege e permite sua 

atuação na orla marítima, quanto ao seu uso e ocupação, bem como do uso do recurso 

madeireiro nativo. devendo haver parcerias entre os órgãos e representações legais, para que se 

estruture um rol de procedimentos para proteção da atividade do pescador artesanal no 

município de Lucena-PB. 

 Infelizmente a Prefeitura Municipal de Lucena-PB, e suas secretarias e órgãos 

colegiados, não emitiram respostas aos ofícios, desrespeitando a Lei n. 12.527/2011 sobre o 
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acesso a informação, onde os caminhos solicitados via e-SIC (digital) e com entrega presencial 

de ofício, não foram respondidos, mostrando o descaso, desrespeito e a omissão de órgão 

perante ao presente estudo e a situação dos Pescadores Artesanais Profissionais do município. 

 Desta forma, para finalizar, há uma necessidade eminente de repassar estes 

conhecimentos para estas populações, que, enquanto classe, possam manter sua atividade com 

seu direito respeitado através da manifestação de uma justiça ambiental. 
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4 DISCUSSÃO FINAL 

 

 A pesca no município de Lucena ainda é pouco estuda, onde sua cultura e tradições 

precisam ser preservados através da atuação de suas representações sociais e apoio do poder 

público local, para criar mecanismos protetivos e incentivadores desta tradição ao longo do 

tempo (CÓRDULA; NASCIMENTO, LUCENA, 2018a).  

 Apesar de ser uma tradição voltada historicamente para o gênero masculino, o papel da 

mulher é intrínseco nesta atividade, contribuindo de forma paralela para que seus esposos 

possam exercer esta atividade e, também, realizando funções que o homens não costumam ou 

não gostam de executar, como a quebra da palha, a limpeza do produto pescado e a conservação 

dos mesmos, pelo salgamento (WOORTMANN, 1991; CARDOSO, 2002). 

 A transmissão destes saberes está diminuindo ao longo do tempo de uma geração à 

outra, devido as dificuldades no enfrentamento ao mar e da diminuição do produto pescado ao 

longo dos anos, da desvalorização desta atividade artesanal a nível social e de políticas públicas 

e da falta de incentivos que garantam uma maior geração de renda (MARQUES, 1980; 

CARDOSO, 2001; DIEGUES, 2004; NASCIMENTO, G., 2013; BORGES 2017). 

 A caiçara é um etnoelemento marcante da cultura local, sendo uma construção artesanal 

e tradicional dos pescadores do município, necessitando ser preservada como patrimônio 

imaterial da cultura local, e o conhecimento da cultura popular também devem estar neste 

processo, como bem imaterial, para que as práticas e os saberes envolvidos não desapareçam 

ao longo do tempo (NASCIMENTO, 2015; CÓRDULA; NASCIMENTO; LUCENA, 

2018a,b). 

 Nesta construção típica e de suma importância para o pescador local possuidor de 

embarcações e apetrechos de pesca, era utilizado madeiramento nativo, onde 12 espécies foram 

indicadas como de Valor de Uso e de importância, sendo que, destas, 11 foram identificadas e 

apenas 01 não foi encontrada para coleta botânica. Destas, 02 eram de Mangue e 10 de Mata 

Atlântica.  Assim, a importância da conservação das áreas de Mata Atlântica e de Manguezal 

no Município, para que esta comunidade local de Pescadores Artesanais Profissionais, possam 

continuar buscando o material necessário para manutenção de suas atividades e ao mesmo 

tempo, contribuam para a valorização destas áreas de forma protetiva e no manejo sustentável 

destes recursos (ADAMS, 2000a;WERNECK, 2006; CODONHO, 2007; DIEGUES, 2010; 

SOLDATI; ALBUQUERQUE, 2010). 

 Assim, toda a legislação que ampara o pescador na sua atividade, que permite o uso e 

ocupação da orla, a extração do recurso madeireiro nativo, deve ser amplamente divulgada, para 

que desmistifique o paradigma estabelecido na comunidade, de que tais mecanismos legais não 
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permitem ao pescador sua utilização. Desta forma, cabe as suas repreensões legais promoverem 

estas mudanças tanto junto aos pescadores, bem como aos órgãos públicos em todas as esferas 

– municipal, estadual e federal (CASTILHO, 2012; GUIMARÃES, 2012; MENEZES, 2015; 

MORENO, 2015; FARIA, 2016). 
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3 CONCLUSÃO FINAL 

 

O presente estudo obteve suas hipóteses respondidas, corroborando com a metodologia 

aplicada e análise dos resultados obtidos, mostrando que a caiçara é um elemento da cultura 

local, artesanal e tradicional para os pescadores locais (H1); o conhecimento etnobotânico ainda 

está sendo transmitido na comunidade local de forma vertical e horizontal, apesar deste 

percentual está sendo reduzido ao longo do tempo (H2); o etnoconhecimento da construção das 

caiçaras é amplo e, está preservado e vívido na cultura local (H3); no entanto, quanto a H4, o 

aparato legal infelizmente não é conhecido e acessado pelos pescadores locais, sendo utilizado 

na sua proteção e apoio à continuidade de suas atividades profissionais e culturais. Quanto ao 

objetivo geral, foi plenamente desenvolvido, na análise da caiçara e da etnobotancia envolvida, 

bem como os objetivos específicos. 

O conhecimento etnobotânico do uso das plantas na construção da caiçara tenderá a 

desaparecer ao longo do tempo, necessitando de intervenção dos órgãos municipais, estaduais 

e federais, para registro, legalização e manutenção da cultura da caiçara e, consequentemente, 

da pesca no município. Devendo haver novos estudos ao longo dos próximos anos, verificando 

a situação da transmissão vertical destes saberes. 

Os recursos naturais florestais (Mata Atlântica e Manguezal) necessitam de estudos 

fitossociológicos das espécies utilizadas e da área real de vegetação nativa, já que houve 

contrassenso entre os dados etnobotânicos apresentados pelos entrevistados e os dados do 

MapBiomas.  

A palha de origem do coqueiro-de-praia e que está escassa, precisa de uma tomada de 

decisão por parte de toda a comunidade, principalmente pelos pescadores e suas representações 

legais, para que sejam replantadas esta espécie na orla e assim, a continuidade no fornecimento 

de material para o teto das caiçaras. 

A legislação vigente mostrou-se protetiva para o pescador, permitindo o uso do recurso 

florestal, mediante conhecimento e autorização pelos órgãos estaduais e federais, necessitando, 

portanto, de intermediação das colônias de pesca neste processo. 

Por fim, o estudo trouxe resultados para diversas tomadas de decisão para a comunidade 

de pescadores locais, quanto a gestão e etnoconservação dos recursos naturais e para 

implementação de políticas públicas que valorizem os Pescadores Artesanais Locais e, desta 

forma, possam dar continuidade a esta atividade ao longo das próximas gerações. 
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APÊNDICE 1  

Formulário Entrevista Presidentes de Colônia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

Formulário de Entrevista Semiestruturada 

Colônia _____                                                                                                     Data: ____/____/_____ 

Presidente:______________________________________________________ 

CNPJ _______________________________ 

1) Quantas caiçaras existem em Lucena?______________________________________ 

2) Quantas caiçaras possui nesta localidade?___________________________________ 

3) Existem dados das caiçaras na colônia? (    ) Sim     (    ) Não  

  Caso não, por quê? 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Conhece os donos das caiçaras? (    ) Sim     (    ) Não 

5) Sabe o material de que é feita a caiçara? (    ) Sim     (    ) Não 

    Caso sim, qual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) De onde vem o material da caiçara? Explique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) Qual a função da caiçara? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) É pescador? (    ) Sim     (    ) Não  

     Há quanto é pescador? 

_______________________________________________________________ 

8) Possui caiçara?  (    ) Sim     (    ) Não 

    Caso não, por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9) Qual sua opinião sobre o projeto orla? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10) Na sua opinião a caiçara deve permanecer como é ou deve ser modernizada? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

Formulário Entrevista Proprietários de caiçara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 
 

 

Pesquisa: CRENÇAS, SABERES LOCAIS E USOS ETNOBOTÂNICOS DOS RECURSOS 

FLORESTAIS NA ÁREA COSTEIRA DO LITORAL NORTE DA PARAÍBA (Título registrado no 

comitê de ética) 

Pesquisador: Eduardo Beltrão de Lucena Córdula 

 

Etnografia Social 

 

N° para Identificação:__________     Data:____/____/____ 

Nome do Informante:_______________________________________________________ 

Apelido: _________________________________________________________________ 

Local: _____________________ Idade:______  Gênero: M (  ) F (   )  

Estado civil: Solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo (    ) Número de filhos: _________  

É natural da região: Sim (   ) Não (   ) Caso não, é natural de:______________________ 

     Há quanto tempo reside no município:______________________________________ 

Escolaridade: __________________________________________________________ 

Quantas pessoas residem em sua casa:___________________ 

     Possui habitação própria: Sim (   ) Não (   )  

     Caso não, é:        (   )  Alugada       (   ) Cedida          (   ) De Familiares     

      (   ) Outros: _______________ 

     Tipo de habitação: 

      Alvenaria (   )  Taipa (   ) Madeira (   ) Palha (   ) Mista (   ): ____________________  

Qual a sua renda (em salários mínimos): 1 (   )  2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) +4 (   ) 

Recebe alguma ajuda do governo: Sim (   ) Não (   ) 

Quais? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Etnografia Profissional 

 

01. Pesca: Sim (   ) Não (  )             Há quanto tempo pesca: _______________________  

Sua pesca é: (   ) mar de fora (alto mar)   (    ) mar de dentro (próximo praia)   

                      (   ) mangue 

 02. Seus filhos participam das pescarias: Sim (   ) Não (   )  

Os filhos querem aprender sobre a pesca? ____________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Gostaria que seus filhos fossem pescadores: Sim (   ) Não (   ) Explique sua resposta:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

03. Você gosta de ser pescador: Sim (   ) Não (   ), Explique sua resposta: _______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

04. Como está a quantidade de produto pescado em Lucena: 

Passado: (   ) A    (   ) B    (   ) C     (   ) D 

Hoje: (   ) A    (   ) B    (   ) C     (   ) D  

 

O que faz com o produto da pesca: _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

05. Possui barco? (  ) Sim   (   ) Não 

 Qual? ___________________________________________________________ 

06. Desenvolve outra atividade além da pesca: Sim (   ) Não (   ) 

       Caso sim, qual:______________________________________________________ 

07. Faz parte da colônia de pesca: (   ) Z-5 (   ) Z-19    

 

Etnobotânica Caiçara 

 

08. Possui caiçara: Sim (   ) Não (   )  

Caso sim, você que fez: Sim (   ) Não (   )  

Caso não, quem fez: _____________________________________________________ 

Caso não possua, compartilha alguma: Sim (   ) Não (   ), caso sim de quem: __________ 

______________________________________________________________________ 

Quanto tempo faz que tem a caiçara:________________ 

09. Que material de trabalho você guarda na caiçara?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. De onde vem) a madeira da caiçara (local em Lucena? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Você que vai pegar a madeira: (   ) Sim    (   ) Não 

Caso sim, recebe ajuda de alguém nessa tarefa? (   ) Sim    (   ) Não  Quem? ___________ 

______________________________________________________________________ 
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Caso não, compra de alguém? (   ) Sim    (   )Não  

Caso sim, de quem? _____________________________________________________ 

Caso compre, quanto custa a: 

a) Vara: ____________________________________________________________ 

b) Inxamé:__________________________________________________________ 

c) esteio: ___________________________________________________________ 

11. Por que se chama caiçara? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Partes da caiçara (ver figura): 

 

 

 

 

 

 

 

13. Qual o nome da arvore (madeira) que se usa para fazer o: 

Esteio: _______________________________________________________________ 

 Quantos esteios têm numa caiçara:____________________________________ 

Inxamé: _____________________________________________________________ 

 Quantos inxamé têm numa caiçara:___________________________________ 

Vara: _________________________________________________________________ 

 Quantos varas têm numa caiçara:_____________________________________ 

Qual a função da vara? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Qual a função do inxamé? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Qual a função do esteio? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

14. Quanto tempo dura as madeiras da caiçara? ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

15. Como está a situação das matas  e do mangue em Lucena: 

MATAS: Passado: (   ) A    (   ) B    (   ) C     (   ) D 

                      Hoje: (   ) A    (   ) B    (   ) C     (   ) D  

MANGUE: Passado: (   ) A    (   ) B    (   ) C     (   ) D 

                         Hoje: (   ) A    (   ) B    (   ) C     (   ) D  

Porque isto vem ocorrendo? _______________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Com quem aprendeu a encontrar e utilizar as plantas/madeiras: ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

17. Já ensinou a alguém tudo que conhece sobre as plantas para caiçara:  

Sim (  ) Não (   ) 

Caso sim, a quem: ____________________________________________________ 

18. Qual o melhor formato do teto (ver figura)? Por que? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

19. Quantas palhas são necessárias para cobrir o teto da caiçara?_________________ 

Você que cobre ou paga alguém? ___________________________________________ 

Quanto tempo dura as palhas no teto para ser trocada? __________________________ 

Você mesmo vai atrás da palhas? Sim (  )     Não (   ) 

Caso não, compra ou consegue com alguém? _________________________________ 

Caso compre, por quanto?_________________________________________________ 

20. Como está a disponibilidade de palha no município: 

   Passado: (   ) A    (   ) B    (   ) C     (   ) D 

    Hoje: (   ) A    (   ) B    (   ) C     (   ) D  

 

 

Porque isto vem ocorrendo? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

21. A palha dos coqueiros da Coco do Vale serviria para cobrir a caiçara? (   ) Sim (   ) Não 

Caso não, por quê? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

22. O material usado nas caiçaras, deveria ser outro? (   ) Sim   (   ) Não  

Por quê?______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

23. Você acha que sua caiçara pode ser derrubada? (  ) Sim (   ) Não 

Por que acha isso? ______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

24. Indique pescadores quem possuem caiçara:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

Planilha de Campo para registro dos dados das caiçaras 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

Ficha de Registro das Caiçaras 

N° SMS:         * 

Número da Caiçara: Data da medição:  Hora:   Maré: 

Pesquisadores Responsáveis pelo Levantamento:   

Eduardo Beltrão de Lucena Córdula  

Dono da Caiçara:                                                          Apelido: Bode Roco  

Registro na Colônia: 

* SMS = Secretaria Municipal de Saúde 

 

Dados da Caiçara 

GPS:  Localidade: 

Distância da Preamar:  Caiçara do tipo: (  ) Aberta/sem portão (  ) Fechada/com portão 

Altura:  central =                   Paredes =  Largura: Comprimento: 

Compartimentos: (  ) sala   (  ) quarto Possui Eletricidade: (  ) sim   (  ) não 

Classificação pela composição: (   ) Tradicional     (   ) Mista 

Composição Paredes: 

 

Composição Teto:  

 

Diâmetro das Varas (horizontais) =       

Diâmetro dos Inxamé (Verticais)= 

Dimensão dos Esteios (linhas de sustentação) = 

Apetrechos de Pesca e outros no interior: 

 

Possui outras caiçaras no entorno: (  ) não   (  ) sim     

Quantos metros a direito/esquerda de cada uma: 

 

 

Fotos: 
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APÊNDICE 4 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) utilizado   
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

             Prezado(a) Senhor(a),      

 

Esta pesquisa quali-quantitativa intitulada CRENÇAS, SABERES LOCAIS E USOS 

ETNOBOTÂNICOS DOS RECURSOS FLORESTAIS NA ÁREA COSTEIRA DO LITORAL 

NORTE DA PARAÍBA, está sendo desenvolvido pelo pesquisador Eduardo Beltrão de Lucena 

Córdula, aluno do Curso de Pós-Graduação em desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a orientação do Professor Dr. Reinaldo Farias Paiva de 

Lucena, no período de 2015 a 2019. 

            O objetivo geral da pesquisa é descrever, identificar, analisar e registrar as crenças (cosmos), 

saberes (corpus) e as práticas (práxis) etnobotânicas, as caiçaras presentes nas praias do município, para 

valorização da cultura local, visando subsídios ao manejo e conservação dos recursos naturais 

(etnoconservação) nas comunidades costeiras do município de Lucena, Paraíba. 

              A finalidade deste trabalho é a contribuição para o conhecimento científico, obtenção de 

diploma de Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, como também contribuição para a 

comunidade estudada, valorizando o conhecimento etnobotânico e trazer à comunidade se necessário, 

medidas de conservação dos biomas na localidade. 

 Solicitamos a sua colaboração para a realização de questionários, entrevistas e utilização de 

imagens e gravação de voz obtidas, como também sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica (se for o caso). Por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece 

riscos, previsíveis, para a sua saúde estando de acordo com a Resolução CNS n. 510/2016, respeitando 

todos os seus termos e definições. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá 

nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição (se for o caso).  

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido e dou o meu consentimento para 

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse 

documento. 
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___________________________________________________ 

 Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

 

 

 

Espaço para impressão dactiloscópica 

 

OBERVAÇÃO:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

    

                                     Contato com o Pesquisador Responsável:  

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador: Eduardo 

Beltrão de Lucena Córdula. 

Endereço (Setor de Trabalho): Prédio do PRODEMA/LEA Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

(CCEN), Campus I da Universidade Federal da Paraíba, Cx. Postal: 5122, Cidade Universitária, Cep: 

58051-970 João Pessoa- PB. Telefone: (083) 98851-7555/99911-3797 (pesquisador), (083) 3216-7472 

(PRODEMA) Ou Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I. Bloco 

Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791.  

 

                          Atenciosamente. 

 

 

___________________________________________ 

 

Assinatura/Rubrica do Pesquisador Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

 
 

APÊNDICE 5 

Pranchetas com a imagem frontal de todas as caiçaras registradas e sua geolocalização 
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ANEXOS 
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ANEXO 1  

Cartas de Anuência das Colônias de Pescadores Z-5 e Z-19 
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ANEXO 2 

Protocolo do Comitê de Ética da UFPB 
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ANEXO 3 

Protocolo de registro da pesquisa no SSIGEN - Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 

Genético e do Conhecimento Tradicional Associado 
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ANEXO 4 

Atas das reuniões ordinárias do Projeto Orla de Lucena-PB, referente à 14.05.20009 e 

14.01.2010 
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