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RESUMO 

 

 

 

MOREIRA-SÁ, Haliskarla. Criador de peixe, criador de gente! Pesca artesanal, 

(des)envolvimento e conflitos ambientais no estuário do Rio da Madre/SC. 2016. 199 f. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental), Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

 

 

A presente pesquisa analisa os conflitos ambientais que envolvem a pesca artesanal 

desenvolvida no estuário do Rio da Madre, localizado na região costeira dos municípios de 

Paulo Lopes e Palhoça (SC). A região é um território tradicionalmente ocupado por 

pescadores e pequenos agricultores, definida como Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

Este Parque foi alvo de recente processo de desmembramento, com a criação de três unidades 

de conservação. Uma delas é a APA-EC, que afeta diretamente a área de estudo e juntamente 

com as demais Unidades de Conservação constitui o chamado “Mosaico de Unidades de 

Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras do Massiambu”. A flexibilização desta unidade 

de conservação na verdade radicaliza o processo de urbanização e industrialização da região, 

acionando novos conflitos ambientais que se sobrepõem a outros, que já afetavam as 

comunidades pesqueiras. Pretendeu-se aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica social da 

pesca artesanal desenvolvida no estuário do Rio da Madre e as oposições existentes em 

termos de uso do território desse grupo social em relação ao modelo de desenvolvimento 

econômico em curso. A perspectiva teórica desta pesquisa inclui referências da Geografia 

Crítica e das Ciências Sociais, especialmente a antropologia social. As metodologias 

utilizadas são prioritariamente a observação participante e entrevistas semi-estruturadas. 

Concluiu-se que a pesca artesanal desenvolvida no estuário é uma atividade baseada em 

conhecimentos empíricos sobre o ecossistema elaborados e transmitidos por gerações, que a 

pesca é de grande importância para as famílias locais no complemento da renda, na garantia 

da segurança alimentar e na perpetuação da relação de solidariedade e identidade entre os 

grupos. Os conflitos ambientais verificados derivam tanto das imposições de leis ambientais e 

políticas preservacionistas, que desconsideram a existência e os direitos desta população, 

quanto pela implantação de projetos de desenvolvimento econômicos que provocaram 

alterações socioambientais significativas no estuário. Os conflitos entre os próprios 

pescadores ocorrem pela desestruturação social do grupo frente às alterações socioambientais 

vivenciadas, dentre elas a escassez do pescado. 

 

 

Palavras-chaves: Unidade de Conservação. Conflitos ambientais. Pesca artesanal. Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

MOREIRA-SÁ, Haliskarla. Fish creator, people creator! Traditional fishing, development and 

environmental conflicts in the Madre River’s estuary / SC . 2016. 199 f. Dissertation (Master 

in Territorial Planning and Social/Environmental Development). University of the State of 

Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

 

 

This research examines the environmental conflicts involving the traditional fishery 

developed in the Madre River’s estuary, located in the coastal region of Paul Lopes and 

Palhoça, in Santa Catarina. The region is traditionally occupied by fishermen and small 

farmers, and belongs to the Serra do Tabuleiro State Park, that was recently dismembered, for 

the creation of other three protected areas.  One of these is the Entorno Costeiro 

Environmental Protected Area (APA-EC), which directly affects the study area and pertain to 

the so-called "Mosaic of the Serra do Tabuleiro Protected Areas and Massiambu Lands ". The 

flexible approach of this protected area radicalizes the process of urbanization and 

industrialization of the region, triggering new environmental conflicts that overlap to others 

conflicts and affecting fisheries communities. It was intended to deepen the understanding 

about the traditional fishery’s social dynamics developed on Madre River’s estuary and the 

existing oppositions  of using the territory by that social group and its relation to the current 

economic development model. The theoretical perspective of this research includes references 

of the Critical Geography and social sciences, especially social anthropology. The 

methodologies used are mainly participant observation and semi-structured interviews. It was 

concluded that the traditional fishing developed in the estuary is an activity based on 

empirical knowledgement of the ecosystem that has been prepared and transmitted for 

generations, that fishing is of great importance to local families income and by ensuring food 

safety and the perpetuation of the relationship of solidarity and identity between groups. 

Verified environmental conflicts arise both from the impositions of environmental laws and 

preservationist policies that ignore the existence and rights of this population, as the 

implementation of economic development projects that caused significant environmental 

changes in the estuary. Conflicts between fishermen themselves take place by the social 

disintegration of the group facing experienced environmental changes, among them the 

shortage of fish. 

 

 

Keywords: Legally protected areas. Environmental conflicts. Traditional fishing. Serra do 

Tabuleiro State Park. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

No Brasil os modos de vidas tradicionais encontram-se ameaçados pelo avanço do 

capitalismo que mercantiliza territórios e promove a exploração insustentável dos recursos 

naturais e do trabalho humano. Nesse contexto, a presente pesquisa analisou a pesca artesanal 

desenvolvida no estuário do Rio da Madre e os conflitos ambientais vivenciados pelos 

pescadores na atualidade devido à expansão urbana/industrial no litoral catarinense, a 

degradação do ambiente natural e imposição de leis ambientais que desconsideram o modo de 

vida desse grupo social. 

O estuário do Rio da Madre está localizado entre os municípios de Paulo Lopes e 

Palhoça, litoral centro-sul do Estado de Santa Catarina, distante aproximadamente 45 km da 

capital Florianópolis. Um território tradicionalmente habitado por comunidades de pescadores 

que conservam ainda hoje forte identidade cultural açoriana (VIEIRA, 2009). Entre as 

comunidades tradicionais, deve-se mencionar a presença dos Mbya-Guarani, indígenas que 

vivem em Terras Indígenas em processo de reconhecimento na região, não obstante sua lógica 

histórica de mobilidade espacial. 

A área é atravessada pela BR-101, uma das maiores rodovias federais do País, 

importante via de escoamento da produção e tráfego de pessoas, que integra todo o litoral 

brasileiro, sendo a principal via de acesso aos países do Cone Sul. Construída na década de 

70, essa rodovia potencializou o desenvolvimento de atividades industriais, turísticas, 

comerciais e da construção civil na zona costeira.  

Ao lado da implantação de projetos de desenvolvimento que alteraram a dinâmica 

socioambiental da região, foram implantadas também politicas conservacionistas que 

inseriram grande parte da bacia hidrográfica do Rio da Madre em três Unidades de 

Conservação: o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro - PEST (1975) e a Área de Proteção 

Ambiental do Entorno Costeiro - APA/EC (2009), administradas pela Fundação do Meio 

Ambiente Estado de Santa Catarina - FATMA. A parte marinha, onde está localizada a foz do 

Rio da Madre, insere-se na APA da Baleia Franca - APA BF (2002), uma Unidade de 

Conservação (UC) Federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes (ICMBIO). 

É importante sublinhar que nesta dissertação não aprofundaremos a discussão sobre a 

classificação trazida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, que, é alvo 

de questionamentos, tanto no âmbito político e social, expresso por conflitos com órgãos 

ambientais e movimentos sociais, mas também, por parte de pesquisadores, em especial, 
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antropólogos. Não obstante estas controvérsias que esta pesquisa indiretamente abrange, 

tomamos aqui a referencia do SNUC como um marco importante, que expressa, formalmente 

a preocupação de setores da sociedade e do Estado brasileiro com os consensos científicos e 

acordos estabelecidos entre países. Dentre os tratados internacionais destaque para Convenção 

sobre a Diversidade Biológica (CDB) que embasa a política ambiental brasileira. 

Muitos destes acordos são capitaneados pela Organização das Nações Unidas e pela 

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), que atuam na elaboração de 

diretrizes ou recomendações aos governos quanto às estratégias de “desenvolvimento 

sustentável”.  

O princípio da sustentabilidade surgiu diante da degradação ambiental e escassez dos 

recursos naturais global gerada pelo crescimento econômico, questionando a racionalidade do 

sistema de produção dominante e os padrões de consumo, com intuito de reorientar o processo 

civilizatório da humanidade (LEFF, 2001). Desse movimento surgiu o debate teórico e 

político sobre novas estratégias de ecodesenvolvimento baseado na capacidade de suporte e 

potencialidade dos sistemas ecológicos e manejo adequado dos recursos naturais (LEFF, 

2001). 

No entanto, antes mesmo que as novas estratégias de desenvolvimento se difundissem 

ao ponto de romper a ordem econômica e política estabelecida, a resistência a mudança 

esvaziou a crítica e o potencial transformador do ecodesenvolvimento, trazendo um discurso 

capaz de ecologizar a economia eliminando as contradições que lhe são inerentes (LEFF, 

2001).  

Dessa forma, tem-se a construção do discurso do desenvolvimento sustentável, 

definido como capaz de “satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer a 

capacidade de atender as gerações futuras”, baseado no tripé economia-ecologia-equidade 

social, consolidada em documentos oficiais como o Relatório de Brundtland (1987) e 

amplamente difundida na Conferência das Nações Unidades sobre o Meio Ambiente realizada 

no ano de 1992, na cidade no Rio de Janeiro.  

O desenvolvimento sustentável prometeu atingir o crescimento econômico sustentável 

a partir de regulações políticas e mecanismos do mercado, desconsiderando a complexidade 

dos sistemas naturais, as diferenças culturais e de valores na apropriação da natureza. As 

novas tecnologias ecológicas garantiriam a perpetuação do crescimento econômico revertendo 

os processos de degradação ambiental, evitando o esgotamento de recursos naturais e da 

escassez global (LEFF, 2001).  
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Portanto, o desenvolvimento sustentável trata-se de um consenso surgido no debate 

sobre os limites do crescimento econômico frente a problemática ecológica e de um complexo 

processo de ressignificação e até mesmo, uso ideológico por parte de empreendedores e de 

governos, capaz de legitimar novas formas de apropriação da natureza, inserindo as políticas 

ambientais nos ajustes da política neoliberal. 

Uma perspectiva política de gestão ambiental e social de base tecnicista, que trouxe  

manutenção do modelo de desenvolvimento hegemônico dominante por meio da adoção de 

novas tecnologias, implantação de políticas assistencialistas e sistemas regulatórios 

institucionais (prevenção de impactos ambientais, mitigação e compensação ambiental),  

abandonando outras perspectivas de reestruturação da sociedade urbana-industrial, incluindo 

as que buscavam a autonomia dos povos na construção de outros modelos de 

desenvolvimento (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010).    

Compartilhando dessa crítica, o nosso objetivo com a presente pesquisa foi o de 

compreender os conflitos envolvendo populações tradicionais, órgãos ambientais e projetos de 

desenvolvimento vivenciados no estuário do Rio da Madre, tendo por foco a perspectiva dos 

moradores identificados como pescadores.  

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a APA do Entorno Costeiro (APA-EC) 

fazem parte do Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras do 

Massiambu1 (LEI N.º 14.661/2009), criado sobre áreas desanexadas do parque, alvo de um 

processo de alteração de seus limites denominado “recategorização” para criação de três 

Áreas de Proteção Ambiental que modificaram substancialmente seu propósito de 

conservação, dentre elas a APA - EC.  

As Áreas de Proteção Ambiental permitem o desenvolvimento de diversas atividades 

econômicas, incluindo agrícolas e industriais, sendo um bom instrumento de gestão para 

ordenar atividades impactantes já existentes, limitando sua expansão. Mas no caso da APA-

EC, verifica-se que sua criação ampliou as possibilidades de expansão dessas atividades, 

gerando conflitos que afetam diretamente a pesca artesanal.  

Entende-se por questões ambientais os processos resultantes do “modo como a 

sociedade se relaciona com a natureza – qualquer sociedade e qualquer natureza - e isso inclui 

também as relações dos seres humanos entre si e destes com a natureza” (BRÜGGER, 2004, 

p. 56). Em sociedades urbanas/industriais, uma das formas de lidar com a problemática 

                                                           
1 A Lei n.º 14.661/2009 utiliza o termo Massiambu para nomear o Mosaico, mas tanto usualmente quanto em 

publicações acadêmicas documentos emitidos pela FATMA, prevalece Maciambu, Neste trabalho adotou-se 

Maciambu com “c” para denominar a área. 
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ambiental gerada pela exploração dos recursos naturais inerentes ao modo de produção 

capitalista tem sido reservar áreas como espaços de conservação a partir da criação de 

Unidades de Conservação.  

No entanto, o modelo de áreas protegidas adotado inicialmente no Brasil deu-se sob a 

forma de parques e reservas restritivas que não permitem a presença humana em seu domínio, 

a não ser na figura de visitante. Essa concepção corresponde ao que Diegues (1996) denomina 

como modelo preservacionista de conservação, elaborado nos Estados Unidos no séc. XIX, 

em pleno desenvolvimento industrial desse país, que repousa na ideia do ser humano como 

invariavelmente destruidor da natureza. Nesse caso, a solução apontada pelos adeptos dessa 

teoria seria isolar áreas de grande beleza cênica e importância ecológica do contato humano, 

para que o homem pudesse vez ou outra apreciá-las (DIEGUES, 1996). Além dos limites 

conceituais dessa compreensão, deve-se questionar como a sua adoção em países como o 

Brasil, onde a implantação do modelo preservacionista de conservação da natureza sobrepôs-

se a territórios de comunidades com modos de vida que dependem do manejo e uso direto dos 

recursos naturais (DIEGUES, 1996).    

As limitações de uso trazidas pelo SNUC às categorias de UC mais restritivas 

trouxeram insegurança jurídica para as comunidades locais com a violação de direitos quanto 

ao reconhecimento de seus territórios ancestrais. Uma mudança de significado no uso dos 

recursos naturais forçada que fez com que essas comunidades concebessem as áreas 

protegidas como uma ameaça a seu desenvolvimento (VIANNA, 2008).  

Cabe destacar que o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro foi fruto de um diagnóstico 

rigoroso de caráter interdisciplinar, feito por pesquisadores de várias áreas do conhecimento, 

marcado por uma concepção socioconservacionista pioneira para sua época que previa a 

manutenção da ocupação humana em seus limites pelas comunidades tradicionais de pesca da 

Praia da Pinheira e da Guarda do Embaú, dentro de um zoneamento e manejo definido 

(EBLE; REIS, 1976). Mas como em muitos casos no Brasil, o parque não foi efetivado como 

deveria, tendo uma trajetória marcada por inúmeros conflitos, principalmente os fundiários 

agravados tanto pela não indenização de antigos proprietários de terras anexadas ao parque, 

como pelo avanço da especulação imobiliária e ocupação ilegal nas áreas pertencentes a esta 

UC, cujos desdobramentos permaneceram até hoje mesmo com a redução de seu limite 

territorial.   

Esse processo resultou no fortalecimento de um movimento auto-denominado 

“Movimento de Recategorização” liderado por empresários, membros das comunidades 

atingidas pelo parque. Grandes proprietários de terras e políticos (FATMA, 2006). O 
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Movimento de Recategorização embora forjado como um movimento social, por unir atores 

antagônicos sugere a apropriação por parte dos empresários, políticos e grandes proprietários 

de terra dos conflitos gerados pela criação do parque com as comunidades locais, tendo como 

motivação a flexibilização das leis ambientais e, consequentemente, a diminuição da restrição 

do uso do território necessária ao avanço e a reprodução do capital. 

A recategorização de uma Unidade de Conservação resulta de mobilizações sociais 

que buscam a mudança de categoria da UC através novos arranjos institucionais, a partir da 

transformação de uma UC de Proteção Integral em UC de Uso Sustentável. Essa alteração 

legal pode ser motivada pela perda dos atributos que justificaram sua criação ou pela 

exigência de autonomia das comunidades locais e possibilidade de gestão compartilhada, 

desde que traga benefícios tanto à conservação da natureza quanto à manutenção do modo de 

vida tradicional (MPF, 2014). 

A partir dessa prerrogativa, o Movimento de Recategorização conquistou a aprovação 

da Lei Estadual n.º 14.661/2009, que promoveu a desanexação de praticamente cinco mil 

hectares da planície costeira do parque, que, juntamente com duas outras áreas desanexadas 

da parte serrana desta UC, foram transformadas em três diferentes Áreas de Proteção 

Ambiental (APA). Tem-se então a criação do “Mosaico das Unidades de Conservação da 

Serra do Tabuleiro e Terras do Massiambu”, formado pelo Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, APA da Vargem do Braço, APA da Vargem do Cedro e a Área de Proteção 

Ambiental do Entorno Costeiro (APA-EC), esta última inserida na área de estudo juntamente 

com o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a APA da Baleia Franca.  

 Logo após a criação da APA-EC, houve também a aprovação do Decreto Estadual n.º 

3.159/2010, que regulamentou e definiu diretrizes para sua implantação, trazendo um 

zoneamento para essa UC que aumentou as possibilidades de urbanização e adensamento 

populacional de toda a região, com a criação de uma zona industrial em uma área rural na 

Baixada do Maciambu (sul do município de Palhoça) e uma zona urbana no entorno da Lagoa 

do Ribeirão (Paulo Lopes), ambas inseridas no estuário do Rio da Madre.  

O zoneamento trazido pelo Decreto n.° 3.159/2010 foi aprovado antes mesmo da 

construção do Plano de Manejo para essa Unidade de Conservação, que é um diagnóstico 

obrigatório contendo estudos do meio físico, biológico e social que balizam seu uso, 

zoneamento e gestão, e também sem qualquer participação popular ou pesquisas que o 

justificasse. Tudo isso leva a crer que esse zoneamento foi elaborado por critérios 

exclusivamente econômicos, com motivações externas à dinâmica socioambiental existente. 
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Tem-se então uma alteração legal que ameaça a conservação dos ambientes naturais 

existentes, pois, se anteriormente a aprovação dessa lei mantinham-se grandes áreas de 

relevância social e ecológica ainda não ocupadas, essas áreas passam a ser alvo de projetos 

imobiliários e industriais de impacto considerável, ameaçando modos de vida tradicionais 

locais.  

Todavia, observa-se que esse processo segue a mesma lógica de reformas da 

legislação ambiental estadual e nacional, que se flexibilizaram frente à necessidade intensa de 

avanço das forças produtivas. Cabe destacar que o Estado de Santa Catarina foi pioneiro ao 

modificar seu Código Ambiental (LEI N.º 14.675/2009), antecipando o processo que ocorreu 

no âmbito federal (LEI N.º 12.727/2012), e, logo a seguir, aprovou a Lei n.º 14.661/2009, que 

reduziu os limites do Parque para a criação do Mosaico de Unidades de Conservação da Serra 

do Tabuleiro e Terras do Massiambu.  

Posteriormente, ocorreu, também, na esfera local dos municípios envolvidos na área 

de estudo, a alteração das leis urbanísticas municipais. Estas se deram em torno dos processos 

de elaboração de Planos Diretores, tanto do município de Paulo Lopes, onde se situam varias 

das comunidades que serão descritas no capítulo 1, e que  foi aprovado em 2010. Bem como 

do município de Palhoça, no qual se encontram outras comunidades que também abrigam 

pescadores tradicionais, sendo que neste caso, o processo estava em tramitação quando 

encerramos a pesquisa. 

Esses dois Planos Diretores além de projetarem a expansão urbana sobre a APA-EC 

em áreas anteriormente protegidas pelo Parque, não cumpriram as normas previstas no 

Estatuto da Cidade (LEI N.º 10.257/2001), referentes ao quesito de participação popular, 

reinvindicação presente no discurso das mobilizações sociais de ambos os municípios. 

Contrariando o discurso ideológico promovido por políticos, empresários e 

amplamente divulgado pelos meios de comunicação de que a “recategorização” das áreas do 

Parque resolveria os conflitos existentes no interior e entorno dessa Unidade de Conservação, 

como por exemplo, a regularização fundiária e autorização para ligações de luz, verifica-se 

que esse processo acionou outros conflitos ambientais que envolvem a sociedade como um 

todo, mas especificamente as comunidades de pescadores tradicionais do estuário do Rio da 

Madre, que dependem diretamente da manutenção da qualidade ambiental para reprodução do 

modo de vida. 

Com relação às inquietações que me conduziram à realização dessa pesquisa, a minha 

formação acadêmica como licenciada em Geografia pela Universidade do Estado de Santa 

Catarina, somada aos anos de trabalho desenvolvido no Centro de Visitantes do Parque 
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Estadual da Serra do Tabuleiro, onde atuei com educação ambiental e mobilização 

comunitária (2005-2013) através de um projeto desenvolvido pela Cooperativa para 

Conservação da Natureza - CAIPORA da qual sou cooperada, em parceria com a Fundação 

do Meio Ambiente - FATMA, foram decisivos na escolha do tema. Nesse percurso, pude 

associar a vivência dedicada à interpretação ambiental dos sistemas naturais que justificaram 

a criação do Parque e o contato com o modo de vida das comunidades locais ao arcabouço 

teórico desenvolvido pela geografia, sobretudo a perspectiva da formação socioespacial 

(SANTOS, 1977).  

Tive a oportunidade também de acompanhar parte dos conflitos sociais, interesses de 

pequenos e grandes proprietários de terra e de empresários que levaram à desanexação de 

importantes áreas da planície do Parque para a criação da APA-EC, em que participei de 

forma ativa na mobilização social de resistência que questionou todo esse processo. Nesse 

momento me inseri como membro do movimento SOS Rio da Madre que conduziu as 

mobilizações sociais e estratégias de resistência frente às transformações socioambientais 

impostas. 

Desse modo, a vivência que tive na área de estudo foi aproveitada no desenvolvimento 

dessa pesquisa, o que incluiu a utilização de materiais armazenados, como entrevistas, dossiês 

elaborados pelo órgão gestor do Parque, conhecimento do território e elos de amizade, 

confiança e reciprocidade com atores sociais que facilitaram minha inserção no trabalho de 

campo.  

Para o desenho da pesquisa e aprofundamento teórico das questões socioambientais 

existentes na área de estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica com a seleção de livros, 

teses, dissertações, artigos e documentos técnicos que tratassem sobre os aspectos físicos, 

biológicos e sociais da região. Há, de fato,  um conjunto considerável de estudos feitos sobre a 

região,  na ultima década, em especial, em varias áreas do conhecimento, sendo a maior parte 

deles desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina. Todavia, entre eles, essa 

pesquisa estabeleceu uma maior interlocução com as pesquisas de Jaqueline Prudêncio (2012) 

e Maiara Leonel Pereira (2012), ambas vinculadas ao Núcleo Transdisciplinar de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (NMD). As autoras são filhas de pescadores do estuário, e 

assim, seus trabalhos se revestem de especial importância, dado trazerem vivências de longa 

data na região. Além disto, pude recorrer, pessoalmente, e em diversos momentos da pesquisa 

a estas duas colegas, incluindo no trabalho de campo.   

Dentre os documentos técnicos levantados por esta pesquisa estão o Plano Diretor do 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (FEEMA, 1975) que expõe os aspectos legais 
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relacionados à sua criação, diretrizes, normas, caraterização física, biológica, aspectos 

culturais e sociais da região; o Produto Básico de Zoneamento do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro (PBZ-PAEST) elaborado pela FATMA (2000), que se refere a um conjunto de 

mapas e estudos complementares que visam subsidiar o Plano de Manejo do parque; e 

finalmente, alguns pareceres jurídicos que discutem questões fundiárias e propostas de 

alteração de limites desta UC (FATMA, 2006, 2008); o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) e a cartilha do Rima do Projeto Porto Baleia; os estudos e levantamento técnicos que 

embasaram o Plano Diretor do município de Paulo Lopes/SC denominado Fase 1- 

Levantamentos, elaborado pelo Consórcio Hardt-Engemin supervisionado pela Companhia de 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (CODESC); e o documento  a Ação de 

Inconstitucionalidade judicializada pelo Ministério Público Federal no ano de 2015 contra a 

recategorização do parque. 

Dessa forma, a partir da problemática apresentada como problema de pesquisa, 

seguiu-se o seguinte questionamento: Qual a dinâmica da pesca artesanal realizada no estuário 

do Rio da Madre e quais as características dos conflitos ambientais que envolvem a atividade 

na atualidade?  

Buscou-se a compreensão dos conflitos ambientais, adotando a perspectiva dos atores 

sociais mais vulneráveis em relação a garantia de direitos envolvidos nas situações de 

conflito, os pescadores tradicionais. 

Entende-se por conflitos ambientais os “problemas ambientais” ocasionados pelo 

modelo de desenvolvimento econômico capitalista, devido aos diferentes significados e 

valores existentes na construção e uso do território, e pela distribuição desigual do acesso aos 

recursos naturais e riscos resultantes da apropriação desses recursos pelo modo de produção 

dominante (ZHOURI; ZUCARELLI, 2008). 

Zhouri e Laschefski (2010) enfatizam que o planejamento do espaço pode acarretar 

conflitos, pois, uma vez o planejamento  sendo materializado,  ele impõe um  modo de pensar 

de um grupo social, em detrimento dos demais:  

 

Os debates acadêmicos e políticos sobre as formas de apropriação do espaço podem 

configurar o início de conflitos, quando considerarmos que a visão dominante é o 

ponto de partida do planejamento. Como lembra Lefevbre (1991), qualquer 

planejamento, concepção ou representação do espaço é uma redução da realidade, 

conforme a percepção dos seus idealizadores. Os conflitos se materializam quando 

essas concepções de espaço são transferidas para o espaço vivido (ZHOURI; 

LASCHEFSKI, 2010, p. 18). 

 

 O espaço não é neutro, ele determina e é determinado por relações sociais. A 

apropriação social do espaço por um grupo pode resultar em territorialidades específicas que 
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expressam a forma de ser e estar no mundo, e um planejamento desconectado com a realidade 

local trará impactos ao cotidiano e história de vida de seus sujeitos sociais. 

Outro autor que tem trabalhado com uma perspectiva interessante para pensar a 

situação de conflitos entre grupos sociais e o acesso aos recursos naturais é o economista Joan 

Martinez Allier. Esse autor tem como objeto de pesquisa a exploração sofrida por países 

dependentes e os movimentos de resistências denominados como “ecologismo dos pobres” 

(MARTINEZ- ALLIER, 2014): 

 

O eixo principal dessa corrente não é uma reverência sagrada à natureza, mas, antes, 

um interesse material pelo meio ambiente como fonte de condição de subsistência; 

não em razão de uma preocupação relacionada com o direito das demais espécies e 

das futuras gerações de humanos, mas, sim, pelos humanos pobres de hoje 

(MARTINEZ-ALLIER, 2014, p. 34). 

 

Esta é uma abordagem que difere do preservacionismo estadunidense amplamente 

adotado pelos governos e gerador de conflito, sendo mais adequada à realidade dos povos que 

dependem do uso e manutenção dos recursos naturais para reprodução de seu modo de vida. 

Com relação aos povos e comunidades tradicionais, a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), instituída 

pelo Decreto n.º 6.040/2007, em seu art. 3º, define esses povos como:  

 

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 (PNPCT/Decreto n.º 6.040/2007). 

 

Além do auto reconhecimento dos indivíduos enquanto grupo, outra questão presente 

entre os povos e comunidades tradicionais é o fato de estas não apenas conviverem com a 

biodiversidade, mas domesticarem, nomearem e classificarem as espécies segundo seus 

próprios critérios, repleto de simbolismos integrados numa complexa cosmologia (DIEGUES; 

VIANA, 2004). A concepção de natureza e biodiversidade dessas comunidades, de forma 

geral, difere do pensamento científico e das sociedades urbano-industriais: 

Nesse sentido, os seres vivos, em sua diversidade, participam de alguma forma do 

espaço domesticado, se não domesticado, pelo menos identificado ou conhecido. 

Eles pertencem a um lugar, um território enquanto locus em que se produzem as 

relações sociais e simbólicas. A biodiversidade usualmente definida pelos cientistas 

é fruto exclusivo da natureza, não pertence a lugar nenhum senão a uma teia teórica 

de inter-relações e funções, como propõe a teoria dos ecossistemas (DIEGUES; 

VIANA, 2004, p. 16). 
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Portanto, o pertencimento ao lugar, a concepção do lugar enquanto território, as 

relações materiais e simbólicas entre os indivíduos e os elementos que compõe o meio em que 

estão inseridos caracterizam os povos e comunidades tradicionais.   

No rol de culturas denominadas tradicionais, encontram-se os pescadores artesanais. A 

legislação brasileira define a pesca como artesanal quando praticada 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” (LEI  11.959/2009). Analisando os aspectos sociais que envolvem a pesca artesanal, 

Diegues (1995) enfatiza a importância do saber tradicional no modo de vida dos pescadores 

artesanais: 

A questão da tradição está relacionada também no cerne da própria pesca artesanal: 

o domínio do saber-fazer e do conhecer que forma o cerne da profissão. Esta é 

entendida como o domínio de um conjunto de conhecimentos e técnicas que 

permitem ao pescador se reproduzir enquanto tal. Esse controle da ‘arte da pesca’ se 

aprende com os mais velhos e com a experiência (DIEGUES, 1995, p. 35).     

      

O autor discorre ainda sobre as diferentes formas de organização da pesca no litoral 

brasileiro, dividindo-as em três categorias: a pesca de subsistência; a pesca realizada dentro 

dos moldes de pequena produção mercantil e a pesca empresarial capitalista. Nesse caso, a 

pesca realizada dentro dos moldes da pequena produção mercantil subdivide-se em produção 

mercantil simples dos pequenos produtores litorâneos e a pequena produção mercantil 

pesqueira ampliada (o pescador artesanal) (DIEGUES, 1995). 

Entendendo os pescadores artesanais como sujeitos que possuem modo de vida 

tradicional, sendo a cultura algo não estático, as culturas tradicionais desenvolvidas no bojo 

da pequena produção mercantil estão articuladas em maior ou menor grau com o modo de 

produção dominante capitalista (DIEGUES, 1983; 1996). 

Devido à complexidade existente na relação da pesca verificada no estuário do Rio da 

Madre, adotou-se o termo pescadores tradicionais para referir-se aos sujeitos sociais que 

possuem o conhecimento da pesca construído por meio da tradição e vínculo de 

pertencimento ao espaço estudado. 

Essa abordagem vai ao encontro da definição realizada por Pereira (2010), que definiu 

os pescadores tradicionais da Lagoa do Ribeirão como os que foram ou são ligados ao meio 

rural, mais especificamente à agricultura de subsistência e à produção pecuária de pequena 

escala, sendo muitos empregados em atividades diversificadas durante o dia (pluriativos), 

assalariados ou não, que pescam no fim de tarde, à noite ou nos finais de semana, buscando 

lazer e a complementação da renda e da dieta alimentar.   
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METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa priorizou metodologias qualitativas, dando ênfase às análises dos 

significados socialmente construídos pelos sujeitos (pescadores) em torno das suas relações 

sociais, especificamente envolvendo a atividade da pesca. Como veremos, a pesca é um 

trabalho ainda crucial para a reprodução de muitas famílias e/ou indivíduos, uma atividade ao 

redor da qual ocorrem processos importantes de sociabilização. Nesse sentido, recuperamos as 

observações de Minayo (2001), que assinala que as pesquisas qualitativas buscam uma maior 

proximidade do pesquisador com o objeto de estudo, sendo que tratam de fenômenos nem 

sempre quantificáveis.  

Outro ponto abordado pela autora e destacado aqui é a singularidade existente nas 

ciências sociais, pelo fato de existir uma identidade entre o sujeito e o objeto, uma vez que 

ambos são seres humanos, e o observador torna-se parte da observação (MINAYO, 2001). 

Assim, uma das características da investigação social é que ela é histórica, ideológica e 

socialmente construída. Na relação entre pesquisador e seu campo de estudo, “A visão de 

mundo de ambos está implicada em todo o processo de conhecimento, desde a concepção do 

objeto, aos resultados do trabalho e à sua aplicação” (MINAYO, 2001, p. 14). E, neste caso, 

em razão de eu não ter vindo do campo das ciências sociais, esta perspectiva, apesar de 

inovadora para mim, representou um grande desafio. 

A autora compreende que “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver 

sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática” (MINAYO, 2001, p. 17). Portanto, 

buscaram-se novas revelações sobre o tema que ultrapassassem o senso comum, uma vez que 

“o método científico permite que a realidade social seja reconstruída enquanto um objeto do 

conhecimento” (DESLANDES, 2001, p. 35).   

Por isso, se por um lado minha inserção no universo da pesquisa facilitou em parte a 

coleta de dados qualitativos, por outro lado tive consciência do esforço no distanciamento 

necessário para fins de analisar, de forma mais adequada, as situações de conflito, das quais, 

como profissional e cidadã, tenho tomado parte.  

Como recorte desta pesquisa, optou-se por analisar a pesca artesanal e os conflitos 

ambientais que afetam os pescadores do estuário do Rio da Madre. 

O estuário está localizado no litoral do Estado de Santa Catarina, ao sul do município 

de Palhoça (Baixada do Maciambu) e leste do município de Paulo Lopes, distante, 

aproximadamente, a 45 km da capital Florianópolis. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo 

 
Fonte: Elaborado por Luiz Fragoas Pimenta. 

 

A região está situada no domínio morfoclimático Tropical Atlântico, na Unidade 

Geomorfológica Planícies Costeiras (AB´SABER, 2003) e apresenta, em sua paisagem, 

lagoas, banhados, praias, dunas, rios, ilhas e costões rochosos, colonizados em grande parte 

pela vegetação de restinga que, associados ao Bioma Mata Atlântica, abriga expressiva 

biodiversidade, tanto na fauna quanto na flora aquáticas e terrestres (KLEIN, 1981).  

Compõe a bacia hidrográfica do Rio da Madre, atravessada pela BR-101 e inserida 

em três Unidades de Conservação: o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a APA da Baleia 

Franca e a Área de Proteção Ambiental do Entorno Costeiro.  

O estuário do Rio da Madre tem seu histórico de ocupação em parte associado à 

migração de pequenos agricultores e pescadores de origem europeia, sobretudo luso-açoriana, 

que ao lado africanos e indígenas desenvolveram uma economia baseada na pequena 

produção mercantil e no uso comum dos recursos naturais. Os pescadores envolvidos na 

pesquisa pertencem às comunidades distribuídas ao longo do estuário, sendo elas a Guarda do 

Embaú, Três Barras e Morretes, localizadas na Baixada do Maciambu (Palhoça/SC); Gamboa 

(Garopaba/SC); Gamboinha, Ribeirão, Sorocaba e Areias (Paulo Lopes/SC).   
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Figura 2 - Localização das comunidades do estuário do Rio da Madre 

 
Fonte: Elaborado por Luiz Fragoas Pimenta. 

 

 

A intenção foi aprofundar o conhecimento sobre o entendimento desses sujeitos sobre 

sua prática social e econômica, e os problemas decorrentes da expansão do capital industrial, 

imobiliário, do turismo e de outras atividades econômicas em seus territórios, bem como os 

conflitos propriamente ditos, que tem envolvido diferentes grupos sociais na região.  

Também foi usada como procedimento de investigação a entrevista semi-estruturada, 

entendida, não como uma conversa neutra, mas direcionada ao tema da pesquisa, 

complementada de observação participante com elaboração de diário de campo.   

Para entender o histórico de uso e ocupação do estuário do Rio da Madre, 

compreensão da dinâmica da pesca na atualidade e os conflitos ambientais que afetam os 

pescadores tradicionais, foram entrevistados vinte e cinco pescadores (vinte e dois homens e 

três mulheres). As esposas dos pescadores participaram ativamente das entrevistas, na medida 

em que complementavam e por vezes corrigiam as informações prestadas pelos pescadores. 

Foram realizadas três entrevistas em cada uma das comunidades, com exceção da comunidade 

de Três Barras, onde se realizaram quatro entrevistas, sendo uma entrevista coletiva com três 
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pescadoras dessa comunidade. Ainda com a intenção de complementar os dados históricos, 

foi realizada uma entrevista com o pescador e morador mais antigo da Guarda do Embaú (SR. 

ARI, 97 anos), e utilizada uma entrevista realizada pela autora no ano de 2012 com a 

moradora mais antiga da Baixada do Maciambu (DONA VALÉZIA) que faleceu em 

dezembro de 2015, com 103 anos.  

Cada entrevistado foi convidado a indicar outros pescadores para serem entrevistados; 

estes foram selecionados aleatoriamente e substituídos por outras indicações quando houve 

dificuldade de contato. Na maioria dos casos não houve contato prévio com os pescadores 

para o agendamento das entrevistas, com exceção de quatro pescadores contatados 

pertencentes à comunidade da Guarda do Embaú, Gamboa e Ribeirão. As entrevistas foram 

concedidas na casa dos pescadores e ranchos de pesca. 

Todas as entrevistas foram registradas com um gravador digital de voz, totalizando 

cerca de 21 horas de entrevistas gravadas. Por serem transcritas na íntegra, as entrevistas 

demandaram muitas horas de transcrição, resultando em um documento com 484 páginas. 

Devido ao esforço despendido nas transcrições, tornou-se necessária a contratação de serviço 

especializado para auxílio de cerca de 50 % das transcrições, que foram posteriormente 

revisadas pela autora2.      

Houve, também, a minha participação em uma audiência pública que tratou do 

processo de licenciamento ambiental do Projeto Porto Baleia, realizada em 2014 pelos 

empreendedores no município de Paulo Lopes. Esta audiência teve grande importância, na 

minha avaliação, pelo fato de que demarcou o posicionamento por parte de muitos 

pescadores, diante da situação mais recente, vivida na região. As falas proferidas durante a 

audiência pública foram transcritas e analisadas a partir de seu registro fílmico, obtida através 

de solicitação à Fundação do Meio Ambiente, órgão licenciador do empreendimento.  

A pesquisa envolveu ainda, uma etapa quantitativa: trata-se da realização de um 

inventário dos ranchos de pesca utilizados hoje pelos pescadores para acessar o estuário do 

Rio da Madre, que são apresentados no capítulo 3. Houve também o mapeamento de um 

antigo caminho tradicional que ligava a comunidade de Sorocaba ao Rio Paulo Lopes, 

atualmente interditado.  Estes ranchos e o caminho tradicional foram localizados em campo 

com uso de GPS, durante 2 saídas a campo realizadas em fevereiro de 2016, com o apoio da 

Maiara Leonel Pereira (citada anteriormente) e um dos pescadores da comunidade do 

Ribeirão. 

                                                           
2 Programa de Apoio a Pesquisa - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 

(PAP/ FAPESC). 



33 
 

Os nomes dos pescadores entrevistados foram omitidos com o objetivo de lhes 

resguardar a identidade, e substituídos por nomes fictícios. Com exceção do pescador mais 

antigo da Guarda do Embaú e da moradora mais antiga da Baixada do Maciambu (SR. ARI; 

DONA VALÉZIA) que tiveram seus nomes verdadeiros mantidos por serem reconhecidos 

como detentores da  memória local, legitimada pelos demais moradores da região.  

As contribuições orais proferidas por parentes e amigos nas entrevistas foram 

identificadas também com nomes fictícios seguindo a posição assumida em relação ao 

pescador (esposa, filho, amigo). As falas transcritas na audiência pública do empreendimento 

Porto Baleia foram identificadas por nomes fictícios seguidos da identificação anunciada pelo 

participante (morador, formação acadêmica ou instituição); os nomes dos empresários 

proponentes do projeto foram mantidos por serem de conhecimento público. 

A observação participante permitiu a captação de informações adicionais às entrevistas 

e documentos. Para tanto, tornou-se necessário o uso sistemático do diário de campo como 

instrumento de registro, permitindo a reunião de “tudo que vê e ouve, fixando o que lhe 

parece útil bem o que lhe parece negligenciável: acontecimentos, conversas, impressões, 

rumores, fofocas” (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 154), para posterior reflexão. 

Utilizei, ao longo do texto, letras em itálico para indicar expressões locais, utilizadas 

pelos moradores, e que são dotadas de sentido especial, bem como expressões linguísticas 

típicas da região. As falas dos pescadores citadas ao longo do texto foram sublinhadas para 

destacar os trechos analisados. 

 Para a análise dos dados coletados, optou-se pela Análise de Conteúdo (AC) uma 

técnica qualitativa pautada na comunicação entre pesquisador e entrevistados. Essa etapa 

seguiu as seguintes fases: 1. pré-exploração do material ou de leituras flutuantes em que se 

obteve o contato e a assimilação de todo o documento gerado pela transcrição das falas, 

conhecendo seu contexto e deixando fluir impressões, orientações, ideias principais e 

significados que antecedeu a apresentação sistematizada dos dados; 2. a seleção das unidades 

de análise (ou unidades de significados) que, orientada pelas questões de pesquisa, permitiu o 

recorte no documento de falas significativas; 3. o processo de categorização e 

subcategorização com a classificação dos elementos em grandes enunciados abarcou a 

variedades de temas com significados próximos, exigindo um movimento constante de ir e vir 

das entrevistas (CAMPOS, 2004). A partir dessas orientações gerais, foi elaborada uma tabela 

por comunidade contendo as falas representativas a cada tema ou unidade de análise para, 

posteriormente, elaborar uma tabela única que incluiu todas as comunidades. Essa forma de 



34 
 

analise permitiu identificar as singularidades e semelhanças existentes entre as falas dos 

pescadores das comunidades estudadas. 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro, denominado “Unidades 

de Conservação, (des)envolvimento e conflitos ambientais”, aborda aspectos relacionados à 

construção do modelo de áreas protegidas adotado pelo País e os desafios enfrentados pelos 

povos e comunidades tradicionais devido às restrições ambientais impostas e também pelo 

avanço do modelo de desenvolvimento capitalista em seus territórios. Na segunda parte do 

capítulo é desenvolvido o referencial teórico, na qual  descrevo minha  compreensão  acerca 

das categorias pescador artesanal e conflito ambiental. Por fim, é apresentada uma breve 

caracterização da área de estudo e apresentação a das comunidades do estuário, a partir de 

minha inserção e percepções obtidas no estudo de campo. 

O segundo capítulo trata do histórico de uso e ocupação da bacia hidrográfica do Rio 

da Madre, discorrendo sobre a apropriação social do espaço realizado por pequenos 

produtores, forma de aprendizagem da pesca e gestão coletiva dos recursos naturais, e as 

principais transformações socioambientais operadas a partir da segunda metade do séc. XX.   

 O terceiro capítulo  apresenta os dados coletados em campo com base nas entrevistas 

realizadas com pescadores tradicionais, dando ênfase ao conteúdo do discurso dos pescadores. 

O capítulo está subdividido em três partes: Dinâmica da pesca na atualidade; O 

conhecimento dos pescadores sobre o estuário do Rio da Madre; Conflitos Ambientais. A 

primeira parte desse capítulo aborda aspectos relacionados à forma de organização da pesca 

no estuário, como os locais de pesca; frequência de pesca e equipamentos utilizados pelos 

pescadores; espécies e quantidades capturadas; quantidade de ranchos e tipologia das 

embarcações identificadas; continuidade dos mais jovens na atividade; causas do declínio do 

recurso pesqueiro; a presença das mulheres na pesca e importância social da atividade na 

atualidade. A segunda parte do capítulo aborda o conhecimento dos pescadores sobre o 

funcionamento do estuário, que inclui a compreensão de fenômenos atmosféricos, 

astronômicos e a ecologia das espécies. A terceira parte trata dos conflitos ambientais 

vivenciados no estuário a partir da perspectiva dos pescadores tradicionais que resultam da 

imposição de leis ambientais, implantação de projetos de desenvolvimento industrial urbano e 

o planejamento do território que desconsidera o modo de vida das populações locais.  

Por fim, o quarto capítulo desenvolve uma reflexão sobre os dados obtidos na pesquisa 

de forma articulada com o conteúdo teórico que embasou o processo investigativo, tendo em 

vista a questão dos conflitos ambientais e a categoria pescadores tradicionais, e classifica os 
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conflitos ambientais evidenciados na pesca no estuário do Rio da Madre em conflitos 

ambientais, territoriais e espaciais.  

Para contribuir com a análise foi desenvolvida uma linha do tempo com algumas 

políticas, obras e projetos de desenvolvimento que atuaram na construção do espaço 

geográfico da bacia hidrográfica do Rio da Madre (Anexo A). 
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1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, (DES)ENVOLVIMENTO E  CONFLITOS 

AMBIENTAIS  

 

Nesse capitulo procura-se analisar o modelo de áreas protegidas,  atualmente adotado 

pelo Brasil, e algumas influências que resultaram na consolidação do Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação (SNUC), na qual se apoia a gestão e implantação das Unidades de 

Conservação do País. Nesse ponto, serão abordados os desafios enfrentados pelos povos e 

comunidades tradicionais inseridos nas áreas protegidas pelas restrições do uso direto dos 

recursos, como também pelo avanço do modelo de desenvolvimento capitalista em seus 

territórios. Posteriormente, buscaram-se referências para conceituar a categoria pescador 

artesanal e conflito ambiental, discorrendo sobre a construção do conflito ambiental como 

objeto de análise no interior das ciências sociais.  

 

1.1  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E 

PESCA ARTESANAL  

 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços territoriais e recursos ambientais com 

características naturais relevantes protegidos por lei, com prerrogativas especiais de 

administração que limitam o uso dos recursos naturais em diferentes níveis (SNUC, 2000).  

No Brasil, a criação e o manejo de áreas protegidas são de responsabilidade do Estado, sendo 

regulamentadas pela criação da Lei n.º 9.985 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), aprovada no ano de 2000.  

As UC são divididas em dois grandes grupos com doze categorias, cinco de Proteção 

Integral e sete de Uso Sustentável. O primeiro grupo abrange as categorias mais restritivas, 

permitindo apenas o uso indireto dos recursos, excluindo o ser humano de viver em seu 

domínio. Fazem parte desse grupo a categoria Parque Nacional (PARNA), Estação Ecológica 

(ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Monumentos Naturais (MONAT) e Refúgios da Vida 

Silvestre (RVS). Já o segundo grupo, representado pelas UC de Uso Sustentável, da qual 

fazem parte as Áreas de Proteção Ambiental (APA), Reservas Extrativistas (RESEX), 

Reserva Particular do Patrimônio Nacional (RPPN), Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS), dentre outras, permite a presença e uso direto dos recursos naturais 

mediante um plano de manejo elaborado por uma equipe técnico-científica. 

A origem dos modelos de áreas protegidas que, inicialmente, inspirou a conservação 

da natureza no Brasil provém dos países desenvolvidos que, já no século XIX, enfrentavam 
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problemas ambientais advindos do avanço da agricultura e indústrias, estimulando a reflexão 

sobre o manejo dos recursos naturais. Na Europa, sobretudo na França, as ideias foram 

construídas em torno da criação de leis de usos do solo devido à cultura arraigada na 

agricultura, resultando na conservação de paisagens geográficas; nos Estados Unidos, o 

debate ocorreu pela proteção de remanescentes de natureza selvagem, ainda não utilizada por 

colonizadores para contemplação de gerações futuras (CASTRO JUNIOR; COUTINHO; 

FREITAS, 2009). Estabeleceu-se então o entendimento sobre os termos preservação e 

conservação da natureza, em que o modelo europeu estaria pautado pelo bom uso dos recursos 

naturais (conservação) e o dos Estados Unidos pelo isolamento de áreas de qualquer 

influência provinda de atividades humanas (preservação) (CASTRO JUNIOR; COUTINHO; 

FREITAS, 2009). 

A discussão sobre a criação de áreas protegidas passou a influenciar o cenário 

político brasileiro, e, consequentemente, seu território a partir da década de 30, quando o 

Brasil  vivenciava uma transformação de um pais agrário para  urbano-industrial, conduzido 

pela visão desenvolvimentista do presidente Getúlio Vargas, que colocou a necessidade do 

controle da gestão dos recursos naturais e a criação de áreas protegidas como uma questão 

nacional (CASTRO JUNIOR; COUTINHO; FREITAS, 2009).  

O modelo de criação de áreas protegidas adotado inicialmente no Brasil na forma de 

parques e reservas partiu da ideologia preservacionista estadunidense, no qual o ser humano, 

entendido como um sujeito urbano-industrial, é considerado  como destruidor da natureza, e a 

solução seria isolar áreas de grande beleza cênica e atributos naturais para que este pudesse 

vez ou outra apreciá-las (Diegues ,1996). Todavia, este  entendimento preservacionista, que 

sacraliza a separação do ser humano e  da natureza, entendidos de uma forma bastante 

abstrata, chocou-se diretamente com a realidade do Brasil, que mantém povos com culturas 

diversificadas vivendo em areas consideradas  de preservação,  e que, não raro; dependem  e 

contribuem com o manejo e uso direto dos recursos naturais, gerando conflitos (DIEGUES, 

1996).    

Considero importante  ressaltar que, desde a colonização europeia, os inúmeros 

ciclos econômicos desenvolvidos sobre a Mata Atlântica voltados para exportação de 

produtos tropicais, o desenvolvimento da pecuária extensiva, a extração mineral e o 

crescimento urbano fomentaram a devastação desse bioma (DEAN, 1977). Posteriormente, 

devido ao nível crítico de conservação de seus ecossistemas, nos fragmentos remanescentes 

de Mata Atlântica foram criados os primeiros parques nacionais: Parque Nacional de Itatiaia 

(1937), Parque Nacional de Iguaçu e da Serra dos Órgãos (1939).  
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Portanto, nos espaços territoriais historicamente ocupados por povos e comunidades 

tradicionais do bioma Mata Atlântica, como o caso da bacia hidrográfica do Rio da Madre, foi 

sobreposta grande parte das áreas naturais protegidas, o que trouxe implicações – para alguns 

grupos sociais – de processos de criminalização das atividades produtivas e remoção de seus 

moradores (DIEGUES, 1996).  

Por isso, faz-se pertinente a reflexão sobre o pioneirismo da criação de uma UC de 

proteção integral de cunho preservacionista na Mata Atlântica, pois no Brasil essa política 

deu-se sobre terras tradicionalmente habitadas, com conflitos já instalados que dificultaram a 

gestão dessas áreas, que acabou reduzida a medidas repressivas de fiscalização - em especial 

as populações mais pobres - e desenvolvimento de instrumentos jurídicos em vez de ações 

propositivas de conservação (CASTRO JUNIOR; COUTINHO; FREITAS, 2009).  

Após a segunda Guerra Mundial, o debate sobre as questões ambientais avançou 

devido ao desenvolvimento do potencial destrutivo dos meios de produção, e o Brasil passou 

a ser signatário de alguns Tratados Internacionais, assumindo o compromisso de realizar 

ações concretas de conservação. É importante destacar também que, no final da década de 60, 

surgiram no Brasil e no mundo diversas Organizações Não Governamentais (ONG´s), 

atreladas ao movimento ambientalista, pressionando os estados e a iniciativa privada com 

denúncias de crimes ambientais e demandas de políticas públicas com pautas ecológicas, 

embora existissem também as que operassem a serviço do mercado.  

Durante os governos militares do Brasil, nos anos 70 e 80, foi desenvolvida uma 

política de conservação centralizadora, com avanços jurídicos e institucionais que buscavam o 

controle do território. Diegues (1996) observa que foi justamente nesse período em que mais 

se criaram UC no País, justamente em pleno regime autoritário, que desautorizou a 

participação pública, inviabilizando os povos e comunidades tradicionais afetados pelas 

restrições de uso impostas a seus territórios ancestrais.  

Esse período, conhecido por “milagre econômico”, devido ao crescimento 

econômico do país motivado por investimentos maciços em infraestruturas implantadas pelo 

Estado com impacto ambiental considerável, procedentes da execução de Planos Nacionais de 

Desenvolvimento, entre os quais, as grandes rodovias, como a BR 101, citada neste trabalho, 

momento de grande endividamento do Brasil com organismos internacionais que passaram a 

exigir do governo o cumprimento de cláusulas relacionadas à conservação ambiental 

resultando na criação de UC por todo território nacional. 

No final dos anos 80, a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição 

Federal promoveu a discussão da política ambiental, envolvendo diversos grupos com 
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projetos distintos de conservação da natureza. Esse processo resultou na aprovação de um 

capítulo especial sobre o tema (art. 225), que, dentre outras prerrogativas, atribui à Mata 

Atlântica e à Zona Costeira o título de Patrimônio Natural. Nesse período, ocorreu os 

primeiros debates sobre o conceito de povos e comunidades tradicionais e o direito a seus 

territórios, promovendo um olhar mais humanista para a conservação sob a perspectiva 

socioambientalista (VIANNA, 2008).  

A perspectiva socioambientalista deriva da aliança entre ambientalistas e 

movimentos sociais que lutam pela garantia de acesso a terra e recursos naturais, 

incorporando o discurso ecológico para defender seu modo de vida e produção, a exemplo do 

movimento indígena, dos seringueiros amazônicos e dos atingidos por grandes obras como 

barragens, entre outros exemplos (ACSELRAD, 2010; ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). Esta 

é uma abordagem que ganhou força e visibilidade não só no Brasil, mas em diversos lugares 

do mundo, influenciando a incorporação da diversidade sociocultural dos países nos tratados e 

convenções ambientais internacionais, a exemplo da aprovação da Convenção OIT 169 – 

Conferência Internacional do Trabalho em 1986, considerada o primeiro instrumento 

internacional que trata dos direitos de povos indígenas e tribais, ratificada pelo Brasil apenas 

em 2004 (DIEGUES, 1996; VIANNA, 2008). No Brasil, os movimentos sociais inseriram a 

realidade socioeconômica do país no bojo da política ambiental, fomentando a criação de 

categorias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, permitindo a presença e manejo 

de recursos pelas populações locais. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi aprovado no ano 2000, 

fruto de um longo debate com interesses por vezes conflituosos que definiu uma polÍtica de 

Estado para áreas protegidas, um processo que demandou mais de duas décadas de discussão. 

Mas, como visto, mesmo antes da criação do SNUC, devido à industrialização, urbanização, 

poluição, desmatamentos e outros problemas ambientais ocasionados pela expansão do modo 

de produção capitalista, a criação de áreas protegidas restritivas tem sido a forma encontrada 

no País para lidar com tais questões, gerando uma série de problemas sociais relacionados aos 

povos e comunidades tradicionais que mantêm modos de vida baseados no manejo de 

recursos naturais atualmente considerados escassos e, portanto, protegidos. 

Dentro dos conflitos que envolvem as UC, a dimensão fundiária merece destaque, 

pois é a partir desse ponto que se dá o acesso legal aos recursos naturais do território, objeto 

principal de disputa (VIANNA, 2008). Com o passar dos anos, os conflitos envolvendo o uso 

e propriedade da terra na qual se sobrepõe a UC agravam-se, uma vez que as populações que 

ocupam a área posteriormente à sua criação são consideradas invasoras, e as que já residiam 
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na área sofrem restrições de uso sem qualquer compensação material, além de terem seu 

direito de propriedade questionado por muitas vezes tratar-se de posse (VIANNA, 2008).  

Os próprios Planos de Manejo que deveriam nortear o uso e administração das UC 

são inexistentes ou elaborados, considerando uma situação ideal de gestão descolada da 

realidade local e da capacidade ou interesse do Estado, dificultando a implantação dessas 

áreas que, ao longo do tempo, transformam-se em “parques de papel”, como alusão a algo 

que, na realidade, não existe.  

Em relação aos conflitos envolvendo UC e povos e comunidades tradicionais, a 

busca por parte de intelectuais e sujeitos envolvidos nos conflitos de um conceito definitivo 

que permitisse sustentar politicamente a permanência dessas comunidades em seus territórios 

ancestrais, considerou tradicionais as culturas que exerciam atividades para subsistência com 

dependência de recursos naturais, com o uso de instrumentos simples e de baixo impacto 

ambiental, portadoras de conhecimento empírico sobre o funcionamento dos sistemas naturais 

e relação “harmônica com a natureza”, compatível com as prerrogativas impostas pelas UC 

(VIANNA, 2008).  A crítica do conceito de tradicional elaborado sob esse viés refere-se ao 

congelamento e naturalização dessas culturas, em que qualquer mudança ou modernização 

dos padrões culturais significaria um risco à quebra da “harmonia” idealizada, inviabilizando 

a permanência dessas comunidades no interior das UC, uma vez que estas deixariam de ser 

úteis e compatíveis à conservação da natureza (VIANNA, 2008).  

Essa concepção está presente na Lei Federal n.º 11.428/2006, que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, que, em seu art. 3.º, inciso 

II, define população tradicional como “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” (LEI FEDERAL N.º 11.428/2006). 

No caso do litoral catarinense, no rol dos povos e comunidades tradicionais 

encontrasse a pequena produção mercantil baseada na pesca e na agricultura, constituídas em 

vários núcleos populacionais distribuídos ao longo na costa catarinense, como argumentam 

alguns autores (BECK, 1979; CAMPOS, 1991; SILVA, 1992; PEREIRA, 2011; DIEGUES, 

1996). Segundo Diegues (1996), a pequena produção mercantil caracteriza-se por ser uma 

formação social que, ao mesmo tempo que produz um excedente para o comércio, garante sua 

sobrevivência com a agricultura, pesca, produção de artesanatos, caça, coleta e o extrativismo.  

Diegues (1996) enfatiza que as culturas tradicionais não são estáticas, e o fato de 

absorverem alguns padrões de consumo das sociedades modernas não alteram 

necessariamente seus padrões culturais, muito menos as excluem da pequena produção 
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mercantil que lhes são características, uma vez que estas estão articuladas ao sistema 

capitalista. Portanto, se considerarmos como tradicionais apenas os povos e comunidades 

isoladas das relações comerciais capitalistas, será difícil encontrá-las na atualidade, mas o que 

esses grupos ainda têm em comum é o interesse em recuperar o controle do uso do território, 

tendo como prerrogativa de negociação a conservação ambiental (CUNHA; BARBOSA, 

2001). 

Uma análise cuidadosa sobre o tema elucida que, mesmo numa sociedade capitalista, 

em que o movimento por aumento de produtividade e inovações tecnológicas é constante, 

nem todas as frações do espaço e grupos sociais são atingidos ou respondem da mesma forma, 

o que faz com que o sistema hegemônico de produção coexista com sociedades de 

organização social e relação de produção diferenciadas, que mantém aspectos culturais 

específicos (VIANNA, 2008). A própria formação de um grupo social pode estar relacionada 

à influência exercida pela economia capitalista em um determinado momento, a exemplo dos 

retirantes nordestinos atuantes no ciclo da borracha na Amazônia que se tornaram hoje os 

povos da floresta (LITTLE, 2002). 

Dentre outros aspectos o conceito de povos e comunidades tradicionais está 

associado ao sentido de pertencimento a um lugar, à profundidade histórica da ocupação do 

território, à procura por autonomia cultural e à dinâmica das tradições culturais (LITTLE, 

2002).  

A diferença entre o tradicional e o moderno residiria, então, na constatação de que, 

enquanto para os povos e comunidades tradicionais a reprodução de seu modo de vida 

depende da relação direta da comunidade com o território usado, dando origem e sentido à 

identidade e unidade do grupo, a sociedade urbano/industrial vivencia uma forte divisão do 

trabalho e individualização do sujeito, transferindo ao setor público burocratizado do Estado o 

planejamento de seu território, a serviço da reprodução do capital (ZHOURI; LASCHEFSKI, 

2010). 

Ainda, sobre a criação e a apropriação de categorias, Cunha e Barbosa (2001) 

esclarecem que: 

Termos como ‘Índio’, ‘indígena’, ‘tribal’, ‘nativo’, ‘aborígene’ e ‘negro’ são todos 

criações da metrópole, são frutos do encontro colonial. Contudo, embora tenham 

sido genéricos e artificiais ao serem criados, esses termos foram sendo aos poucos 

habitados por gente de carne e osso. É o que acontece, mas não necessariamente, 

quando ganham status administrativo ou jurídico. Não deixa de ser notável o fato de 

que com muita frequência  os povos que começaram habitando essas categorias pela 

força tenham sido capazes de apossar-se delas, convertendo termos carregados de 

preconceito em bandeiras mobilizadoras (CUNHA; BARBOSA, 2001, p. 184).     
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A adoção de categorias externamente criadas com a autoidentificação dos povos e 

comunidades tradicionais reflete a estratégia política dos grupos na reivindicação de direitos 

territoriais. Portanto, o conceito de povos e comunidades tradicionais “contém tanto uma 

dimensão empírica quanto uma dimensão política, de tal modo que as duas dimensões são 

quase inseparáveis” (LITTLE, 2002, p. 24), e a adoção do termo povos e comunidades 

tradicionais, pelo autor, em vez de populações, grupos ou comunidade, dá-se pela inserção do 

conceito no debate sobre o direito dos povos, alargando as estratégias de promoção de justiça 

social. 

Sobre a complexidade que marca a formação ou identificação dos povos e 

comunidades tradicionais, Little (2002) chama a atenção para a diversidade fundiária 

associada à diversidade cultural existente no País, refletida na organização, apropriação do 

espaço e afirmação territorial dos grupos envolvidos. O autor define como territorialidade “o 

esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma 

parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território” 

(LITTLE, 2002, p. 3). 

O fato é que a expansão das fronteiras produtivas inerentes ao Estado capitalista, 

mesmo ocorrida de forma não homogênea, impôs-se de tal forma que todas as outras 

territorialidades e modos de vida foram obrigados a confrontá-la (LITTLE, 2002). Sobre esse 

aspecto, a partir da década de 70, os grandes projetos de desenvolvimento econômico 

alteraram a invisibilidade social e marginalidade dos povos e comunidades tradicionais, 

incorporando os territórios desses povos aos interesses do capital mediante o progresso 

tecnológico e o crescimento industrial/urbano. Esse processo trouxe profundas alterações 

socioambientais e destruição de recursos naturais, acionando novos conflitos em torno do 

acesso e utilização desses recursos.  

Um período de afirmação étnica por parte dos povos e comunidades tradicionais e 

construção de estratégias de territorialização para garantia de permanência em seus espaços 

vitais, e de luta pela aceitação por parte do Estado de distintas formas de expressão territorial 

e regimes de propriedade (LITTLE, 2002).  

Desse modo, Alfredo Wagner Berno de Almeida aponta que, desde a Constituição 

Federal de 88, está em curso a institucionalização do termo “povos e comunidades 

tradicionais”, uma categoria nova que não se opõe ao moderno, que não é remanescente ou 

resíduo, e que o Estado utiliza para entender situações concretas, como “algo que é imaterial, 

que tem um elemento simbólico, mas, por força do direito, tem que ser materializado, tem que 

ser aplicado, tem que identificar áreas, identificar situações empiricamente observáveis” 
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(ALMEIDA, n.d, p. 2). O autor convida a observar os processos de territorialização, nos quais 

“é importante recorrermos a formas para percebermos o que é significante para esses agentes 

sociais que estão invocando uma existência coletiva” (ALMEIDA, n.d, p. 3).  

Como resultado dessa disputa territorial e simbólica, em 2007 foi aprovado o Decreto 

Federal n.º 6.040, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, que não determina quem são os povos e as comunidades 

tradicionais no Brasil, possibilitando uma maior inclusão dos grupos sociais na categoria: 

 

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 (DECRETO N.º 6.040/2007, art. 3.º, Inciso I). 

 

Nesse processo de territorialização, encontram-se os pescadores onde o saber-fazer e 

o domínio do território são indispensáveis para a reprodução social do grupo.   

Mas no caso dos ribeirinhos e os pescadores existem outros obstáculos para o 

reconhecimento de suas áreas de uso e ocupação “uma vez que, em muitos casos, não são 

´terras` que estão em questão, mas seções de um rio, de um lago ou do mar, gerando assim 

´terras aquáticas ou marinhas` que não contam com uma legislação adequada que reconheça 

as particularidades dessa apropriação” (LITTLE, 2002, p. 18). 

No discurso oficial, a Lei n.º 11.959/2009, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as atividades pesqueiras no 

País, em seu Art. 8.º, Inciso I e II, classifica a atividade da pesca como comercial, em que 

estão incluídas a pesca artesanal e industrial, e não comercial, em que se inserem a pesca 

científica, a amadora e a de subsistência: 

 

I – comercial: a) artesanal: 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; b) industrial: quando praticada por pessoa física ou 

jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria 

por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com 

finalidade comercial; II – não comercial: a) científica: quando praticada por pessoa 

física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica; b) amadora: quando 

praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em 

legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto; c) de subsistência: 

quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e 

utilizando petrechos previstos em legislação específica. 

 

Diegues (1995), em seus estudos realizados no litoral brasileiro, classifica a 

organização da atividade pesqueira em três categorias: pesca de subsistência; pesca realizada 

dentro dos moldes de pequena produção mercantil e a pesca empresarial capitalista. Segundo 
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esse autor, a pesca de subsistência estaria praticamente desaparecida no Brasil, desenvolvida 

em comunidades isoladas sem mediação de moeda; a pesca realizada dentro dos moldes da 

pequena produção mercantil subdivide-se em produção mercantil simples dos pequenos 

produtores litorâneos (os pescadores lavradores), e a pequena produção mercantil pesqueira 

ampliada (o pescador artesanal).  

A pesca realizada no bojo da pequena produção mercantil seria aquela desenvolvida 

com base na produção do valor de troca visando à sua comercialização, com certa divisão 

social do trabalho/especializações, a exemplo do artesão produtor de canoas (DIEGUES, 

1983). A unidade de trabalho é familiar, sendo realizada por relação de compadrio ou 

vizinhança. Os instrumentos (canoas, espinhéis, tarrafas) apresentam limitado poder de 

captura, em que a apropriação da produção dá-se pela partilha ou quinhão (DIEGUES, 1983). 

Desse modo, os pescadores-lavradores seriam os que realizam a atividade como 

complemento à atividade agrícola (atividade principal), geralmente em períodos de safra 

como a da tainha, com base no trabalho familiar ou grupo de vizinhança, para obtenção de 

valores de troca, organizada pelo sistema de partilha ou quinhões (DIEGUES, 1995). Outra 

característica enfatizada são os equipamentos utilizados de baixo custo, embarcação não 

motorizada, normalmente canoas de raio de atuação limitada, sendo a pesca realizada em 

baías fechadas, estuários e lagunas (DIEGUES, 1995). 

Assim, quando se fala de pesca artesanal, estaria se tendo em conta que a pesca 

desenvolvida de forma artesanal seria a principal fonte de renda do pescador, os excedentes 

permitem a compra de embarcação motorizada que exige uma tripulação nem sempre 

familiar, com novas formas de partilha menos igualitárias, onde o dono da embarcação exige 

o quinhão maior (DIEGUES, 1995). Nessa fase, a exploração dos recursos naturais se amplia 

para ambientes marinhos e costeiros.  

Uma vez que o pescador artesanal sobrevive exclusivamente da pesca, encontra-se 

impossibilitado de permanecer como pescador-lavrador devido ao avanço do processo de 

urbanização e especulação imobiliária na zona costeira, sobretudo em razão da indústria do 

turismo. O mercado passa a ser a finalidade da atividade da pesca, mesmo que o consumo 

familiar anteceda a venda do pescado (DIEGUES, 1995). No entanto, o excedente é reduzido 

e irregular, existe uma baixa acumulação de capital e o saber-fazer permanece baseado na 

experiência. 

Maiara Leonel Pereira (2010), seguindo a mesma tipologia descrita por Diegues 

(1995), define na área de estudo os pescadores-lavradores da Lagoa do Ribeirão como 

pescadores tradicionais que foram ou são ligados ao meio rural, mais especificamente à 
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agricultura de subsistência e à produção pecuária de pequena escala, sendo muitos 

empregados em atividades diversificadas durante o dia (pluriativos), assalariados ou não, que 

pescam no fim de tarde, à noite ou nos finais de semana, buscando lazer e a complementação 

da renda e da dieta alimentar. Nesse caso, a autora difere de Diegues (1995) quanto à 

preferência de atividades ligadas à lavoura em detrimento da pesca: 

 

Diferentemente daquilo que Diegues (op. cit.) aponta como o pescador mais á 

vontade junto às tarefas agrícolas, pode-se dizer que para os pescadores-lavradores 

em questão, a pesca é tão apreciada quanto à agricultura, e algumas vezes até mais, 

quando consideramos que as pescarias se tratam de momentos de lazer, trocas de 

relações sociais e convívio comunitário, e que propiciam o alimento ‘imediato’ na 

maioria das vezes – podem ser mais bem vistas do que o isolamento na labuta diária 

das lavouras (PEREIRA, 2010, p. 62). 

 

A autora estima que entre 300 a 400 pescadores tradicionais beneficiam-se desse 

ecossistema lagunar, e, mesmo com a apropriação de espaços coletivos, intensificação da 

especulação imobiliária, degradação ambiental, quebra de acordos coletivos, falta de 

associativismo e introdução de práticas predatórias no universo da pesca, o modo de vida das 

comunidades tradicionais de agricultores familiares e pescadores do entorno da Lagoa do 

Ribeirão representa a possibilidade da manutenção e desenvolvimento de outras formas de 

uso e ocupação da região, não valorizada pelo modelo hegemônico de desenvolvimento atual 

(PEREIRA, 2010). 

Portanto, no litoral brasileiro, à toda problemática que envolve o conflito existente 

entre povos e comunidades tradicionais e UC, soma-se a pressão exercida pelo crescimento 

urbano e especulação imobiliária, com a privatização dos espaços naturais transformados em 

balneários, fazendo com que populações locais e agentes econômicos ignorem as restrições 

impostas pelas legislações ambientais vigentes (VIANNA, 2008), resultando em uma forma 

de ocupação desordenada da zona costeira que afetou diretamente os ambientes estuarinos e 

as comunidades tradicionais pesqueiras que dependem da manutenção dos recursos naturais 

para reprodução do seu modo de vida. 

No estagio atual da expansão capitalista, observa-se a ampliação dos processos de 

apropriação dos recursos naturais e de territórios ocupados pelos povos e comunidades 

tradicionais, facilitada em grande parte pela associação do Estado a setores produtivos que se 

voltam contra as territorialidades desses grupos (ALEXANDRE, 2000).  

Nesses conflitos em que as forças são desiguais, os povos e comunidades tradicionais 

têm sido acusados pela mídia, alguns políticos e empresários, de representarem entraves à 

modernização do País, tendo suas causas sociais minimizadas politicamente frente aos 
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imperativos econômicos do que conveniou chamar de “desenvolvimento”. Por outro lado, 

emergem resistências de grupos que lutam contra a apropriação de seus territórios, 

questionando o modelo de desenvolvimento hegemônico (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). 

Nas proximidades do estuário do Rio da Madre, mais precisamente na bacia hidrográfica do 

Rio Maciambu, deve-se citar que, sobretudo a partir dos anos de 2006, a comunidade da TI 

Morro dos Cavalos segue sua luta pelo processo de reconhecimento de suas terras, tem sido 

alvo de campanhas abertas de difamação por parte dos setores dominantes, expressa em 

consignas ideológicas similares, que, por outro lado, reportam a uma antiga representação de 

que os indígenas seriam inimigos do progresso. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que empresas e o Estado, articulados para fazer 

avançar a acumulação capitalista, recorrem a estratégias ideológicas que inclui a apropriação 

do discurso ecológico e conservacionista. Assim, ideias como sustentabilidade e outras 

correlatas, aparecem associadas a empreendimentos cujos impactos socioambientais são 

significativamente negativos. A materialização dessas práticas faz ressurgir enfrentamentos 

entre visões ambientalistas e desenvolvimentistas até então supostamente pacificadas no 

discurso homogeneizante do desenvolvimento sustentável (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010).    

É nessa trama de interesses econômicos diversos sobre os espaços relevantes tanto 

para conservação da biodiversidade como para modos de vida de populações igualmente 

ameaçadas, que se encontram desenhadas as Unidades de Conservação brasileiras. Espaços de 

conservação da natureza e de conflitos, entendidos nessa pesquisa como conflitos ambientais, 

uma categoria de análise que será definida a seguir. 

 

1.2 CONFLITOS AMBIENTAIS  

 

O debate sobre a questão ambiental na década de 70 e 80 ocorreu pela oposição entre 

desenvolvimento econômico e meio ambiente, questionando as consequências sociais e 

ambientais do modelo de acumulação capitalista adotado pelo País e que se espalhou por todo 

o globo (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). Nos países subdesenvolvidos, as estratégias de 

modernização e industrialização ocorreram com o investimento maciço em infraestruturas, 

mecanização do campo e geração de energia, resultando em um processo acelerado de 

degradação ambiental, visto que espaços de natureza ainda conservada eram concebidos como 

vazios subutilizados, destinados à implantação de empreendimentos agroexportadores e 

complexos industriais de impacto considerável (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). 
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Sobre essa perspectiva, Wagner Costa Ribeiro apresenta a obra de Martinez-Alier 

(2014), esclarecendo que, no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, 

alguns recursos naturais limitados estão tornando-se cada vez mais estratégicos, aumentando a 

disputa em relação à sua obtenção e controle. Sobretudo, porque temos um modo de produção 

em constante expansão sobre uma base física que não se expande, com recursos distribuídos 

no globo por processos naturais, localizados principalmente no hemisfério sul. Como os 

países detentores de recursos naturais são de economias periféricas, inseridos na divisão 

internacional do trabalho como fornecedores de matérias-primas, o resultado é a apropriação e 

mercantilização de territórios com o surgimento de conflitos de toda ordem. 

Nesse contexto, os estudos sobre conflitos ambientais surgiram no interior da 

sociologia ambiental, no final do século XX, motivados pelo debate público sobre a 

problemática ambiental, que resulta da incessante busca por recursos naturais necessários à 

reprodução e avanço do sistema de capitalista de produção.  

Com relação aos ativismos propulsores do debate mundial sobre a questão ambiental, 

Martinez-Alier (2014) identificou algumas três correntes ideológicas principais: a do culto ao 

silvestre; o credo da ecoeficiência; e o movimento por justiça ambiental ou ecologismo dos 

pobres. A primeira baseia-se na preocupação da preservação da vida selvagem embasada pela 

ciência biológica conservacionista que buscou conter o aumento populacional, sem tecer 

embate direto com a distribuição de renda e crescimento econômico capitalista 

urbano/industrial; complementada pelo que o autor define como a segunda corrente 

ideológica, que se baseia no uso prudente dos recursos naturais e controle da contaminação 

dos processos produtivos, com respaldo da ecologia industrial e ambiental, geração de novas 

tecnologias limpas e eficientes energeticamente, denominada “modernização ecológica”; e a 

terceira nasceu de conflitos ambientais gerados pelo crescimento econômico e desigualdades 

sociais, a exemplo da luta pelo direito ao acesso a recursos naturais (água, florestas, pesca, 

territórios ancestrais), resistência à contaminação química industrial ou impactos de grandes 

obras, dentre outras questões investigadas pela ecologia política.       

Acselrad (2010) complementa que diversos sentidos foram atribuídos à questão 

ambiental, tanto na perspectiva da contracultura como na concepção utilitária. No âmbito da 

contracultura, questionou-se o modelo de vida e apropriação do mundo material 

(consumismo, indústria química, agricultura mecanizada) pela sociedade moderna; o viés 

utilitário preconizado pelo Clube de Roma preocupou-se em assegurar a acumulação 

capitalista com o melhor aproveitamento de recursos naturais e energia, frente ao risco 

ambiental que ameaça a manutenção do modo de vida industrial/urbano. Apoiado no consenso 
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político, afirmação de soluções pelas mãos do mercado e progresso técnico, essa forma 

utilitarista de concepção da questão ambiental, entendida por “modernização ecológica”, 

questionou os meios e não a finalidade da apropriação dos recursos do planeta, 

desconsiderando distintas relações, significados, lógicas, culturas, territorialidades 

especificas, e, sobretudo, a distribuição desigual dos riscos ambientais de forma de produção 

(ACSELRAD, 2010).  

 

A modernização ecológica recusa regulações políticas; propõe-se a dar preço ao que 

não tem preço; opõe a lógica dos interesses à lógica dos direitos; tende a equacionar 

o meio ambiente na lógica da propriedade privada – a ‘tragédia dos comuns’ é o 

paradigma que aponta a privatização dos bens comunais como solução para seu uso 

econômico (na contramão das conquistas de movimentos como o das quebradeiras 

de coco babaçu no Maranhão ou coletoras de arumã no Baixo Rio Negro, por 

exemplo, que afirmam territorialidades e sistemas jurídicos heterogêneos.); o ‘meio 

ambiente’ é visto como ‘oportunidade de negócios’ (vide concepções vigentes em 

seguidos Planos Plurianuais de Investimento de governos brasileiros); o meio 

ambiente e a sustentabilidade tornam-se categorias importantes para a competição 

interterritorial e interurbana; para atrair capitais, a ‘ecologia’ e a ‘sustentabilidade’ 

podem tornar-se apenas um símbolo, uma marca que se quer atrativa (ACSELRAD, 

2010, p. 109). 

 

A lógica mercadológica apontada pelo autor em relação ao tratamento da questão 

ambiental evidencia que a crítica da insustentabilidade do modo de vida da sociedade 

industrial/urbana, preconizada tanto pelos povos e comunidades tradicionais como por 

ecologistas, foi esvaziada na tentativa de conciliar o modelo atual de desenvolvimento 

econômico à sustentabilidade ambiental. 

A perspectiva política consolidada pela “modernização ecológica” que buscou unir 

interesses econômicos, ambientais e sociais através de ações de prevenção de impactos, 

mitigação e compensação ambiental, com a implementação de sistemas regulatórios, 

institucionais e tecnologias limpas dentro de uma racionalidade produtiva com aberturas de 

mercado, tem encontrado limites, uma vez que as próprias leis ambientais e os povos e 

comunidades tradicionais ainda são consideradas entraves ao desenvolvimento (ZHOURI; 

LASCHEFSKI, 2010).  

Tudo isso leva a crer que o ambiente de certos sujeitos sociais é mais importante que 

de outros, legitimando a hierarquização de direitos e culturas que trazem à tona o que 

convencionou chamar de “conflitos ambientais” (ACSELRAD, 2010). Os conflitos 

ambientais expõem a desigualdade no acesso aos recursos naturais e afetação de grupos 

sociais marginalizados aos riscos resultantes dos processos de apropriação desses recursos 

(ZHOURI; LUCARELLI, 2008). 
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Compartilhando dessa perspectiva, a categoria “desenvolvimento” é problematizada 

por Acselrad (2014), por ser ideologicamente apresentada e amplamente reproduzida no senso 

comum como algo bom para todos, omitindo os reais impactos negativos que atingem 

determinados setores da sociedade.   

Nesse cenário, assistimos então ao ressurgimento dos conflitos entre visões 

desenvolvimentistas e ambientalistas até então domesticadas pela categoria homogeneizadora 

de desenvolvimento sustentável (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). 

Quanto à participação de intelectuais na afirmação ou negação da ideologia 

dominante, Acselrad (2014) afirma ser o campo científico “o cenário de uma ação política 

onde as teorias se confrontam e que, por trás das escolhas epistemológicas, há forças sociais; e 

também que este campo científico retraduz, sob formas específicas, as pressões sociais 

externas a ele” (ACSELRAD, 2014, p. 88). Dessa forma, os conflitos ambientais 

desencadeados em diversas partes do Brasil e do mundo sugerem a emergência de análises 

críticas aos projetos de desenvolvimento que ameaçam e expropriam populações, por onde 

alguns pesquisadores têm tornado visíveis na esfera pública da ciência, como também fora 

dela (ACSELRAD, 2014). 

Assim, entende-se por conflitos ambientais os problemas ambientais ocasionados por 

um modelo de desenvolvimento pautado no aumento da força produtiva, do consumo e da 

concentração de capital que resulta na massificação cultural, desterritorialização e degradação 

dos recursos naturais (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010).  

De forma geral, os conflitos ambientais revelam diferenciados modos de existência 

expressos na luta de grupos que resistem ao modelo de desenvolvimento hegemônico 

capitalista imposto pela sociedade moderna, que “não se restringem apenas a situações em 

que determinadas práticas de apropriação material já estejam em curso, mas se iniciam 

mesmo desde a concepção e/ou planejamento de certa atividade espacial ou territorial, como 

revelam nossas análises sobre o processo de licenciamento ambiental” (ZHOURI; 

LASCHEFSKI, 2010, p. 18).  

Zhouri e Laschefski (2010) classificam os conflitos ambientais como distributivos, 

espaciais e territoriais, permitindo identificar a tipologia, profundidade e coexistência com 

outras formas de conflitos.   

Os conflitos ambientais distributivos ocorrem pela desigualdade em torno do acesso 

e utilização dos recursos naturais que pode ocorrer entre gerações presentes e futuras, na 

exploração e uso dos recursos naturais dos países subdesenvolvidos pelos países centrais, 

como também no interior do próprio país, com a exploração do espaço ambiental dos 
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segmentos mais pobres da população pelas elites ricas, inerente às contradições do sistema 

capitalista. Como exemplo de conflitos distributivos, tem-se a disputa de acesso a recursos 

florestais, a água, minérios, o regulamento de recursos pesqueiros, dentre outros. Os conflitos 

ambientais espaciais ultrapassam os limites territoriais de grupos sociais, como emissões 

gasosas, poluição industrial, do recurso hídrico e a localização de empresas poluentes e 

rejeitos industriais tóxicos em áreas ocupadas pela população de baixa renda, marginalizada 

em relação à garantia de seus direitos, trazendo consigo a noção de justiça ambiental. Os 

conflitos ambientais territoriais evidenciam lógicas, identidades e valores diferentes na 

apropriação de um mesmo recorte espacial, normalmente entre grupos hegemônicos da 

sociedade urbano-industrial-capitalista e povos e comunidades tradicionais, inseridos 

parcialmente (ou não) nesse modo de produção e modelo de sociedade (ZHOURI; 

LASCHEFSKI, 2010).  

Os povos e comunidades tradicionais, com formas específicas de apropriação do 

espaço, constroem uma identidade com o do território, da qual depende a reprodução do modo 

de vida do grupo. Na sociedade urbana/industrial, verifica-se uma forte divisão do trabalho e 

individualização dos sujeitos, com o desenvolvimento de tecnologias e complexas redes de 

relações mediadas pelo mercado (produção, distribuição, consumo e planejamento do espaço 

geográfico) que ocasionam o distanciamento da sua base territorial e sensação de 

descolamento ou não dependência dos processos naturais (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010).  

Estão presentes duas formas distintas de ser, estar e relacionar-se com o meio:  

 

Quando a questão territorial do país é vista da ótica dos povos tradicionais, o 

ordenamento territorial vira uma prática cotidiana desses grupos, dado que eles 

sempre estavam ´vigiando` e ´ordenando` seus territórios desde o ´chão`, com base 

nos seus interesses. Nesse marco, inovações nas formas de co-gestão do território 

têm mais possibilidades de reconciliar visões de cima com visões de baixo que 

formas centralizadoras e homogeneizadoras de ordenamento territorial. Aqui, a 

questão territorial não se deixa levar pela lógica estatista do mundo moderno, mas 

reclama por outra lógica, que respeite a diferença e o exercício pleno dos direitos 

dos povos tradicionais (LITTLE, 2002, p. 20). 

 

Se considerarmos o espaço como uma categoria determinada e determinadora de 

relações sociais, uma forma descompromissada de planejá-lo, ou seja, sem conexão com a 

realidade concreta das populações locais trará consequências irreversíveis ao cotidiano e 

história de vida dessas pessoas. Concordamos com a perspectiva de que o planejamento do 

espaço, quando construído a partir da visão dominante de um grupo sobre uma realidade mais 

ampla não considerada, ao materializar-se no território vivido, torna-se um importante fator 

gerador de conflitos (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). 
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Mas o planejamento do território dá-se entre atores políticos com cotas diferenciadas 

de poder, e a luta dos povos e comunidades tradicionais e outros grupos minoritários contra a 

apropriação de seus territórios está diretamente relacionada à imposição do modelo de 

desenvolvimento em curso.  

Frente a processos globalizantes e hegemônicos de apropriação do território pelo 

capital, Zhouri e Oliveira (2010) trazem o desafio intelectual e político de resgatar processos 

locais como palco de resistência ao avanço do capital no espaço, pelo desejo do enraizamento 

e autodeterminação, do querer pertencer e criar raízes. O lugar entendido como “o resgate da 

categoria de espaço como ‘esteio da identidade’ como ‘suporte do ser no mundo’, como 

‘referências que tornam os homens sujeitos de seu tempo’ (DELGADO apud ZHOURI; 

OLIVEIRA, 2010, p. 445): 

 

Um dos desafios para a pluraridade cultural e para a democracia seria a 

contemplação dessas várias realizações e experiências dos lugares. Isso remete ao 

poder das pessoas optarem por permanecer no lugar, ressignificando-o e 

transformando-o continuamente, como atestam várias lutas sociais hoje contra o 

avanço de barragens, monoculturas do agrodiesel, enfim, as outras formas industrias 

de ocupação do espaço para o capital, mercadoria a ser incorporada nos fluxos 

globais em detrimento dos sentidos diversos dos lugares  (ZHOURI; OLIVEIRA, p. 

444). 

 

A partir da compreensão do direito das pessoas em permanecerem no lugar de 

origem, com seus modos de vidas particulares, ressignificando-o e transformando 

continuamente é que essa pesquisa de realizou, trazendo à tona os anseios, valores, o modo de 

ser e os conflitos ambientais vivenciados pelos pescadores tradicionais no estuário do Rio da 

Madre.  

 

1.3 CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DAS COMUNIDADES DO 

ESTUÁRIO DO RIO DA MADRE 

 

Estuário é definido como o desaguadouro de um rio no mar sujeito aos efeitos 

sensíveis das marés (GUERRA, 2001). São representados por ecossistemas de grande 

importância biológica e socioeconômica devido à renovação constante de suas águas e a 

transformações da matéria orgânica, considerados importantes ambientes de contato entre 

ecossistemas fluvial e marinho, e principais fornecedores de nutrientes para região costeira 

(PEREIRA FILHO; SPILLERE; SCHETTINI, 2003).  

O estuário do Rio da Madre está inserido em uma planície fluvio-marinha pertencente 

à bacia hidrográfica do Rio da Madre e à Unidade Geomorfológica Planícies Costeiras, que 
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tem como gênese as transgressões e regressões marinhas ocorridas durante o Quaternário 

(MENDONÇA, 1991). Esse ambiente é formado pela Lagoa do Ribeirão3, por banhados e por 

um sistema de rios meandrantes compostos pelo Rio Paulo Lopes e Rio da Lagoa, que 

desaguam no Rio da Madre e possuem nascentes protegidas pelas serras cristalinas do Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro.  

O Rio Paulo Lopes é o principal alimentador da Lagoa do Ribeirão. Possui 18 km de 

extensão e atravessa a região central do município de mesmo nome, transportando os dejetos 

de atividades agropecuárias e do esgotamento sanitário do município antes de desaguar na 

lagoa (FATMA, 2000). A Lagoa do Ribeirão está localizada no município de Paulo Lopes e é 

formada por sedimentos lacustres/paludiais depositados na depressão da planície em razão das 

oscilações do nível do mar, normalmente ricos em matéria orgânica associados ao 

assoreamento de baías e lagunas (FATMA, 2000). As águas da lagoa escoam formando o Rio 

da Lagoa que deságua no Rio da Madre, que drena grande parte da planície e tem sua foz na 

Praia da Guarda do Embaú.   

O Rio da Madre nasce no município de Paulo Lopes, percorrendo um trajeto de 2,5 km 

até atingir o sul do município de Palhoça (Baixada do Maciambu), onde recebe o nome de Rio 

da Guarda até desaguar no Oceano Atlântico. Por nascer e ter parte de seu curso dentro de 

uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Rio da Madre, segundo a Resolução do  

Conselho Estadual de Recursos Hídricos  Nº 003/2007 foi definido como Classe Especial que 

não é tolerado lançamento de efluentes em suas águas, nem mesmo tratados. 

No entanto, esse rio representa o divisor geográfico entre os municípios de Paulo 

Lopes e Palhoça, recebendo influência de atividades antrópicas de ambos os municípios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 A Lagoa do Ribeirão, embora usualmente conhecida como uma lagoa, por ser um corpo de águas rasas e 

calmas que mantém comunicação restrita com o mar, é definida como laguna. No entanto, o termo lagoa será 

mantido por ser adotado pelas comunidades locais.  
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Figura 3 - Hidrografia do estuário do Rio da Madre e localização das comunidades 

 
Fonte: Aerofotolevantamento da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 2011.  

Elaborado por Luiz Fragoas Pimenta e Haliskarla Moreira de Sá. 

 

No estuário do rio da Madre destaca-se na paisagem a pecuária extensiva e a 

rizicultura com seus canais de drenagem, a silvicultura com pinus e eucalipto, outros cultivos 

convencionais, a mineração de areia e granito, e o turismo que fomentou a urbanização das 

praias da Guarda do Embaú (Palhoça) e da Gamboa (Garopaba). 

As áreas mais densamente ocupadas estão dispostas à margem da BR-101, destaque 

para a sede do município de Paulo Lopes e o bairro Areias em plena expansão 

urbana/industrial como também os balneários citados, todos sem infraestrutura de saneamento 

básico. 
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Quanto à vegetação, o estuário apresenta espécies características do ecossistema de 

restinga, manguezal (com exceção da espécie Rizophora mangle – mangue vermelho) e da 

floresta ombrófila densa de terras baixas (FATMA, 2000).   

A região é composta por uma expressiva variedade de ambientes como praias, dunas, 

rios, lagoas, costões rochosos, ilhas, morros, serras e banhados, que dão suporte à 

biodiversidade do bioma Mata Atlântica.  

A partir do trabalho de campo no contexto social da pesquisa, por meio da observação 

direta, anotações no diário de campo, registro fotográfico e diálogo com moradores locais, foi 

desenvolvida uma caracterização das comunidades e seus territórios, que resulta da 

apropriação social do espaço estudado.  

As comunidades da Guarda do Embaú, Morretes e Três Barras estão localizadas na 

Baixada do Maciambu, região sul do município de Palhoça. A Baixada do Maciambu é uma 

planície arenosa disposta entre dois rios meadrantes: o Rio Maciambu e o Rio da Madre; 

limitada a oeste pelas encostas das serras cristalinas do Cambirela e do Morretes e a leste pelo 

Oceano Atlântico, ao norte pelo Morro dos Cavalos e ao sul pelo município de Paulo Lopes.  

Nessa planície, sobre cordões arenosos formados pelo recuo do mar e protegidos pelo 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, encontra-se o Campo de Araçatuba (Figura 4). Esse 

campo, desde o século XVIII, é usado de forma comunal por criadores de gado das 

comunidades locais, compondo o que Nazareno Campos denominou como “terras de uso 

comum”, característico da formação socioespacial associada à pequena produção mercantil 

açoriana presente em boa parte do litoral catarinense (CAMPOS, 1991). Essa questão será 

melhor abordada posteriormente no item referente ao histórico do uso e ocupação do estuário. 

 

Figura 4 - Baixada do Maciambu - Campo de Araçatuba e Praia da Pinheira (Baixada do 

Maciambu/Palhoça-SC) 

 
Fonte: Fundação do Meio Ambiente/FATMA, 2008. 
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A comunidade da Gamboa localiza-se no município de Garopaba; Areias, Sococaba, 

Gamboinha e Ribeirão, no município de Paulo Lopes. Ambos os municípios pertenciam a 

Palhoça até a década de 60 quando foram emancipados.  

O município de Paulo Lopes é em grande parte formado por relevo acidentado, tendo 

mais de 50% de seu perímetro inserido no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, mesmo 

depois do processo de redefinição de seus limites. A cidade cresce sobre a planície costeira, 

onde chama a atenção à imponência da estrutura de beneficiamento industrial de arroz da 

empresa Ligeyrinho Indústria e Comércio LTDA, localizada às margens da rodovia federal, 

em uma área central e privilegiada do município, denunciando sua importância econômica. 

Mas as práticas ligadas ao coronelismo, relações de parentesco e economia agropastoril 

permanecem na região. A pesca artesanal com uso de canoas na Lagoa do Ribeirão e o 

número de ranchos de pesca são expressivos nessas localidades. 

O sul de Palhoça vivenciou um movimento intenso de migração de outras localidades 

de Santa Catarina e do Brasil a partir da década de 80, com o desenvolvimento do turismo e a 

edificação da orla da Praia da Pinheira e expansão da Vila da Guarda do Embaú. No entanto, a 

região apresenta comunidades de pescadores nessas localidades, ao longo do Rio da Madre e 

no interior da planície. Pelo linguajar e envolvimento com a atividade da pesca e/ou 

agricultura, com facilidade identificam-se os que são de “fora” e os “nativos”, esses últimos 

de famílias locais. As duas categorias são comumente acionadas para identificação do “outro” 

em ambos os grupos e corroboram com a noção de identidade contrastiva, trazida por Cardoso 

de Oliveira (1976). 

 

1.3.1 Guarda do Embaú 

 

A Guarda do Embaú está situada na foz do Rio da Madre. Esse rio separa a Vila da 

Guarda (município de Palhoça) da Praia da Guarda (município de Paulo Lopes). Sua travessia 

é realizada pelos pescadores com canoas tradicionais. Na localidade, o Rio da Madre recebe o 

nome de Rio da Guarda. 
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Figura 5 - Foz do Rio da Madre/ Guarda do Embaú (Palhoça/SC). 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015).  

 

A Praia da Guarda apresenta uma restinga geológica composta por dunas eólicas. A 

Vila da Guarda do Embaú é limitada ao sul pelo Morro da Guarda que a separa da Praia da 

Pinheira, e ao norte por uma planície fluviomarinha serpenteada pelo Rio da Madre, 

conhecida por Campeche. 

Originalmente, essa comunidade era formada por pescadores e pequenos agricultores 

que praticavam extrativismo, criação de gado, artesanatos dentre outras atividades, mas, a 

partir dos anos 70, foi descoberta por surfistas e passou a receber turistas que construíram 

residências, pousadas e comércios. Atualmente, o turismo de verão é a principal atividade 

econômica da localidade, mas a comunidade mantém forte sua relação com a pesca praticada 

na parte fluvial e marinha do estuário, especialmente a pesca da Tainha e do Camarão. Como 

nas outras localidades, a notícia da presença de cardumes no estuário espalha-se rapidamente 

e mobiliza pescadores para captura. 

Nessa comunidade e na Gamboa, encontrei pescadores experientes com as vistas 

danificadas pela radiação solar. 

A relação de parentesco entre os moradores locais é bastante evidente, assim como 

com as outras comunidades pesqueiras do estuário abrangidas por essa pesquisa. Na Guarda 

do Embaú, a maioria dos pescadores descendem de poucas famílias, sendo uma delas a grande 

detentora de terras que, no passado, arrendava para a prática agrícola. Nesta localidade, os 

espaços destinados até recentemente à agricultura cederam lugar quase que totalmente para a 

construção civil e especulação imobiliária. Existem alguns pescadores que mantêm a criação 

de gado no Campo de Araçatuba e artesãos que ainda tecem esteiras com a palha seca da 

taboa (Thypha domingensi) colhida nos banhados da região.   
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A comunidade da Guarda do Embaú possui uma igreja com salão comunitário, uma 

escola de ensino básico e associações comunitárias atuantes, como a Associação Comunitária 

da Guarda do Embaú, a Associação de Surf da Guarda (ASPG); a Associação de Pesca da 

Guarda do Embaú (Maias) e a Associação de Mães. Atualmente, as associações encontram-se 

reunidas no Núcleo das Associações da Guarda do Embaú, que busca a construção de um 

projeto sustentável de desenvolvimento frente ao turismo de massa, que se tem intensificado 

nos últimos anos, principalmente após a recategorização do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro e a duplicação da BR-101.  

Oficialmente, pela legislação que rege o Mosaico de Unidades de Conservação da 

Serra do Tabuleiro e Terras do Massiambu, a Vila da Guarda faz parte da APA do Entorno 

Costeiro; o Morro da Guarda, a praia da Guarda, a Prainha, a Praia do Vigia, a Ilha do Coral, 

das Três irmãs e o Rio da Madre pertencem ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e a 

parte marinha, à APA da Baleia Franca. 

 

1.3.2 Morretes 

 

A comunidade de Morretes é uma comunidade de pescadores localizada a montante do 

Rio da Madre.  A maioria das pessoas praticam a pesca e mantém relação de parentesco entre 

si. Algumas casas ainda possuem roças onde se pratica agricultura de subsistência, com 

espaço para o trato do gado e galinheiro, uma delas com um rancho de pesca no quintal em 

um meandro abandonado do rio denominado localmente como Camboinha. A comunidade 

possui uma igreja com salão comunitário. Nessa localidade vive uma benzedeira bastante 

conhecida na região e requisitada pelas demais comunidades do estuário. 

 

Figura 6 - Propriedade do pescador na comunidade Três Barras (Palhoça/SC) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2016. 

016. 
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A antiga estrada estadual que cortava a comunidade e dinamizava o comércio local foi 

abandonada com o a construção da BR-101. Atualmente o acesso faz-se pela antiga estrada 

ainda não pavimentada. Existem poucos horários de ônibus para a localidade; as pessoas 

utilizam bicicletas, motos ou carro pessoal para seu deslocamento. As crianças são 

transportadas para a escola por uma empresa de ônibus que presta o serviço público da região.  

A foto abaixo registra o caminho de bicicleta que percorri para acessar a localidade 

pela estrada citada.  

 

Figura 7 - Estrada de acesso à comunidade do Morretes (Palhoça/SC) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2016.. 

 

Segundo relatos coletados na pesquisa,grande parte das terras utilizadas pela 

comunidade foi adquirida por um advogado aposentado da região serrana do Estado, que 

promoveu o desmatamento e cercamento de áreas para formação de pasto e criação de gado, 

como também a demolição de alguns ranchos de pesca localizados dentro da sua propriedade. 

Esse fato inviabilizou a fragmentação da terra, venda de lotes e inserção de novos moradores 

no local, como verificado em outras comunidades. Mas é possível ver algumas casas 

construídas por pessoas que adquiriram os poucos terrenos que restaram nas mãos dos 

moradores locais. 

Essa foi a comunidade em que encontrei mais pescadores vivendo exclusivamente da 

pesca no estuário, mesmo com o declínio do recurso pesqueiro. No entanto, percebi que 

muitos pescadores que sobrevivem da atividade como renda principal não são casados e 

justificam conseguirem viver da pesca por não terem família para sustentar. Encontrei 

também homens solteiros mais jovens com características físicas que me levaram a supor 
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serem frutos de casamento consanguíneo, situação recorrente com riscos alertados pela 

benzedeira da comunidade, segundo relato do morador local.   

Nessa localidade, apenas o Rio da Madre está inserido na área do Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro.  

 

1.3.3 Três Barras 

 

Três Barras é uma comunidade disposta às margens do Rio da Madre, próxima à Serra 

do Cambirela. Essa serra permanece como Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e contém 

importantes mananciais de água prospectados pelo poder público do município para o 

abastecimento da população da Baixada do Maciambu.  A maioria dos moradores descende de 

poucas famílias e mantém pequenas propriedades de terra, onde praticam a agricultura 

familiar e criação de gado. 

 

Figura 8 -  Propriedade de um pescador e ao fundo a Serra do Cambirela   pertencente ao 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

 

Algumas propriedades possuem longas faixas perpendiculares ao rio e por 

pertencerem a familiares locais mantêm o acesso e a permanência de ranchos de pesca dos 

pescadores na beira do rio, necessários para a prática da atividade como complemento à 

agricultura de subsistência e pecuária. 
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Figura 9 - Pescador e sua filha percorrendo o caminho que leva ao rancho de pesca da família 

na comunidade Três Barras (Palhoça/SC). 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2016.. 

 

Na localidade, existem ainda dois engenhos de farinha ativos movidos à energia 

elétrica, um deles tocado por três irmãs (figura 10); uma escola que está ameaçada de fechar 

pelo número pequeno de crianças matriculadas; e uma igreja com salão comunitário. 

  

Figura 10 - Engenho Três Irmãs na comunidade Três Barras (Palhoça/SC). 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2016. 

 

A região sofre com os impactos da mineração de areia e pela rizicultura implantada 

nas áreas úmidas da planície a partir da década de 70. As partículas suspensas no ar, o tráfego 

intenso de caminhões no transporte do granito extraído na localidade vizinha (Albardão) 

motivou a mobilização dos moradores locais, que alteraram a ponte de madeira que liga as 
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duas comunidades para impossibilitar o tráfico de veículos de grande porte na localidade 

(PRUDÊNCIO, 2012).    

No ano de 2014, foi instalada na BR-101 a Praça de Pedágio pela Autopista Litoral 

Sul, separando essa comunidade da sede do município, gerando transtornos aos moradores e 

alguns postos de trabalho.   

Atualmente, produtores externos adquiriram terras na região para o cultivo de tomate 

com uso de agrotóxicos, fator visto por alguns moradores locais como mais um problema de 

contaminação ambiental.  

 

Figura 11 - Plantação de tomate na comunidade de Três Barras (Palhoça/SC). 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

1.3.4 Gamboa  

 

Gamboa pertence ao município de Garopaba, região bastante explorada pelo turismo. 

Sua praia é continuidade da Praia da Guarda do Embaú, sendo separada desta por um morro 

chamado Ponta da Faísca. 

A localidade é uma vila urbanizada povoada por pescadores, surfistas e turistas que 

fixaram residência. Seu acesso é de certo modo dificultado devido à existência de um pequeno 

trecho de estrada ainda não pavimentada que liga a localidade à BR-101.  

A área plana é restrita, sendo limitada de um lado pelo Morro da Gamboinha e do 

outro por um campo de dunas. Os terrenos localizados na parte mais plana e próxima à praia, 

até a década de 60, eram utilizados para agricultura; atualmente encontram-se edificados por 

moradias da população local, casas de veraneio, escola, estabelecimentos comerciais e igreja. 

A comunidade possui um posto de saúde 



63 
 

Figura 12 - Comunidade da Gamboa ao fundo o costão da Praia da Gamboa (Garopaba/SC) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora ( 2016). 

 

Ao longo do Morro da Gamboinha, é comum avistar pousadas e casas de turistas que 

frequentam a região na temporada ou que firmaram residência. De solo raso, em época de 

chuva diversos trechos do morro se tornam encachoeirados e escoam muito próximo às casas 

para a planície de inundação que margeia a Lagoa do Ribeirão.   

Nessa comunidade, a pesca é realizada na praia, no Rio da Madre e na Lagoa do 

Ribeirão. Os ranchos de pesca estão localizados nas margens desse rio, em uma localidade 

conhecida como Porto das Telhas. O nome do porto deve-se ao fato de ter sido o primeiro a 

obter ranchos de pesca com telhado coberto por telhas, diferenciando dos demais que eram 

cobertos por palha de taboa, uma vegetação hidrófila de fibra resistente comum nas áreas 

úmidas da região.   

O acesso aos ranchos faz-se diretamente pela praia ou atravessando o campo de dunas 

existente atrás da Ponta da Faísca, seguindo pela praia em uma distância aproximada de 3,5 

quilômetros do início das dunas até a margem do rio. Devido à distância, esse trajeto é 

realizado por alguns pescadores com uso de quadriciclos.  

No ano de 2015, na comunidade da Gamboa foi iniciada a criação de uma Associação 

de Surf, mas transformada em uma Associação de Moradores devido à reivindicação de 

pescadores, que propuseram maior representatividade e envolvimento com a comunidade 

local.  

Nessa localidade, a Praia, as dunas e o Rio da Madre fazem parte do Parque Estadual 

da Serra do Tabuleiro; a planície fluviolagunar, que margeia a Lagoa do Ribeirão, foi 

desanexada do parque e encontra-se definida como APA do Entorno Costeiro, e a parte 

marinha, como área refúgio da APA da Baleia Franca. 
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 1.3.5 Gamboinha e Ribeirão 

 

A comunidade da Gamboinha localiza-se na encosta do morro de mesmo nome, que, 

por sua vez, é cortado por uma estrada que liga a BR-101 até a Praia da Gamboa. O 

movimento de caminhões que transportam materiais de construção para a referida praia é 

constante e evidencia a especulação imobiliária e o aumento das edificações na localidade, 

que, segundo moradores locais, são feitas sem autorização ou fiscalização por parte do 

município.   

Gamboinha é limitada de um lado pelo Morro da Gamboinha e do outro pela planície 

lagunar que margeia a Lagoa do Ribeirão. Na encosta do morro, estão localizadas poucas 

casas de famílias que, em grande parte, mantêm laços de parentesco entre si. Embora os 

terrenos sejam estreitos, algumas famílias mantêm pequenas roças cultivadas no morro. 

 

Figura 13 - Plantio em pequena propriedade na comunidade da Gamboinha (Paulo Lopes/SC) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

O entorno da Lagoa do Ribeirão até 2009 pertencia ao Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro e tinha como proprietário um membro da comunidade da Gamboa. Concomitante à 

desanexação do parque e transformação em APA do Entorno Costeiro, a área foi vendida a 

um consórcio empresarial para a construção do Complexo Imobiliário Porto Baleia. No 

entanto, ainda hoje, o antigo proprietário do terreno ocupa a área com criação extensiva de 

gado da raça Nelore.  
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Figura 14 - Lagoa do Ribeirão e a Serra do Cambirela, protegida pelo Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

A comunidade do Ribeirão está localizada a alguns metros da Gamboinha, sendo 

difícil precisar o limite entre ambas as localidades. É nesta comunidade que está localizada  a 

igreja, a escola, posto de saúde e algum comércio, como um bar/mercearia bastante 

frequentado pelos homens antes do almoço, no fim da tarde ou depois do jogo de futebol, e 

por mulheres ao longo do dia para compra de pão e outros itens domésticos.  

 

Figura 15 – Localidade de Ribeirão (Paulo Lopes/SC) 

  
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Ribeirão possui a mesma dinâmica da comunidade vizinha, mas com uma rua de 

acesso ao interior e topo do morro, que assume, entre os moradores locais, o nome de Sertão 

do Mato, de propriedade de poucos agricultores que possuem terras mais extensas e praticam 
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pecuária juntamente com a agricultura familiar. Alguns estrangeiros adquiriram grandes áreas 

de terra na localidade, gerando apreensão por parte de alguns moradores que desconfiam das 

transformações que podem ser operadas na região.   

 

Figura 16 - Casa de pescador do Sertão do Mato e ao fundo a Lagoa do Ribeirão (Paulo      

Lopes/SC). 

 
 Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

A pesca nessas localidades é feita na Lagoa do Ribeirão, na Praia da Gamboa e nos 

rios, com canoas de madeira mantidas em ranchos localizados em cinco portos: Porto da Vala, 

Porto da Gamboinha, Porto das Pedras, Porto da Costa do Morro e os ranchos do senhor 

Pedro Camilo. O acesso ao Porto da Vala encontra-se dentro da propriedade adquirida para 

construção do complexo imobiliário Porto Baleia. Ao longo da minha permanência na 

comunidade, observei diversos pescadores preparando-se para a pesca ou utilizando caniço 

nas valas de drenagem e áreas úmidas da planície. 

Alguns moradores migraram para Costeira de Pirajubaé, localizada em Florianópolis, 

que abriga uma comunidade pesqueira e a Reserva Extrativista de Pirajubaé, administrada 

pelo Instituto Chico Mendes - ICMbio. Esses moradores mantêm o vínculo com a região por 

meio de visitas familiares. De forma geral, a pesca é um momento de lazer importante para 

afirmação da identidade e integração das famílias locais.  

A planície que margeia a Lagoa do Ribeirão encontra-se definida como APA do 

Entorno Costeiro, devido ao processo de desanexação do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro. 
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1.3.6 Areias 

 

A comunidade das Areias está localizada em uma área plana arenosa as margens da 

BR-101. É uma das principais áreas de expansão urbana da cidade de Paulo Lopes, tendo em 

seu perímetro uma zona industrial definida no Plano Diretor do município, aprovado em 

2010.  

 

Figura 17 - Localidade de Areias e ao fundo as Serras do Leste Catarinense, dentre elas a 

Serra do Cambirela (Paulo Lopes/SC) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Embora os terrenos estejam sofrendo um processo acelerado de ocupação com a 

construção de pequenas casas para trabalhadores urbanos, a localidade ainda mantém 

pescadores tradicionais, na qual um deles mantém ativo um engenho de farinha de mandioca.  

O engenho de farinha é movido à eletricidade; o proprietário e seu filho produzem 

farinha, possuem gado e praticam agricultura. Possuem uma boa faixa de terra na planície 

arenosa, de onde gostariam de extrair areia para fornecer à construção civil, mas não possuem 

o direito de extração, e por isso reclamam da legislação que regula a atividade no País. 
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Figura 18 - Engenho de farinha de um pescador da comunidade de Areias (Paulo Lopes/SC) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora ( 2016).  

 

Nesse bairro existem duas escolas de educação infantil e por estar localizada na 

proximidade da área central do município, seus moradores tem acesso facilitado aos demais 

equipamentos urbanos existentes na cidade.  

Possui uma concentração de ranchos de moradores da comunidade e de outras 

localidades do município. Os ranchos estão localizados nas margens do Rio Paulo Lopes, 

servindo de acesso à Lagoa do Ribeirão e demais rios do estuário. 

 

Figura 19 - Acesso aos ranchos de pesca na comunidade de Areias (Paulo Lopes/SC) 

 
Arquivo pessoal da autora (2015). 
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1.3.7 Sorocaba 

 

Sorocaba é uma comunidade disposta ao lado da BR-101, próxima à região central do 

município de Paulo Lopes. Possui uma pequena escola, capela, poucas casas, algumas 

famílias com laços de parentesco e propriedades que mantém agricultura familiar e pecuária. 

A localidade é atravessada pelo Rio Paulo Lopes e separada da planície fluviolagunar 

onde se encontra a Lagoa do Ribeirão, pela BR-101 e por uma duna pleistocênica, localizada 

do outro lado da rodovia.  

 

Figura 20 - Localidade de Sorocaba (Paulo Lopes/SC).  

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 
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2  O HISTÓRICO DE USO E OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DA 

MADRE 

 

Neste capítulo, busca-se a compreensão do uso e ocupação da bacia hidrográfica do 

Rio da Madre, dando ênfase ao desenvolvimento da pequena produção mercantil e a memória 

histórica dos pescadores sobre a apropriação social do espaço e manejo dos recursos naturais. 

Posteriormente, aborda-se a sucessão de políticas, diretrizes e projetos de desenvolvimento 

econômico que, a partir dos anos 60, promoveram transformações socioambientais da região, 

incluindo a criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e alguns conflitos que 

resultaram na alteração de seus limites para implantação do Mosaico de Unidades de 

Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras do Maciambu. Ao final do capítulo, foi 

desenvolvida uma linha do tempo, situando o leitor nas principais políticas, obras e projetos 

de desenvolvimento que atuaram na transformação socioespacial da bacia hidrográfica do Rio 

da Madre, identificados nesta etapa da pesquisa. 

      

2.1 A OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DA MADRE E O 

DESENVOLVIMENTO DA PEQUENA PRODUÇÃO MERCANTIL  

 

Na bacia hidrográfica do Rio da Madre, os registros arqueológicos indicam que seus 

primeiros habitantes foram os povos dos sambaquis, seguidos pelos Itararés e os índios 

Guarani. Dentre os sítios arqueológicos encontrados, estão as gravuras rupestres e oficinas 

líticas, os sambaquis, sepultamentos, habitação, cerâmico guarani, mancha preta e estrutura 

subterrânea associada a montículos (IPHAN, 1999; EBLE; REIS, 1976). 

Quanto à colonização europeia, no sul do País, esse processo foi mais lento, se 

comparado com o Brasil setentrional latifundiário-escravista e exportador de espécies 

tropicais (PEREIRA, 2011). Uma ocupação inicialmente realizada com contingentes 

populacionais formados por paulistas, ameríndios e africanos, que constituíram uma 

sociedade inicialmente de mera subsistência e logo latifundiária pastoril, em áreas 

demograficamente esvaziadas devido ao afugentamento e extermínio das populações 

ameríndias ainda nômades e semi-nômades (VIEIRA, 1997). 

No litoral catarinense, a ocupação portuguesa ocorreu com vicentistas no séc. XVII, 

acentuada no século seguinte (1748-1756), com a vinda de açorianos e madeirenses devido à 

necessidade do estabelecimento de fronteiras no território colonial e pela inserção da região 
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nos negócios da metrópole com a caça à baleia-franca (Eubalaena australis), realizada em 

grande parte com o trabalho de africanos (CAMPOS, 1991; PEREIRA, 2011). 

Portanto, a ocupação efetiva da terra aconteceu com o assentamento de pequenos 

produtores das Ilhas de Açores e Madeira, que, ao lado de vicentistas, africanos e 

remanescentes indígenas, fundaram diversos povoamentos na Ilha de Santa Catarina e 

continente próximo (SILVA, 1992).  Ao lado das fortificações e das armações baleeiras, os 

açorianos promoveram transformações mais duradouras que caracterizaram a formação 

socioespacial do litoral catarinense (PEREIRA, 2011).     

Os imigrantes açorianos serviram tanto de colonos como de soldados, tendo no 

aproveitamento do conhecimento indígena um importante fator de êxito no processo de 

adaptação ao meio. As plantas cultivadas e técnicas agrícolas aprendidas com os nativos 

foram amplamente utilizadas, como a técnica da coivara, que consistia em queimar a mata, 

cultivar a clareira e depois deixá-la em repouso, enquanto outra área de mata era devastada, 

iniciando um novo ciclo de plantio em um sistema extensivo denominado “rotação de terras” 

(WAIBEL, 1958).   

Ao longo do século XIX, nas planícies e serras litorâneas, formou-se uma pequena 

produção mercantil baseada na pesca e na agricultura, incluindo o extrativismo, produção de 

artesanatos e criação de gado, com o cultivo e comercialização de diversos gêneros, como a 

farinha de mandioca, pescados, algodão, óleo de baleia, melado, aguardente, café, banana, 

laranja, feijão, milho e arroz, que abasteciam os setores administrativos, militares e o 

comércio localizado principalmente em Desterro, atualmente Florianópolis (CAMPOS, 1991; 

SILVA, 1992). A estrutura agrária baseava-se na pequena propriedade familiar, onde os 

pequenos produtores eram donos de seus meios de produção (CAMPOS, 1991).  

Para Ana Maria Beck (1979), os pescadores do litoral catarinenses são camponeses 

que historicamente praticaram a pesca de forma sazonal, como trabalho acessório. De modo 

geral, os pequenos produtores que se dedicavam mais à atividade agrícola ocupavam o 

interior da planície, aproveitando os melhores solos das encostas dos morros ou em suaves 

declives, e os que também praticavam a atividade pesqueira permaneciam à beira-mar 

(SILVA, 1992). Essa forma de organização do espaço possibilitou a troca e o comércio do 

pescado entre as populações costeiras e as localizadas no interior da planície.   

Entretanto, mesmo precoce, a pequena produção mercantil não desembocou no 

aprofundamento das relações capitalistas de produção, resultando no empobrecimento da 

região no século XIX, aprofundado no século seguinte. Esse fator contribuiu para 
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permanência das relações pré-capitalistas na organização social e apropriação do espaço pelas 

comunidades litorâneas (BASTOS, 2000; PEREIRA, 2011).   

Nazareno Campos (1991), em seus estudos sobre terras de uso comum em Santa 

Catarina, esclarece que a própria estrutura agrária consolidada pelos imigrantes açorianos, 

com lotes compridos e perpendiculares aos caminhos dispostos ao longo da costa e o 

parcelamento das terras mediante herança familiar, contribuiu para o empobrecimento dos 

pequenos produtores, que tinham nas “terras sem donos” o complemento da renda com a 

criação de gado, cultivo agrícola e extrativismos diversos.   

Nas comunidades do estuário do Rio da Madre, a praia da Guarda do Embaú e da 

Gamboa, por serem praias de mar aberto, limitavam o desenvolvimento da pesca de forma 

intensa, sendo então realizada nos rios e na Lagoa do Ribeirão, como complemento à prática 

agrícola.  

No decorrer do século XX, a agricultura fazia-se nas areias quartzosas e partes mais 

altas da planície, nos morros, várzeas e canais lagunares, que recebiam o aporte de sedimentos 

das montanhas distribuídos por sistemas fluviais que enriqueciam o substrato pobre e arenoso 

da planície. Segundo depoimentos, a característica brejosa do solo demandava a abertura de 

valas de drenagem, sobretudo na depressão da planície existente entre a Guarda do Embaú e 

oeste do Rio da Madre, conhecida como Campeche, e no entorno da Lagoa do Ribeirão.  

O relato da moradora mais antiga da Baixada do Maciambu sugere que a origem da 

pesca artesanal na Praia da Pinheira, localizada na planície costeira da bacia hidrográfica do 

Rio da Madre, e que ao longo do tempo caracterizou-se como uma colônia de pesca, tenha 

sido estruturada com a chegada de pescadores da região de Ganchos do município de Celso 

Ramos (SC), que se fixaram em localidades como Pântano do Sul em Florianópolis, e, 

posteriormente, migraram para a Praia da Pinheira, atraídos pela abundância dos recursos 

pesqueiros. 

Nasci a 11 de fevereiro de 1912 [...] Meu pai era gancheiro, era dos Ganchos e 

minha mãe era do Pântano do Sul [...] Meu pai era pescador, meu pai tinha todo 

aparelho de pesca, pesca de tainha. Foi ele, que vê, meu pai e um irmão ou dois, um 

irmão chamado Hipólito, esses que foram melhorando, que foi vindo a pesca né [...] 

ele era gancheiro, veio pescar no Pântano do Sul, naquele tempo não havia pescador 

e havia fartura de peixe. Lá ele veio a gostar de minha mãe, casou com minha mãe e 

daí ele ficou morando no Pântano do Sul, depois lá fracassou de peixe e ele veio 

pescar na Pinheira que tinha fartura de peixe. Onde eu me lembro que a casinha que 

ele comprou, uma casinha pequena de barro, mas também ligeiro ele fez uma casa, 

uma casa boa, é onde nós vivemos. [...] Meu pai sempre era um homem mais bem de 

vida, tinha aparelho de toda pesca, depois que ele foi ficando de idade, foi botando a 

pesca na mão dos outros [...] (VALÉZIA, 103 anos, Pinheira). 
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Na Praia da Pinheira, ainda hoje, é possível presenciar a identificação de algumas 

pessoas como gancheiros4, normalmente entre a população mais antiga. Sobre o 

desenvolvimento da pequena produção mercantil em Ganchos, Silva (1992) aborda a 

diferenciação social surgida entre os açorianos recrutados para trabalhar na caça da Baleia 

Franca nas épocas de safra (julho a outubro), mediante remuneração diferenciada de acordo 

com a função que ocupavam na captura do animal e por indivíduo capturado (produtividade), 

resultando em uma nova classe de senhores donos de terras cuja propriedade voltou-se para 

produção de itens exportáveis.    

No estuário do rio da Madre, na primeira metade do século XX, no inverno, ocorria a 

pesca da tainha de corso5 e a produção da farinha de mandioca; da primavera ao verão, a 

pesca do bagre do corso, produção da cana-de-açúcar, o plantio de mandioca, arroz, feijão e 

milho; a colheita era realizada ao longo do verão e no outono, e o camarão, capturado durante 

o ano todo (PRUDÊNCIO, 2012). 

A pesca desenvolvida exigia conhecimento das condições físico-climáticas atuantes, 

esforços de captura e confecção dos instrumentos, derivando maior diferenciação de gênero 

nas atividades produtivas (SILVA, 1992). 

O conhecimento dessa população sobre ictiofauna incluía cerca de cinquenta espécies 

marinhas ou de água salobra, tendo como espécies de água doce o jundiá, o cará, a traíra, o 

cascudo, o pescão e a piava dura, e as principais espécies capturadas, a tainha, a tainhota, o 

bagre, o camarão, o parati, a corvina, a corvinota, o robalo, o linguado, o pampinho e o siri 

(PRUDÊNCIO, 2012). Na pesca, utilizavam-se canoas de um pau só escavada no tronco de 

madeira; tarrafas confeccionadas com fios extraídos da folha da palmeira do tucum; redes de 

espera e de arrasto tecidas com fios de algodão; espinhéis de linha de algodão e anzóis; boias 

feitas com tronco de corticeira; cordas de fios de folha do gravatá e da piteira; remos de 

madeira e varas de bambu; caniços de bambu; arpões e balaios; jequins e cofres utilizados na 

captura de peixes em riachos, tecidos com taquaras, bambus e cipós (PRUDÊNCIO, 2012). 

A partir dos relatos obtidos no trabalho de campo, foi possível identificar que, na área 

de estudo, o ato de aprender a pescar ocorria na infância “Desde quando eu pude andar. Meu 

pai me levava pro rio, 6 anos, 7 anos, já tava remando” (AMADEU, 54 anos - Morretes), pela 

necessidade de garantir o sustento dos outros membros da família. O aprendizado acontecia 

                                                           
4 Gancheiro é uma categoria nativa utilizada para designar quem nasce na em Ganchos, uma praia do município 

de Governador Celso Ramos (SC). 
5 Corso é um termo utilizado para peixes como o bagre e a tainha, que fazem sua trajetória do mar para o 

estuário, deslocando-se em grandes cardumes na época de reprodução. 
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pela observação da prática dos mais velhos, principalmente o pai e os irmãos, mas também 

tios, avós e cunhados e outros membros da comunidade.  

 

Com sete anos. Pequeninho, primeiro, quando eu já saí, sai com meu irmão mais 

velho, não viajei 50 metros, caí da canoa abaixo. Pequenininho de idade e continuei, 

não definitivo, vez em quando uma pescadinha,  ia  me treinando pra eu remar pra 

ele. Você entende? E  até que fui nessa finalidade, já com 15, 16 anos eu já era 

tarrafeiro6. Já tarrafeava, já conhecia de ponta a ponta as nossas águas (JOCA, 68 

anos - Guarda do Embaú). 

 

A primeira lição consistia em saber remar, uma prática que levava ao reconhecimento 

do território, observação das técnicas de pesca e ecologia das espécies, e se completava com a 

arte de manejar a tarrafa. A frase “eu já era tarrafeiro” representa a afirmação da identidade do 

sujeito como pescador, detentor de saberes transmitidos pela tradição.  

Os pescadores remetem-se ao passado como um período de abundância em recursos 

naturais, acordos comunitários de manejo firmados por anciões experientes, em beneficio à 

manutenção do recurso natural e distribuição por todas as comunidades do estuário.   

 

Oh senhora, antigamente, eu e meu irmão mais velho, nós saía, nós dava, tinha noite 

de dar 9, 10 tarrafada, vinha com 30, 40 quilos de tainhota, peixe bonito, robalo, 

tudo quanto era tipo de peixe, menos peixe de lixa, de couro, mais peixe de escama. 

Credo, isso aí era uma coisa fora de sério! (JOCA, 68 anos - Guarda do Embaú). 

  

Além da diversidade de peixes marinhos como Linguado, Robalo e Tainhota, havia 

abundância de camarão no estuário: “Quando era assim, tempo de lua cheia, era 700, 800 

quilos de camarão [...] antigamente a gente matava Robalo à vontade, linguado à vontade, 

tainha, mais de tudo tinha no nosso rio, tinha demagi7 mesmo, demagi” (OTÁVIO, 61 anos - 

Guarda do Embaú).  Tudo isso numa época em que as leis ambientais eram desconhecidas e a 

presença do Estado na gestão desses recursos era pequena. 

A gestão comum do recurso pesqueiro consistia no respeito aos acordos comunitários 

construídos pelos pescadores mais antigos, que proibiam o uso de rede nos rios e lagoa e 

controlavam o horário da atividade durante safras importantes como a da tainha, que só podia 

ser realizada à noite. 

Só tinha uma lei que eu me lembro muito bem né, que no tempo do meu pai, dos 

meus tios, daquela época, então eles procuravam o pessoal mais velho pra botar lei, 

porque a pesca da tainha é uma vez só por ano, então entra mês de abril, antes pra 

nós aqui, era abril, maio, era já o começo do peixe, do corso que diz da tainha né, 

que fazia a corrida do Rio Grande pra vir pro rio aqui, então esse rio aqui era muito 

propício pra esse peixe, a barra aqui era boa então chegava esse cardume de peixe, 

enchia esse rio de tainha né, então tinha o horário de começar a tarrafear, à noite, só 

podia tarrafear à noite. Nessa época que existia a lei do pessoal mais antigo, e era 

                                                           
6 Tarrafeiro é uma categoria nativa utilizada pelos pescadores para caracterizar os pescadores que possuem a 

habilidade no uso da tarrafa de pesca, são os pescadores que pescam de tarrafa.   
7 Demagi refere ao sotaque tipo açoriano na pronúncia da palavra “demais”. 
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escolhido o pessoal que ia dar o horário pra saída do pessoal pra pescar, eu me 

lembro, eu tinha um tio que era um homem bem respeitado também pela 

comunidade, então ele era um que onde ele estava, ele dava a ordem né’ (JOSÉ, 73 

anos – Três Barras).  

 

A orientação do controle do horário da pesca facilitava a entrada do peixe durante o 

dia na parte fluvial do estuário, garantindo a permanência do recurso e o abastecimento de 

todas as comunidades. A fiscalização da pesca era realizada pelos próprios pescadores.  

 

Os moradores mais antigos, eles que faziam a lei, eles que botavam respeito, porque 

eles não aceitavam ninguém botar rede, então quando eles sabiam que tinha outras 

pessoas lá: estão botando muita rede no rio! Eles iam lá uma noite, se reuniam entre 

eles, e iam à caça dessas redes e cortavam tudo e botavam os caras para correr, 

porque eles não aceitavam (BELINO, 45 anos - Gamboa). 

 

Quando havia o desrespeito dos acordos firmados, os pescadores reuniam-se para 

coletar e queimar as redes encontradas no estuário, inclusive as redes localizadas dentro das 

casas dos pescadores, representando a preponderância dos valores coletivos sobre os 

individuais na apropriação dos recursos naturais.   

 
O pessoal do lado de lá, Gamboa, Sorocaba, Riberão não trabalhavam de rede, tinha 

o conflito com o pessoal do Morretes, que o Morretes botava rede, tinha o conflito e 

forte, que eles lá se armavam mesmo pra vir pegar o parelho, e coisa que 

acontecesse que eles não quisessem entregar então tinha agressão [...] quando ia pra 

recolher uma rede até ele levava as mulheres, armados de pau e foice e o que tivesse 

ele pegava, iam pronto pra guerra mesmo [...] Ah, isso aí faz de 55 por aí, até 60 

anos atrás, por aí (JOSÉ, 73 anos – Três Barras).  

 

Segundo o pescador José, da comunidade das Três Barras, o controle social dos 

acordos comunitários na pesca no estuário permaneceu até a década de 60. De fato, esse 

período corresponde à criação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (1962), que 

mantinha a gestão do ordenamento pesqueiro. 

Os pescadores da comunidade do Morretes são historicamente conhecidos como 

usuários de rede de pesca. Jaqueline Prudêncio (2012) esclarece que, no espaço fluvial do 

estuário, as comunidades do Morretes, Sorocaba e Três Barras utilizavam redes de arrasto 

para a pesca do bagre, e que a maioria dos pescadores que desenvolviam essa prática residia 

na comunidade de Morretes. Nessa localidade, havia um atravessador de peixe, o qual, nos 

anos 60, já utilizava um caminhão para comercializar o produto escalado nos mercados 

existentes na região da Grande Florianópolis e no litoral sul do Estado (Imbituba, Garopaba, 

Laguna) (PRUDÊNCIO, 2012).  

Na pesca do bagre, a divisão dos recursos capturados fazia-se de duas formas: quando 

apenas um proprietário era dono dos meios de produção, metade do total capturado ficava 

para ele, o restante era dividido igualmente entre os demais; quando os equipamentos eram 
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coletivos, o pescado era compartilhado do mesmo modo entre seus membros, normalmente 

doze pescadores (PRUDÊNCIO, 2012). Em ambos os casos, o excedente do consumo familiar 

era comercializado com o atravessador local, que contratava mulheres para escalar o peixe, 

geralmente esposas dos pescadores envolvidos com o arrasto (PRUDÊNCIO, 2012). 

Um pescador que viveu na comunidade de Morretes e que há cerca de 30 anos reside 

em Três Barras, reafirma a singularidade do uso de rede de arrasto pelos pescadores da 

localidade, que destoava das outras comunidades do estuário, que cercavam o peixe com 

canoas e utilizavam tarrafas, caniços e espinhel: 

 

No começo eu morava na barra de baixo, eu já acompanhava a pescaria com meu 

cunhado, com meu irmão. Aí depois eu vim pro Morretes, aí no Morretes eu já 

acompanhei o sistema deles, de rede. Inclusive meu pai tinha uma canoa muito 

grande e nós dava a canoa e o dono da rede era outro, e fazia a turma, que era a 

campanha da pesca, eram 12, 13 pessoas, 14, e fazia aquela turma e então, fazia a 

pesca, aquele pessoal, com aquele aparelho [...] Essa parte aqui do Morretes a gente 

entrava na água mais com uma rede. A gente procurava cercar o cardume, então 

matava mais quantidade porque cercava com a rede, a rede de arrastão [...] Na parte 

da Gamboa, Riberão, Sorocaba, esses três lugares não usavam rede [...] Espinhel, 

tarrafa, era o pessoal da Gamboa, o pessoal da Sorocaba, eles faziam o encontro 

assim, quatro canoas dum lado, quatro do outro, e uma ia pra outra assim, e ia 

amuntuano o peixe, quando um chegava perto do outro, aí então jogava a tarrafa, aí 

tinha algum que dava a tarrafa, cercava, era barbaridade né, que o peixe vinha 

chegando um pro outro, então era um sistema de, de, ia fazendo a pesca deles, e, e o 

mais era o espinhel, e nós lá não usava rede nessa época (JOSÉ, 73 anos - Três 

Barras ). 

 

Portanto, enquanto Gamboa, Ribeirão e Sorocaba usavam principalmente canoas e 

tarrafas para cercar o cardume, a comunidade do Morretes utilizava rede de arrasto, e, por 

estar localizada mais próxima da foz do rio que as outras comunidades citadas, capturavam 

mais peixes, impedindo sua distribuição para outras localidades, gerando conflitos. 

O controle do uso de rede no estuário ocorria no enfrentamento entre tarrafeiros e 

redeiros8 e teve início com a percepção da diminuição do estoque pesqueiro.  

 

Naquela época nós pescava, em princípio, eles pescavam de tarrafa e de rede, no 

princípio da vida do papai, você se entende? Da vida do papai. Da minha vida era 

muito diferente, minha vida era só tarrafa, entendeu? Porque na época do papai e do 

meu irmão mais velho, eles pescavam de tarrafa e de rede, mas aí se reuniram que 

acharam que a rede estava acabando com as nossas águas, com os peixes, então eles 

passaram a brigar, fomos até a cortar, até ajudei a cortar (CIRILO, 67 anos - 

Gamboinha). 

 

Segundo o relato, a proibição do uso de rede no estuário deu-se antes mesmo da 

chegada do nylon na pesca, devido à percepção dos pescadores de que o uso da rede causava a 

diminuição do estoque pesqueiro. 

 

                                                           
8 Redeiros refere-se à categoria de pescadores que usam redes de pesca. 
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O nylon entrou depois, isso já era antes, porque a guerra não era por causa do nylon, 

a guerra era por causa do aparelho, era por causa da rede e da tarrafa, o que eles não 

queriam era a rede, independente do material, foi antes de entrar o nylon, porque, se 

não fosse a rede, não tinha esse conflito entre os pescadores (JOSÉ, 73 anos - Três 

Barras). 

 

Anteriormente à chegada do nylon, a fibra da palmeira ticum, da bromélia gravatá e o 

algodão eram utilizados para confecção de tarrafas e redes de pesca; a fiação era um trabalho 

realizado por mulheres. A técnica de ir para o mato, coletar o ticum, curtir a fibra e fiar na 

roca para fazer tarrafa é descrita no relato a seguir:  

 

Eu ia pro mato, tirava o ticum, botava a curtir, três dias eu tirava, tirava o ticum, 

batia, dava a batidinha, escovava bem, a minha esposa botava num fiador, e ela fiava 

com busu, que tinha uma rodinha, que tinha uma roquinha, e aí eu pegava a 

maçaroca, né, e eu dobrava tudo pariava, nós ia pra roda, dava um ticum grande e 

uma roda, fazia tudo a braçal, e o pai fazia tarrafa. Aquele espinho todo eu espetava 

a mão toda. É, e tirava, passava um sacrifico medonho. É, depois eu ia pro gravatá, 

batia 4, 5 arroba de estriba de gravatá, pra fiar também na roca, pra fazer rede (ARI, 

97 anos – Guarda do Embaú). 

 

O relato afirma que as fibras da palmeira ticum eram utilizadas para confeccionar a 

tarrafa, e as da bromélia gravatá, a rede de pesca.  

Os utensílios de pesca utilizados e a dificuldade de conservar-se o pescado evitava a 

pesca excessiva, embora a tainha escalada fosse mantida conservada até um ano com a técnica 

de desidratação do peixe com sal e sol.  

 

Meus avós iam escolher peixe magro, peixe gordo e a qualidade de peixe que 

queriam comer naquele dia. Iam lá pegavam e traziam pra comer porque não tinham 

como conservar, não tinha freezer, não tinha venda, não tinha nada. Pescavam pra 

comer. Só tainha né, a Tainha é muito famosa porque é o único peixe que eles 

conseguiam conservar durante um ano. Eles pescavam inverno, pescavam inverno, 

três meses pescando tainha daí escalavam, botavam no sal e sol, e guardavam em 

paiol de farinha e ficava um ano (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). 

 

A prática de escolher a espécie e tamanho ideal de peixe para as necessidades da 

família no dia retratam o ajustamento social das comunidades com a conservação do recurso 

pesqueiro no estuário. A tainha, por ser uma safra abundante e concentrada em um período 

curto, resultou no aprimoramento de técnicas de conservação e geração de maiores excedentes 

para o comércio local. 

A lembrança das tainhas secando no varal no fundo das casas dos pescadores é um 

retrato da paisagem que se mantém viva na memória dos pescadores: “todo mundo escalava 

atrás de casa né, colocavam num varal igual roupa, era a coisa mais linda do mundo” 

(AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). 

De forma geral, os excedentes pescados eram divididos com a comunidade, 

alimentando a solidariedade entre o grupo: “não podia pegar muito porque naquele tempo não 
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tinha geladeira, não se podia nem guardar peixe, há quarenta anos atrás, não tinha geladeira, e 

a gente pescava muito [...] Dava um jeito, dava para os outros, escalava” (JOCA, 68 anos - 

Guarda do Embaú).  

Na primeira metade do século XX, havia diversos engenhos de cana-de-açúcar e de 

farinha de mandioca na região, e a comercialização dos produtos fazia-se nas próprias 

unidades produtivas, em vendas locais ou comunidades vizinhas. O transporte de pessoas e 

mercadoria era dificultado pela precariedade dos caminhos arenosos e por vezes brejosos, 

percorridos a pé e a cavalo, e pelos rios e lagoa com uso de canoas. Os caminhos foram 

melhorados, posteriormente, com a abertura de estradas para carros de boi.  

A atividade comercial e portuária da Ilha de Santa Catarina monopolizava a dinâmica 

econômica da região. Semanalmente, os pequenos produtores em carroças, carros de boi e 

barcos à vela frequentavam o mercado da cidade para escoarem parte de sua produção 

(BECK, 1979).  

A circulação de mercadorias entre as vilas estabelecidas ao longo da orla catarinense 

ocorria por transporte marítimo (SILVA, 1992). No estuário do Rio da Madre, o comércio 

com Florianópolis era feito com barcos movidos a vento, conforme o relato:  

 

Foi melhorando as estradas né. Aí já quando desciam dez sacas de carro de boi. Aí 

abriram a estrada pra carro de boi. Eram dois carros que traziam, cada carro trazia 10 

sacas de farinha ou de milho, e mantimentos né. Traziam de Paulo Lopes pelo rio. 

Aí botavam na Guarda que já tinha os carros, dois carros, esses dois carros eram do 

meu sogro, que trazia pra Pinheira. Cada carro dois bois, aí tinha o galpão pra botar 

a farinha ali, a carga ali, até dar vento sul. Quando dava o vento sul ia pra 

Florianópolis, aí chegava lá já tinha o depósito pra colocar. Hoje é muito, muito 

diferente (DONA VALÉZIA, 103 anos - Pinheira). 

 

Paulo Lopes mantinha uma produção agrícola próspera que abastecia o comércio de 

Florianópolis. Produtos como milho e farinha de mandioca eram embarcados nos portos do 

estuário, transportados de canoa pelo Rio da Madre até a Guarda do Embaú, onde seguiam de 

carro de boi por uma estrada aberta nas dunas até a Praia da Pinheira. Ali eram armazenados 

em galpões até que o vento virasse para a direção sul.  A partir daí, a mercadoria era 

transportada por barcos à vela até o mercado central da capital e retornavam com outros 

produtos, dentre eles tecidos e charque. Como complemento de renda, havia a criação de gado 

em terras de uso comum identificadas pela população local como “terras do governo” e 

denominadas oficialmente como Campos de Araçatuba9.  

                                                           
9 Provisão Regia de 24 de março de 1728, transformou o campo de restinga da Pinheira- Baixada do Maciambu 

(Palhoça) em uma área de pastagem comunal - tanto para as tropas em marcha, como para o gado criado pelos 

moradores do continente e da Ilha de Santa Catarina. Um processo que resultou na anulação da sesmaria que 



80 
 

 Segundo Nazareno José de Campos (2011), as terras de uso comum se  referem  a 

uma terra que é de todos,  mas não pertencente ao povo,  no sentido de propriedade coletiva 

de um grupo. Trata-se do uso comum de determinados espaços por inúmeros proprietários 

individuais independentes, servindo-lhes como um “suplemento”, ou por não proprietários, 

nesse caso desaparece a noção de suplemento já que a terra passa a ser a única possibilidade 

de reprodução social do indivíduo (CAMPOS, 2011).  

Essa forma de uso comum do espaço como complemento à renda do pequeno produtor 

tem como origem os povos ibéricos, sendo repassada ao Brasil meridional via povoamento 

especificamente açoriano (CAMPOS, 1991).  No entanto, na área de estudo, o 

reconhecimento destes dos Campos de Araçatuba como compáscuo aconteceu anteriormente à 

vinda dos açorianos, com a demarcação da região pela Coroa Portuguesa no ano de 1728, que 

definiu o local como área de descanso e engorda do gado para criadores do continente e Ilha 

de Santa Catarina.  

A localização da planície entre Laguna e Desterro, dois importantes centros comerciais 

catarinenses no período colonial, inseriu a localidade no contexto do comércio de gado 

conduzido por tropeiros dos campos naturais do planalto serrano até a Ilha de Santa Catarina 

(CAMPOS, 1991). Posteriormente, essa forma de organização espacial foi incorporada ao 

modo de produção mercantil desenvolvido no estuário.   

No Campo de Araçatuba, até a década de 60, o gado pastava livremente sobre a 

restinga herbácea aberta com o fogo ateado principalmente nos tiriricais. Não havia o uso de 

cerca no manejo do gado, apenas nas pequenas roças existentes, e as delimitações eram dadas 

a partir do conhecimento da população sobre o território usado através de denominações como 

“querências”.   

O comércio de gado era realizado por tropeiros que conduziam os animais do Planalto 

Serrano até a Praia da Pinheira, Guarda do Embaú e Gamboa.   

 

Quantas vezes eles [tropeiros] traziam época assim na páscoa né, sábado de festa 

como eles falavam, vinha tropa de boi vinha aqui na Pinheira deixavam, às vezes 

compravam algum animal, deixavam na Guarda, às vezes atravessavam o rio e iam 

pra Gamboa, o rio da Guarda lá. Pra levar o gado né, tinha que levar com a tropa era 

melhor pra levar porque tinha que se ir tocando. Daí iam lá e daí tocavam pra 

Gamboa, e iam vender o boi pra lá. Ai já tinham comprador né e deixavam o outro 

lá, iam entregar, era assim. É porque é no sábado de aleluia como eles diziam né, 

porque não tinha carne naquela época aqui, era natal, primeiro do ano, páscoa, 

sábado de aleluia como eles falavam né, eles sempre matavam um boi no sábado. 

Daí o pessoal matava boi e todo mundo comprava [...] Era difícil eles matar um 

animal que era criado no campo [...] Traziam bastante, traziam uma tropa, era boi 

                                                                                                                                                                                     
fora concedida em 22 de março de 1725 a Francisco Vicente Ferreira, devido a um abaixo-assinado da 

população de Desterro (CAMPOS, 1991). 
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lageano10 que eles diziam [...] Era assim vinha eles com a tropa de boi né, se algum 

da Pinheira comprava eles deixavam aqui, aí daqui se na Gamboa tinha algum pra 

entregar na Gamboa iam pra Gamboa (filha/ DONA VALÉZIA - Pinheira). 

 

O consumo de carne bovina era reservado para datas especiais, como na celebração da 

Páscoa, Natal, Ano Novo, Sábado de Aleluia, sendo o peixe a principal fonte de proteína das 

comunidades do estuário. 

O uso comum da terra significava para as comunidades do estuário mais que um local 

para criação de gado, era também área de extrativismo vegetal, como a taboa e o junco 

utilizados na confecção de esteiras, inúmeras ervas medicinais, lenha, palhas e frutos 

apreciados da planície litorânea (CAMPOS, 1991; PRUDÊNCIO, 2012).  

A partir dos relatos, verifica-se que, ao longo da primeira metade do século XX, o 

modo de vida das comunidades do estuário do Rio da Madre baseou-se na agricultura e pesca 

artesanal, criação de gado e extrativismo vegetal em terras de uso comum, com produção de 

excedentes destinados ao comércio ou troca de mercadorias que complementavam o consumo 

familiar.  

Mas nenhuma sociedade tem função permanente, forças produtivas fixas ou formas 

definitivas de propriedade e de relações sociais (SANTOS, 1997), e, a partir da década de 70, 

mudanças significativas ocorreram no modo de ser e viver dos pescadores tradicionais, na 

organização e apropriação do espaço e ressignificação de seus territórios, com a expansão do 

modelo de desenvolvimento industrial/urbano, implantação de políticas governamentais 

desenvolvimentistas e preservacionistas.  

  

2.2 O (DES) ENVOLVIMENTO ECONÔMICO CAPITALISTA: A NATUREZA DOS 

CONFLITOS AMBIENTAIS 

 

Somente a história da sociedade mundial, aliada à 

sociedade local, pode servir como fundamento à 

compreensão da realidade espacial (SANTOS, 1982, p. 

1). 

 

Segundo Milton Santos (1982), toda produção necessita de um local próprio para sua 

realização, e o uso produtivo de um lugar depende das condições existentes nesse espaço em 

um determinado momento. Portanto, a cada momento histórico e de produção, o local ganha 

significados particulares.  

                                                           
10  Boi lageano se refere aos bovinos criados na região de Lages, um município localizado nos campos naturais 

existentes na Serra Catarinense onde prosperou a criação de gado e o tropeirismo.   
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Nesse contexto, a urbanização e as modificações operadas no litoral de Santa Catarina 

inserem-se no processo de ascensão e decadência da pequena produção mercantil açoriana e 

pela dinâmica do desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro.  

Esse processo, segundo Bastos (2000; 2011), pode ser dividido em três fases: a 

primeira relacionada à pequena produção mercantil açoriana, em que as atividades comerciais 

e portuárias desenvolvidas no início do séc. XIX promoveram adensamento populacional e 

implantação de estruturas urbanas em seu entorno; a segunda fase refere-se à segunda metade 

do séc. XIX e início do séc. XX, com a implantação das colônias alemãs e italianas ao longo 

dos vales atlânticos que incrementaram as atividades portuárias, ampliando e diversificando a 

importação/exportação, e aumento da urbanização nas cidades portuárias do Estado; e a 

terceira fase, ligada ao desenvolvimento do capitalismo industrial e valorização das áreas 

costeiras pela indústria do turismo. 

No início do século XX, a crise econômica mundial resultou na retração das relações 

comerciais internacionais e a implantação no Brasil de políticas desenvolvimentistas voltadas 

para modernização e substituição de importações que promoveram profundas alterações na 

configuração socioespacial do País (PEREIRA, 2007).  

Os esforços governamentais concentraram-se na implantação e diversificação da 

capacidade industrial com investimentos em infraestrutura e financiamento de setores 

considerados estratégicos. Como exemplo, tem-se os planos de desenvolvimento federais 

como o Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek (1956/1962); e os desenvolvidos 

no regime militar - Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDI 1972/1974 e PNDII 1975-

1979) - que mantiveram a política de crescimento econômico acelerado, substituições das 

importações, integração nacional, implantação de projetos energéticos e abertura de fronteiras 

de desenvolvimento. Esse planejamento territorial foi reproduzido pelos governos 

catarinenses no Plano Federal de Obras e Equipamentos (POE) (1956-1960), Plano de Metas 

do Governo – (PLAMEG) I (1961/1965) e II (1966/1970), Projeto Catarinense de 

Desenvolvimento (PCD) (1971/1974) e o Plano de Governo (PG) (1975/1979) (GOULART 

FILHO, 2005).  

A integração do País por estradas de rodagem contribuiu para a estagnação do 

transporte de cabotagem, no qual se apoiava o dinamismo econômico do litoral catarinense, 

atingindo diretamente as cidades portuárias e acentuou a crise instalada na pequena produção 

mercantil açoriana (BASTOS, 2000; 2011; PEREIRA, 2011). Este foi um fator que 

condicionou a permanência de relações não capitalistas de produção entre as comunidades 

tradicionais litorâneas na primeira metade do século XX. 
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Esse cenário foi modificado no início dos anos 70 com a implantação da BR-101, que, 

além de interligar toda vertente do litoral do País a seus principais portos e mercados 

regionais, foi um grande incentivador da produção industrial, da atividade comercial, do 

turismo de massa e da construção civil (BASTOS, 2011). Além de fragmentar os 

ecossistemas costeiros, essa rodovia possibilitou o acesso da população de outras regiões às 

praias de Santa Catarina, atraída pelas características naturais da vegetação, do relevo e do 

desenho da costa que são de grande apelo paisagístico. Essas alterações afetaram diretamente 

a dinâmica socioambiental do estuário do Rio da Madre e o modo de vida dos pescadores 

tradicionais. 

Na bacia hidrográfica do Rio da Madre, a partir dos anos 60, ocorreu substituição das 

áreas de plantio de mandioca característica da pequena produção mercantil açoriana, pelo 

cultivo de fumo com a introdução de maquinários, fertilizantes, pesticidas e herbicidas 

fornecidos pela multinacional Companhia de Cigarros Souza Cruz (PRUDÊNCIO, 2012). 

Muito exigente em termos de mão de obra, a cultura do fumo contribuiu para a contaminação 

dos agricultores e do ambiente; entre as décadas de 70 e 90, havia mais de 80 estufas de fumo 

em funcionamento na região, representando a principal atividade dos agricultores 

(PRUDÊNCIO, 2012). 

Ainda nessa década, como resultado do direcionamento produtivo nacional para o 

mercado mundial, outras alterações foram promovidas na paisagem com a implantação do 

projeto Maciambu I, voltado para a silvicultura de pinus e eucalipto por meio das políticas de 

incentivos fiscais promovidas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) 

(MONTEIRO, 1981).  

O IBDF foi criado em 1967 para execução da política ambiental e gestão das Unidades 

de Conservação, sendo responsável também pelo financiamento e aprovação de projetos que 

promoveram o desmatamento de extensas áreas naturais para implantação de florestas 

homogêneas para exportação e uso industrial (DIEGUES, 1996). Essa política deriva da 

carência de madeira no mercado mundial ocorrida após a Segunda Guerra Mundial, 

estimulando sua extração em economias periféricas. 

 No sul do Brasil, esse processo  ocorreu, primeiramente, sobre a Floresta de Araucária 

no Planalto, devido à homogeneidade da floresta e uniformidade da madeira necessária ao 

beneficiamento industrial, e, posteriormente, sobre a Floresta Ombrófila Densa do litoral e 

vales atlânticos. A exploração de madeira passou a ser uma atividade vital para a economia 

catarinense no início do século XX, mas na metade do século entra em declínio pela escassez 



84 
 

do recurso, dando início aos projetos de silviculturas, impulsionados por incentivos fiscais 

(REITZ, 1978; CARUSO, 1990).  

Na planície e encostas das serras da bacia hidrográfica do Rio da Madre, foram  

plantadas cerca de 1.200.000 unidades de mudas de Pinnus elliotte em 480 ha, com a 

implantação do Projeto Massiambu I (MONTEIRO, 2005). A madeireira Brasilpinho, 

responsável pelo projeto, apropriou-se de áreas de uso comum onde as comunidades 

praticavam o extrativismo vegetal e plantios agrícolas itinerantes, como também comprou 

terras de famílias dispostas a migrar para os centros urbanos vizinhos em busca de trabalho 

assalariado (PRUDÊNCIO, 2012). O plantio estendeu-se para as comunidades de Morretes, 

Rincão, Albardão, Três Barras e Guarda do Embaú, além de extensas áreas da bacia do Rio 

Maciambu, onde se encontra instalada atualmente a unidade dessa empresa (PRUDÊNCIO, 

2012). 

Considerada um grande fator de concentração de terras nas mãos de poucos 

proprietários, a silvicultura com espécies exóticas acarretou mudanças socioambientais e 

alterações profundas na paisagem, como desmatamento, atração de mão de obra e 

implantação de uma vila para trabalhadores da madeireira, perda da biodiversidade, 

substituição de florestas tropicais heterogêneas por florestas exóticas homogêneas; e a 

contaminação biológica da região pela espécie exótica invasora Pinnus ellioti11, que hoje 

representa um problema ambiental de difícil solução. 

A chegada da energia elétrica na região deu-se nos anos 60 pela Cooperativa de 

Eletricidade Rural de Paulo Lopes (CERPALO), alterando o modo de vida e de consumo da 

população local, ao mesmo tempo em que tornou viável a permanência da população urbana 

no estuário (PRUDÊNCIO, 2012).  

Nesse momento, teve início a implantação de um hotel por um estrangeiro na Praia da 

Pinheira, que ficou conhecido por “Hotel do Espanhol”. Esse empresário apropriou-se de 

terras no Campo de Araçatuba, utilizadas de forma comunal para criação de gado, e 

fragmentou o referido campo com a abertura de uma estrada que ligava o empreendimento à 

antiga rodovia estadual, substituída pela BR-101.   

Na década de 60, a existência de grandes estoques pesqueiros no sul do País e a 

proximidade destas áreas de centros urbanos consumidores permitiu o surgimento de 

                                                           
11 O processo de invasão em um ecossistema por uma planta exótica – contaminação biológica- acontece quando 

qualquer espécie não natural de um ecossistema é introduzida, se naturaliza, passando a dispersar e alterar o 

ecossistema, tirando o espaço das espécies nativas. Um processo considerado hoje a segunda maior ameaça 

mundial à biodiversidade (ZILLER, 2001). Revista Ciência Hoje. Disponivel em: 

<http://www.institutohorus.org.br/download/artigos/cienhojedez2001.pdf>. Acesso em: 2 out. 2014. 

http://www.institutohorus.org.br/download/artigos/cienhojedez2001.pdf
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empresas de pesca empresariais-capitalista, consolidadas pelos incentivos fiscais fornecidos 

pelo governo por meio da recém-criada Superintendência de Desenvolvimento da Pesca 

(SUDEPE) (DIEGUES, 1995). As empresas especializaram-se na captura do camarão e de 

outras espécies exportáveis. O resultado desse processo foi a sobrepesca12 e a dizimação de 

cardumes (DIEGUES, 1995).  

Nesse período, era comum a absorção de pescadores tradicionais como tripulantes 

embarcados (DIEGUES, 1995).     

 

É. 19 anos eu comecei na pesca. Mas nas antiga, 40 anos atrás, nos trabalhava pra 

muitos pescadores, trabalhei pra uns portugueses que não assinavam carteira, nada 

direito.  Lá no Rio Grande, nas praias. Nós chegava lá: toma essa grana de vocês aí, 

vocês se virem. Às vezes nós ficava lá, muitos ficavam empenhado pelos catarina13. 

Eu ajudava outros a vim embora. É depois é que comecei a assinar carteira mesmo 

foi quando comecei a trabalhar nesses barcos grande de Itajaí. Esses barcos 

industrial né, aqui em Florianópolis, bastante na Pioneira aqui né, que é uma 

indústria grande de pesca, boa também, só tem barco positivo. E no Rio Grande 

quando eu trabalhei lá não, foi tudo negativo, só trabalhava por trabalhar e nada de 

direito (ALMIR, 60 anos - Morretes).  

 

A Pioneira da Costa é uma indústria pesqueira catarinense fundada em 1959, com sede 

em Florianópolis e uma unidade produtiva em Porto Belo, operando na captura, 

beneficiamento, comercialização, exportação e importação de pescados. 

O interesse no recrutamento dos pescadores catarinenses por empresas nacionais e 

estrangeiras dava-se pelo aproveitamento do conhecimento tradicional da pesca. No entanto, 

em alguns casos, a exploração dessa força de trabalho se fazia sem qualquer garantia de 

direitos trabalhistas. Nesse sentido, parafraseando Marx, Diegues contextualiza: “a expansão 

capitalista sobre o espaço costeiro e marinho tem-se desenvolvido esgotando as duas fontes 

onde jorra a riqueza: o mar e os trabalhadores” (DIEGUES, 1995, p. 52).   

Alguns pescadores da região que migraram para centros dinâmicos de pesca como 

Santos, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Itajaí em busca de novos meios de trabalho e 

sobrevivência no universo da pesca retornaram mais tarde para o estuário. 

 

Nós temos que tá preparado, então alí, vai aprendendo que é pra quando você for 

grande e trabalhar em ponto de pesca mesmo, aí você já sabe como é que é o 

esquema todo [...] Tinha que tirar todos documentos, daí não fui com ele [irmão]. Aí 

quando eu cheguei nos meus 22  anos: eu vou tirar todos os documentos e vou 

trabalhar no mar! (ALMIR, 60 anos - Morretes). 

 

A introdução dos pescadores na pesca embarcada acontecia por alguns membros da 

família sendo seguidos pelos demais. A inserção dos pescadores tradicionais na atividade 

                                                           
12 Retirada acima das quantidades viáveis para manutenção dos estoques pesqueiros. 
13 Catarina se refere os pescadores catarinenses recrutados pela pesca industrial embarcada.  
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industrial promoveu a introdução de novas tecnologias aplicadas à pesca artesanal como 

tarrafas e redes confeccionadas com nylon, que substituíram as tradicionais tecidas com fibras 

naturais da palmeira do tucum e do algodão.  

 

Não, começou de um, aquele um foi um alvoroço né, aí depois o pessoal todos eles 

começaram a entrar, aí foi pouco tempo acabou-se os outros fios, ficou só o nylon, 

porque quem tinha uma tarrafa de nylon, chegava lá no rio e em um instante trazia 

uma carga de peixe, porque era um aparelho ligeiro, enganava o peixe né, porque o 

nylon na água, debaixo de sol, não faz sombra quase na água, aí o peixe cai 

facilmente (JOSÉ, 73 anos – Três Barras). 

 

O uso do nylon referido por José, acima, mostrou-se  eficiente e logo atraiu outros pela 

facilidade de captura, pois, segundo o pescador, “enganava o peixe”.  

 As alterações nos sistemas naturais promovidas pela industrialização da pesca, da 

agricultura e pela urbanização da zona costeira, somadas à introdução de novos materiais e 

técnicas de captura no universo da pesca artesanal, possibilidade de armazenamento do 

pescado pela chegada da luz elétrica, mudanças nos hábitos do consumo das comunidades 

locais e o desenvolvimento do turismo fomentaram a ruptura dos acordos comunitários no 

manejo do recurso pesqueiro do estuário, resultando em sua escassez: “A pesca na época era 

com muita dificuldade, a gente era obrigado a enfrentar horas e horas, na época que se 

remava, não tinha motor, agora hoje a pesca tá muito mais fácil, o peixe é que faltou” (JOCA, 

68 anos - Guarda do Embaú).  

Com o surgimento de órgãos e leis ambientais, os acordos comunitários do manejo da 

pesca no estuário deixaram de ser firmados por anciões e passam a ser impostos por 

normativas governamentais. Mas até os anos 90, a SUDEPE contratava pescadores “fiscais” 

que promoviam o ajustamento dessas normativas à realidade socioambiental das comunidades 

(PRUDÊNCIO, 2012).  Em 1992, foi implantado o 1.º Batalhão da Policia Ambiental do 

Estado de Santa Catarina na Baixada do Maciambu (Palhoça), e a fiscalização da pesca 

passou a ser feita por policiais militares.       

Outra atividade econômica de grande impacto na contaminação dos recursos hídricos 

do estuário foi rizicultura, introduzida nos anos 70 pelo Programa Nacional para 

Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis - PROVÁRZEAS (PRUDÊNCIO, 2012). A atividade 

foi possível devido à disponibilidade de áreas alagadas que até então limitavam seu uso pela 

população local, como também pela facilidade de escoamento da produção e estruturas de 

armazenagem implantadas ao longo da BR-101 (PRUDÊNCIO, 2012). 

Esse programa governamental seguiu os imperativos da Revolução Verde, uma 

política internacional disseminada nos anos sessenta que reduziu as causas da fome à 
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produtividade, prometendo combatê-la com a adoção de pacotes agrícolas que envolviam 

sementes selecionadas, maquinários, fertilizantes e venenos químicos (ABRAMOVAY, 

1985).  

Com isso, houve o financiamento para retilinização de rios, drenagem dos 

ecossistemas úmidos, desmatamento de várzeas e matas ciliares. Somente na planície costeira 

de Paulo Lopes, a atividade ocupava até 2012 cerca de 1.684,93 ha, onde se encontra 

instalado a usina de processamento de arroz Ligeyrinho Indústria e Comércio Ltda, com 

capacidade de produção mensal estimada em 60 mil fardos de arroz (PRUDÊNCIO, 2012). 

Essa atividade representa um dos principais conflitos para os pescadores do estuário do Rio da 

Madre até os dias atuais. 

A drenagem dos solos possibilitou a expansão da pecuária extensiva, que promove a 

apropriação e cercamento de terras de uso comum e o desmatamento das florestas úmidas da 

planície para a formação de pastagem. O plantio do capim africano braquiária dispersado pela 

atividade é uma espécie exótica invasora que atualmente contamina margens de rios e a Lagoa 

do Ribeirão. ´ 

Na década de 70, encontrava-se em fase de implantação um grande loteamento nas 

orlas das praias da Pinheira e do Sonho, denominado Pinheiro Sociedade Balneária Ltda. Esse 

empreendimento parcelou parte das terras de uso comum do Campo de Araçatuba em 5.047 

lotes, desrespeitando a legislação ambiental referente à existência de Áreas de Preservação 

Permanente e os usos tradicionais da área.  

Nos anos 80, o litoral catarinense apresentou índices de crescimento populacional 

elevado em relação à média obtida no Estado e no Brasil, e isso ocorreu tanto pelo dinamismo 

econômico industrial da região, como pelo setor turístico que investiu na aquisição e 

construção de imóveis, principalmente em áreas com potencial paisagístico até então 

desvalorizadas economicamente (BASTOS, 2011). A população do município de Palhoça 

quadruplicou no período de 1970 a 1996, e entre os dez municípios mais populosos de Santa 

Catarina; de 1991 a 2000, foi o que apresentou a maior taxa de crescimento populacional 

(4,66%) (FATMA, 2000; PEREIRA, 2010). 

Nesse contexto de crescimento urbano e industrial, em 1982 foi implantada na 

comunidade rural do Albardão (Baixada do Maciambu) a empresa avícola Macedo Ltda, 

ocupando 3,6 hectares, com uma produção mensal estimada em 1.346.000 aves para engorda 

e que emprega cerca de 30 pessoas, em grande parte moradores locais (PRUDÊNCIO, 2012). 

Surgida na década de 70, a empresa nacional catarinense Macedo em 2008 foi vendida à 

multinacional norte-americana Tyson Foods, resultado do processo de concentração de capital 
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promovido pelo liberalismo econômico e aprofundamento das relações capitalistas de 

produção.  

Pela demanda crescente da construção civil da Grande Florianópolis, a partir da 

década de 90, teve início as explorações minerais de areia no interior da planície, licenciadas 

pela Fundação do Meio Ambiente. A extração de areia ocupa áreas de mata ciliar e 

desrespeita as distâncias de segurança de residências e vias públicas, sendo um fator de 

poluição sonora e do ar devido às partículas em suspensão e pelo movimento dos caminhões 

que fazem o transporte do minério, gerando conflito com as comunidades locais 

(PRUDÊNCIO, 2012). 

No ano de 2012, foram identificadas quinze cavas de mineração de areia concentradas 

nas comunidades do Albardão e Sertão do Campo e uma extração mineral de granito na 

comunidade do Povo Novo, pela empresa Setep Construções (PRUDÊNCIO, 2012). A 

empresa Setep produz massa asfáltica, materiais britados e presta serviço na implantação e 

pavimentação de rodovias.  

Paralelamente ao avanço do modelo de desenvolvimento urbano/industrial, tem-se a 

implantação de órgãos, políticas e mecanismos legais de proteção ambiental, como também a 

ampliação das discussões sobre os impactos socioambientais gerados pelos projetos e 

desenvolvimento. Observa-se que o período de regime militar no Brasil (1964-1985) foi um 

momento de grande crescimento econômico possibilitado por investimentos maciços em 

infraestruturas, mas também endividamento do Estado com organismos internacionais, que 

passaram a exigir do governo o cumprimento de cláusulas relacionadas à conservação da 

natureza (DIEGUES, 1995). Nesse contexto, tem-se a criação do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, que será apresentado a seguir. 

 

2.3 A CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO E A 

RECATEGORIZAÇÃO DE CONFLITOS 

 

Algumas justificativas técnicas que embasaram a criação do Parque Estadual da Serra 

do Tabuleiro refletem o período de avanço das relações capitalistas e modelo industrial de 

desenvolvimento sobre o litoral catarinense, trazendo a necessidade de garantir-se a qualidade 

ambiental para a população urbana e o abastecimento hídrico das cidades e atividades 

produtivas. 

CONSIDERANDO o total consumo, pela população de Florianópolis, das águas do 

manancial de Pilões, no Rio Vargem do Braço, quando de longas estiagens, o que 

leva a CASAN a estudar a captação das águas do Rio Cubatão, parcialmente 
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alimentados pelas vertentes da área; CONSIDERANDO que as três primeiras 

indústrias pesadas no Sul do Estado, já implantadas ou em fase de implantação 

(Usina Térmica Jorge Lacerda da ELETROSUL, I. C. C. e SIDERÚRGICA 

CATARINENSE) dependem dos mananciais existentes na área a ser abrangida pelo 

Parque; CONSIDERANDO a gradativa implantação de outros empreendimentos 

industriais na área da Grande Florianópolis, importando em crescente demanda pelo 

consumo de água; CONSIDERANDO a necessidade de se suprir com águas não 

poluídas projetos agrícolas de técnicas avançadas; CONSIDERANDO que a água 

razoavelmente pura, livre de contaminantes, pesticidas ou efluentes químicos 

industriais, será fornecida às granjas e projetos pecuários (gado leiteiro) pelos 

mananciais da área [...] (FATMA, 1975, p. 8). 

 

O potencial de abastecimento de água do parque foi um dos principais viabilizadores 

de sua criação por garantir a expansão da urbanização e industrialização do litoral centro-sul 

do Estado. A inclusão do estuário do Rio da Madre no interior da UC deu-se pelo complexo 

aquático compreendido pelo Rio da Madre e Rio Maciambu, considerado refúgio para aves 

migratórias e residentes; os cordões arenosos semicirculares da Baixada do Maciambu que 

retratam o recuo do mar no quaternário, a presença do ecossistema de restinga mais 

expressivo da costa sul-brasileira, dentre outros (FATMA, 2005).  

A criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro foi um marco divisor na história 

da transformação socioespacial dos municípios envolvidos e abrangeu, até o ano de 2009, 

uma área de cerca de 90.000 ha, pertencentes aos municípios de Paulo Lopes, Palhoça, 

Garopaba, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho e 

Florianópolis. 

Por ser uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, passou a permitir 

apenas o uso indireto de seus recursos naturais com atividades do ecoturismo, pesquisa 

científica e educação ambiental, excluindo a possibilidade da permanência de populações 

locais e outras atividades produtivas não condizentes com a conservação da natureza em seu 

interior.  

No entanto, no estuário do Rio da Madre, as práticas tradicionais e o uso  do território 

desenvolvido pelas comunidades, como a pesca e a criação de gado no Campo de Araçatuba, 

não foram diretamente proibidas pelo órgão gestor da UC. A fiscalização ambiental atuou 

mais ativamente na proibição da caça, extração de palmito e madeiras nas encostas das serras, 

sendo identificadas cerca de 70 serrarias ativas no período de sua criação (PRUDÊNCIO, 

2012).  

A criação do parque baseou-se no código florestal de 1965, que determina a criação 

pelo poder público de Parques Nacionais, Estaduais e Municipais; na Convenção para a 

Proteção da Flora, Fauna e Belezas Cênicas dos países da América ratificada pelo Brasil em 
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1965; e em critérios internacionais definidos pela IUCN como pré-requisitos para inclusão das 

UC na lista de áreas protegidas reconhecidas por essa instituição (FATMA, 1976).  

Na área de estudo, chama a atenção as modificações culturais vivenciadas pela 

comunidade da Guarda do Embaú no momento de criação do parque (década de 70), 

registrado pelo estudo encomendado pela FATMA ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para embasamento da 

elaboração do Plano Diretor da UC, sobre os aspectos culturais e sociais das populações 

litorâneas.  

Para a época, o estudo realizado como subsidio para implantação do Parque Estadual 

da Serra do Tabuleiro foi pioneiro no planejamento de Unidades de Conservação por ter sido 

realizado por uma equipe interdisciplinar da área das ciências humanas, resultando na 

sugestão de um zoneamento diferenciado que destoava da visão preservacionista 

predominante do período e permitia a permanência das comunidades tradicionais pesqueiras 

da Praia da Guarda do Embaú e da Pinheira em zonas definidas como “Áreas Culturais 

Históricas”, com plano de manejo específico (FATMA, 1976).  Esse zoneamento foi pensado 

para acentuar as características culturais existentes nessas comunidades, evitando a 

descaracterização dessas vilas frente à expansão urbana. Os pescadores também seriam 

incluídos no controle da costa para proteção de espécies (FATMA, 1976). No entanto, na 

prática, essas importantes prerrogativas não foram implantadas.   

Dentre outros aspectos, esse estudo demonstrou que, na época, os povos e 

comunidades tradicionais do estuário sofreram um processo de desorganização sociocultural, 

econômico e demográfico, o que pode ser verificado em depoimentos como: “ninguém quer 

saber de trabalho de roça”, “os moços não gostam da vida de sítio”. Atitudes relativas à 

negação de valores culturais e sociais locais indicavam que tais comunidades estavam sendo 

influenciadas pelo modo de ser da cidade (EBLE e REIS, 1976). Existiam apenas 74 casas 

com 397 moradores na Guarda do Embaú, e a abundância de recursos naturais permitiam a 

segurança alimentar das comunidades e a integração entre seus membros de um estado de 

segurança coletiva, onde o pouco que existia era dividido com todos (EBLE e REIS, 1976).  

Além da pesca no estuário, havia uma agricultura diversificada com quatro engenhos 

de mandioca em decadência devido as dificuldades de mecanização da lavoura, e pela fuga da 

população mais jovem das atividades agrícolas (EBLE e REIS, 1976). Nesse período, teve 

início a expansão imobiliária turística para construção de casas de veraneio. As belezas 

cênicas da Guarda do Embaú e qualidades das ondas também atraíram surfistas, que se 
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tornaram proprietários de casas na localidade. Esse processo acentuou a privatização de terras 

utilizadas para agricultura ou de uso comum pelos moradores locais. 

Em 1979, as orlas das praias da Pinheira, do Sonho e da Guarda do Embaú foram 

desanexadas do parque pelo Decreto n.º 8.857. Isso deu-se pela pressão imobiliária já atuante. 

No entanto, essas áreas foram definidas como Área de Proteção Especial (APE), cumprindo a 

função de zona de amortecimento dessa Unidade de Conservação.  

A APE representava uma área de 500 metros a partir do limite do parque criada pelo 

Decreto Estadual n.º 14.250/81, em que foram impostos limites à ocupação com a proibição 

do parcelamento do solo, corte da vegetação, exploração de pedreiras e outras atividades que 

degradassem os recursos naturais e a paisagem. Tudo isso em um momento de grande 

expansão urbana e oportunidades no ramo imobiliário, gerando conflito com a população 

local.  

Agravando a possibilidade de ordenamento territorial e resolução de conflitos gerados 

pela criação do parque, o município de Palhoça, em seu Plano Diretor de 1993 (Lei n.º 

15/1993), definiu as orlas das praias da Pinheira e Sonho que correspondiam à APE como 

ATR-2: Área Turística Residencial nível 2, permitindo a edificação de prédios com quatro 

pavimentos, residências, implantação e operação de serviços e empreendimentos turísticos 

(FATMA, 1996/2000).  

Os próprios cartórios da região negligenciaram a existência dessa UC e participam 

ativamente da “indústria da escritura de posse”, apropriando-se de terras de uso comum, 

sobretudo no Campo de Araçatuba. As tentativas de evitar as invasões pela fiscalização 

ambiental do parque geravam conflitos com os novos moradores.   

Com os passar dos anos, os conflitos envolvendo o uso e propriedade da terra na qual 

se sobrepôs a UC agravou-se, uma vez que as populações que ocuparam a área posteriormente 

à sua criação foram consideradas invasoras e as que já residiam anteriormente sofreram 

restrições de uso sem qualquer compensação material, além de terem seu direito de 

propriedade questionado por muitas vezes tratar-se de posse (VIANNA, 2008). 

Como estratégia para conter o processo acelerado de apropriação privada do Campo de 

Araçatuba e fortalecer-se frente às limitações ambientais trazidas pelo parque, foi fundada, 

nos anos 90, a Associação de Criadores de Gado da Pinheira por 22 pecuaristas que possuíam 

um total de 850 bovinos no referido campo (PRUDÊNCIO, 2012). Mas o uso do fogo 

utilizado em períodos mais secos para renovação da pastagem passou a representar uma 

ameaça à conservação do ecossistema de restinga, criando problemas judiciais para os 

criadores de gado.  
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No ano de 2000, foi criada a Promotoria Temática do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, que passou a emitir Ações Civis Públicas para os proprietários de imóveis 

considerados ilegais dentro e no entorno do parque (APE) e a proibir a instalação de luz em  

áreas definidas como Áreas de Preservação Permanente.    

No entanto, embora o parque tenha sido legalmente instituído, não foi efetivamente 

implantado, não apresentando até o momento sequer Plano de Manejo que o coloca na lista de 

“parques de papel” existentes no Brasil, como alusão a algo que na realidade concreta não 

existe. 

Ao longo destes anos, os conflitos fundiários gerados pela ausência de indenização das 

terras particulares inseridas no parque, as restrições de uso impostas aos moradores locais, a 

fiscalização ineficiente, a criminalização da população e o aumento de invasões e interesses 

econômicos diversos sobre a zona costeira resultaram em algumas tentativas mal-sucedidas de 

desanexação de toda a planície da UC.  

Em 2005, um movimento denominado “Movimento de Recategorização”, articulado 

por empresários, políticos, grandes proprietários de terras e lideranças locais, mobilizou as 

comunidades atingidas pelo parque com a proposta de alteração da legislação estadual para 

exclusão de toda a planície costeira do parque e criação, sobre essa área, de uma Unidade de 

Conservação de uso sustentável, a Área de Proteção Ambiental Costeira do Maciambu 

(FATMA, 2006).  

Dentre as justificavas que embasaram esse projeto, estão o direito de propriedade aos 

ocupantes da região; a proteção aos recursos necessários à subsistência das comunidades 

tradicionais; a valorização econômica e social da diversidade biológica; a ausência do Estado 

na gestão do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro; a participação da população na 

implementação e gestão da APA proposta; adequação do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro às premissas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); e a 

construção de um projeto de desenvolvimento sustentável da região junto à população 

(FATMA, 2006).  

A partir da análise técnica e jurídica dessa proposta, a FATMA considerou que 

nenhum dos argumentos trazidos pelo Movimento de Recategorização consolidava soluções 

dos conflitos existentes, ao contrário, resultariam no aumento da degradação ambiental 

provocada pela completa ocupação da área com edificações, a exemplo do já ocorrido na orla 

da praia do Sonho e Pinheira, desanexada em 1979 e definida até então como Área de 

Proteção Especial. 



93 
 

Entretanto, a atitude do Movimento motivou uma reação por parte do Governo do 

Estado, e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) criou, em 2006, o 

chamado Fórum Parlamentar Permanente do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Esse 

grupo de trabalho envolveu a Assembleia Legislativa, FATMA, Procuradoria Geral do 

Estado, membros do Movimento de Recategorização e representações das organizações não 

governamentais na construção de soluções para os problemas existentes no parque, dentre eles 

a redefinição de seus limites, excluindo de seu perímetro os territórios ocupados por 

comunidades em litígio. 

Mesmo após dois anos de estudos e avanços envolvendo diversas reuniões e setores 

da sociedade, a proposta construída pelo Fórum Parlamentar foi ignorada pelo Movimento de 

Recategorização, que conseguiu, em 2009, a aprovação da Lei n.º 14.661, que “Reavalia e 

define os atuais limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e institui o Mosaico de 

Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras de Massiambu”. 

Tem-se, então, a criação, por parte do poder executivo do Estado, do “Mosaico das 

Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras do Massiambu”, formado pelo 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, APA da Vargem do Braço, APA da Vargem do Cedro 

e a Área de Proteção Ambiental do Entorno Costeiro (APA-EC), esta última inserida na área 

de estudo, juntamente com o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a APA da Baleia 

Franca. 

 

Figura 21 - Alteração do limite do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

 
Fonte: Elaborado por Luiz Fragoas Pimenta. 
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Ao longo desse percurso, observou-se um discurso oficial cujos principais portas-

vozes são políticos ligados ao governo e empresários, amplamente divulgado pela mídia, que 

a recategorização do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a criação da APA do Entorno 

Costeiro resolveriam os problemas socioambientais arrastados por mais de 30 anos de 

omissão do Estado em relação ao parque, que criminalizou a população.  

 

Pode parecer a vocês, nobres representantes do povo, que apenas cumpriram suas 

obrigações, porém, ao ver este povo, agora saciado de seus anseios e demandas desta 

matéria que tanto os afligiu, vocês foram além. Abriram um novo caminho que 

haverá de servir para solucionar em outros recantos deste estado, e por que não dizer 

deste nosso grandioso país, que carece de mudanças nesta área, onde unidades de 

conservação são criadas sem levar em consideração o tripé que serviu de base para a 

elaboração de nossa proposta: A sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade 

social e o cuidado com a sustentabilidade financeira desta unidade (Renato Sehn, 

empresário, proprietário da Pousada Ilha do Papagaio, líder do Movimento de 

Recategorização14. 

 

A sustentabilidade ambiental está presente nos discursos proferidos pela liderança do 

movimento de Recategorização e a jurisprudência dessa ação como resolução de outros 

conflitos envolvendo UC do País. 

As categorias de UC de desenvolvimento sustentável permitem diversas modalidades 

de atividades econômicas, e a APA, especificamente, permite a existência de cidades e 

atividades industriais, uma vez que estas se propõem a ordenar atividades ambientalmente 

impactantes num espaço geográfico definido, restringindo sua expansão ou regulamentando as 

já existentes (CASTRO JUNIOR; COUTINHO; FREITAS, 2009).   

No entanto, logo após a criação da APA-EC, houve a aprovação do Decreto Estadual 

n.º 3.159/2010, que regulamentou e definiu diretrizes para sua implantação, impondo um 

zoneamento que flexibilizou as possibilidades de urbanização, industrialização e de 

adensamento populacional de toda região. Portanto, no caso verificado, o zoneamento 

imposto no momento de criação dessa UC expande as atividades impactantes para áreas 

naturais não ocupadas e possibilita a implantação de outras, a exemplo da zona industrial 

definida como “sustentável” e transformações de áreas rurais não ocupadas em urbanas. 

Essa alteração legal modifica significativamente as características locais, pois, se 

anteriormente à aprovação desta lei mantinham-se grandes áreas de relevância social e 

ecológica ainda não edificadas, agora essas áreas passam a ser alvo de projetos imobiliários e 

industriais de impacto desconhecido.  

Seguindo a mesma lógica de reformas nas legislações estaduais, foi alterada a lei 

municipal do Plano Diretor do município de Paulo Lopes (já aprovado) e o Plano Diretor de 

                                                           
14 Disponível em: <http://liberdadesustentavel.blogspot.com.br/>. Acesso em: 29 mar. 2016. 

http://liberdadesustentavel.blogspot.com.br/
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Palhoça (ainda em tramitação). Além de não seguir o Plano de Manejo da APA-EC, que ainda 

é inexistente, esses Planos Diretores não cumpriram normas previstas no Estatuto da Cidade 

(LEI N.º 10.257/2001) referente ao quesito de participação popular, conforme presenciado nas 

mobilizações sociais locais.  

Mesmo com o discurso promovido por políticos e lideranças do Movimento de 

Recategorização de que a desanexação das áreas do Parque do Tabuleiro e criação de uma 

APA resolveriam os conflitos sociais no interior e entorno da Unidade de Conservação, 

verifica-se que esse processo acionou outros conflitos ambientais, dentre eles: aumento de 

ocupações irregulares em áreas de preservação ambiental; reintegração de posse, demolição 

de benfeitorias e despejo de pequenos agricultores pela valorização de terras que tinham seu 

uso até então inviabilizadas pelo parque; propostas de planejamento urbano com grande 

adensamento populacional e proposição de implantação de grandes projetos imobiliários que 

colocam em risco a sustentabilidade de áreas naturais até então desabitadas e protegidas. 

A imposição desse modelo de planejamento territorial sobre um território ocupado por 

vários grupos sociais com modos de vidas que envolvem diferentes concepções e relações 

com o meio tem fomentado resistências organizadas que contestam a forma de elaboração e o 

planejamento urbano proposto pelos Planos Diretores dos municípios de Palhoça e Paulo 

Lopes, e os projetos imobiliários previstos para áreas naturais sensíveis de grande significado 

para as populações locais. 

Dentre as novas ameaças, a conservação dos ambientes naturais, que afeta diretamente 

os pescadores tradicionais do estuário do Rio da Madre, destaca-se o empreendimento 

imobiliário Porto Baleia previsto para o entorno da Lagoa do Ribeirão em processo de 

licenciamento ambiental na Fundação do Meio Ambiente, que se ampara ao zoneamento 

trazido pela APA do Entorno Costeiro e na legislação urbanística (Plano Diretor) do 

município de Paulo Lopes, aprovada em 2010 com forte resistência popular.  

Um movimento social que ganhou visibilidade e talvez seja hoje um dos maiores 

questionadores do novo processo de transformação espacial na região é o movimento SOS 

Rio da Madre. Uma iniciativa popular que promoveu eventos, mobilizou a mídia, redes 

sociais e realizou a contratação coletiva de assessoria jurídica para o enfrentamento dessas 

questões. Esse movimento contrapõe principalmente o planejamento proposto pelo Plano 

Diretor do município de Palhoça e a ausência de participação em sua construção, como 

também a urbanização do entorno da Lagoa do Ribeirão com o empreendimento imobiliário 

Porto Baleia.  
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O movimento SOS Rio da Madre tem como lugar de surgimento a praia da Guarda do 

Embaú, reunindo surfistas, ambientalistas, empresários do turismo, pescadores e moradores, 

que despontou inicialmente como um ativismo de bairro, exigindo de órgãos públicos o 

saneamento básico da Guarda do Embaú em defesa do rio, e, posteriormente, ampliou sua 

atuação na organização da resistência frente ao modelo de desenvolvimento imposto pelo 

avanço do capital industrial e urbano na bacia hidrográfica. 

A escala do conflito, que tem a defesa do lugar como locus de organização da luta, 

sugere a afetividade das pessoas com essa fração do espaço, no entanto, o espaço é 

esquizofrênico, pois, ao mesmo tempo que aceita os elementos que a globalização lhe impõe, 

coloca resistências (SANTOS, 2009). 

Devido a polêmica gerada perante a flexibilização legal ocorrida com a aprovação da 

Lei nº 14.661/2009 e a possibilidade da implantação de empreendimentos imobiliários em 

áreas antes destinadas a conservação da natureza, no final do ano de 2015, o próprio 

Ministério Público Federal ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) relativa à recategorização do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro.   

 

Quando se poderia imaginar que o poder público catarinense deveria e poderia 

sustentar e até melhorar essa extraordinária iniciativa do legislador da década de 

1970, percebe- se tendência exatamente contrária, de debilitação inaceitável dessa 

proteção ambiental. Esse movimento alberga uma série de interesses, nem todos 

confessáveis, de ocupação irresponsável de vastas áreas protegidas do parque, em 

contraste total com estudos ambientais profundos realizados na região durante mais 

de 40 anos, referendados por outros recentíssimos sobre o ambiente local, de sua 

riqueza e importância não só para a sociedade local como para toda a humanidade e 

para o planeta15 (ADI n.º 182.808/2015-AsJConst/SAJ/PGR, p. 5). 

 

O documento afirma que a Lei n.º 14.661/2009 padece de vícios de 

inconstitucionalidade material, tratando-se de uma decisão política com estudos 

encomendados sem rigor científico, destinados a atender os interesses de proprietários, 

possuidores de terras e empresários que exploram atividades sem licença ambiental, muitos 

deles réus em ações penais por crimes ambientais e ações civis públicas de responsabilidade 

por danos causados ao ambiente, sendo um retrocesso à proteção de áreas relevantes para a 

conservação da Mata Atlântica do parque. 

 

 

                                                           
15Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º, caput e II, 12, 13, 14 e 15 da Lei n.º 14.661/2009, de Santa 

Catarina: redefinição inconstitucional dos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro n.º 182.808/2015-

AsJConst/SAJ/PGR. 
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3 ENFIM, VOZES!  

 

O presente capítulo apresenta os dados obtidos por meio das entrevistas e observações 

no trabalho de campo. Para facilitar a compreensão do leitor, os dados foram divididos em 

três partes: A dinâmica da pesca na atualidade; O conhecimento dos pescadores tradicionais 

sobre o estuário do Rio da Madre e conflitos ambientais.  

Na primeira parte do capítulo, são apresentadas as características gerais da pesca 

artesanal realizada no estuário do Rio da Madre na atualidade. Esse item explora as diferentes 

relações existentes no universo da pesca artesanal como estratégia de existência e afirmação 

de identidade para as comunidades locais. Ao longo do texto, são abordadas informações 

sobre as principais formas de apropriação do recurso pesqueiro e espécies capturadas; as 

territorialidades específicas e a importância da atividade como complemento de renda dos 

trabalhadores e a garantia de alimento para famílias locais. Traz ainda a relação econômica 

dos pescadores com a atividade, a participação das mulheres na pesca e o entendimento dos 

pescadores quanto às causas da escassez do recurso pesqueiro.    

A segunda parte discorre sobre o conhecimento dos pescadores quanto ao 

funcionamento do sistema estuarino. São fragmentos de saberes capturados ao longo da 

pesquisa, que ajudam a entender a relação existente entre o homem e o meio no universo da 

pesca no estuário do Rio da Madre, um conhecimento transmitido por gerações, mas em 

constante transformação devido aos desafios enfrentados no cotidiano da pesca em um 

ambiente naturalmente dinâmico.  

A terceira parte trata sobre os conflitos ambientais vivenciados na pesca artesanal do 

estuário do Rio da Madre a partir da perspectiva dos pescadores. São conflitos originados pela 

construção da escassez do recurso pesqueiro e alterações socioambientais promovidas no 

estuário pela expansão da urbanização e industrialização da zona costeira, como também por 

imposição de leis ambientais preservacionistas. 

“Enfim, vozes” é um capítulo que se propôs a ouvir; são 484 páginas de transcrição de 

entrevistas cuidadosamente transformadas em trechos comentados que abordam os temas que 

objetivam esta pesquisa. 

 

3.1 DINÂMICA DA PESCA NO ESTUÁRIO DO RIO DA MADRE NA ATUALIDADE 

 

Nesse item será apresentado os dados verificados em campo referente a dinâmica da 

pesca praticada no estuário enquanto trabalho e/ou lazer, que inclui as territorialidades 
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existentes entre os pescadores; as formas de apropriação do recurso pesqueiro; as espécies e 

quantidades capturadas; a renda obtida pelo pescador; as estruturas de apoio à pesca e o 

entendimento dos pescadores enquanto as causas do declínio do recurso pesqueiro. Será 

abordada também a presença das mulheres na pesca e a importância da atividade enquanto 

identidade e elo de solidariedade entre os membros das comunidades. Como etapa 

quantitativa da pesquisa serão apresentados os números de ranchos e embarcações 

identificadas no estuário.   

 

3.1.1 Os pescadores tradicionais  

 

No estuário do Rio da Madre, muitos pescadores tradicionais são aposentados ou 

trabalhadores empregados em atividades diversas. Alguns permanecem como pequenos 

produtores (pescadores e agricultores), e ainda há os que mantêm a pesca como atividade 

econômica principal.   

No geral, dos 25 pescadores entrevistados, treze são aposentados; seis pescadores 

trabalham com atividades ligadas ao turismo por residirem em praias exploradas pela 

atividade (Guarda do Embaú e Gamboa), um deles é criador de gado no Campo de Araçatuba; 

apenas três pescadores praticam a pesca no estuário como atividade principal; quatro 

permanecem na categoria de pescadores-lavradores; um pescador é funcionário público e 

quatro afirmaram prestar serviço como pedreiros, limpeza de terrenos e vias públicas.    

Os trabalhadores empregados na cidade e em serviços gerais praticam a pesca no final 

da tarde, à noite ou finais de semana. Há casos como o do pescador Dirceu, que trabalha com 

manutenção de vias públicas, jardinagem e limpeza de terrenos, consegue intercalar a pesca 

com o trabalho que lhe garante renda familiar, aproveitando os dias de chuva, que o impede 

de executar o serviço de limpeza, para pescar: “Quando dá um dia de tempo bom eu vou para 

o meu batente, para o meu trabalho de limpeza, quando dá um dia de chuva o cara já 

aproveita, vai lá e mata o peixe para comer” (DIRCEU, 61 anos - Gamboinha).  

Existem pescadores que se dedicam à pesca de forma mais intensa, em safras 

específicas, como a da tainha, havendo o caso de um trabalhador assalariado que planeja 

anualmente suas férias para esse momento de pesca. 

Os pescadores envolvidos com  o turismo de verão dedicam-se à pesca no inverno, 

uma estratégia de sobrevivência verificada no estuário frente às transformações 

socioambientais vivenciadas no litoral. O pescador Augusto da Guarda do Embaú refere-se ao 

turismo como uma safra, assim como a pesca da tainha. 
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Pelo avanço da idade e desgaste físico inerente à atividade, os pescadores mais antigos 

praticam a pesca quando estão acompanhados por filhos, amigos ou parentes. Alguns não 

pescam mais, embora ainda frequentem os ranchos ou produzam aparelhos de pesca.  

 

Daí também eu já não aí lá sozinho porque é uma canoa de canela ela é pesada e o 

rancho lá, ela fica mais de dez metros do rio, daí tem que fazer muita força para 

puxar, aí eu tinha um problema também de coluna, já não dava mais, botava para 

baixo, botava para cima (CALVINO, 71 anos - Gamboa).  

 

O peso das canoas de madeira referido por Calvino é um aspecto referenciado por 

vários pescadores mais idosos, como um obstáculo à permanência desses pescadores na 

atividade, assim como o estado de saúde. Esse afastamento da pesca é lamentado pelos 

pescadores que têm na atividade sua história de vida e identidade, como conta a esposa de um 

pescador aposentado por problemas de saúde.  

 

Quando ele teve a doença, já foi operado três vezes. Já vai fazer 5 anos. Fica lá na 

janela olhando, Maria, ah minha saúde! Se eu pudesse tarrafear, se eu estava uma 

hora dessa em casa nessa chuvinha, eu estava lá matando os meus peixinhos, até pra 

vender os peixinhos (MARIA/esposa Cirilo, 67 anos - Gamboinha).  

 

Segundo Maria, Cirilo observa a Lagoa do Ribeirão e lamenta não poder pescar. Mas o 

marido se mantém envolvido com a pesca artesanal por meio da produção de aparelhos de 

pesca, como espinhel e tarrafa: “Eu, faço tarrafa [...] Eu tô fazendo essa pra um gaúcho alí da 

Gamboa, e estou fazendo essa pro um cara lá de Imaruí. Ei, o que é de pesca, eu faço tudo. 

Quer ver o espinhel que eu faço pra pescar na praia” (CIRILO, 67 anos - Gamboinha). Cirilo é 

aposentado e comercializa os aparelhos de pesca em sua própria casa. A produção de 

equipamentos de pesca é uma forma que os pescadores encontram para se manterem ativos e 

vinculados à pesca artesanal. 

Os pescadores e agricultores realizam as duas atividades conforme a demanda diária, 

intensificando pesca quando há disponibilidade do recurso: “Quando tem peixe eu vou quase 

toda a noite, agora faz quatro dias que eu não fui mais, o peixe diminuiu, e daí é tempo de a 

gente plantar uma lavourinha, se cansa muito, porque tem que andar corrido de um lado para 

o outro” (DEMÉTRIO, 76 anos - Ribeirão).  

Os pescadores que mantêm a pesca como atividade econômica principal pescam 

praticamente todo dia: “Todo dia eu pesco, todo dia eu to na luta” (JOCA, 68 anos – Guarda 

do Embaú). A pesca no estuário é realizada normalmente durante a noite, intercalada com os 

momentos de descanso: “eu pesco à noite daí tenho que descansar um pouco né, descanso de 

dia, todas as noites também se a gente ir, aí não, não pode, a noite também tem que descansar, 
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pelo menos uma noite, e a outra pescar [...] Ah tempo bom eu vou direto” (ALMIR, 60 anos - 

Morretes). 

Os pescadores que são aposentados pela pesca, agricultura ou outras atividades 

laborais afirmam pescar semanalmente ou quando tem peixe: “Dificilmente a semana que eu 

não vou até uma, duas vezes. O rancho está ali atrás, a lagoa é pertinho. Passa tudo aqui por 

baixo, toda semana eu pesco, tem vezes que eu pesco até duas, três vezes, quando está bom eu 

vou mesmo” (DUARTE, 69 anos - Gamboinha). O pescador Duarte, assim como outros 

pescadores, demonstra bastante interesse na atividade da pesca, que é realizada com prazer. 

Esse aspecto é confirmado na fala do pescador Augusto, da Guarda do Embaú, que tem dois 

filhos e hoje trabalha no turismo e na construção civil para sobreviver: “Minha vontade é de 

pescar todo dia, minha vontade é de pescar todo dia, mas como a pesca já não sustenta mais as 

famílias, nós temos filhos, então a gente tem que fazer outras coisas pra sustentar as famílias 

né” (Pescador AUGUSTO, 44 anos – Guarda do Embaú).  

A frequência com que a pesca é desenvolvida mostrou-se bastante variada e resulta 

dos arranjos promovidos pelos sujeitos frente aos desafios impostos pela idade, 

disponibilidade de tempo ou necessidade de sustento da família. Como o salário dos 

pescadores que trabalham empregados e a renda dos agricultores e aposentados dificilmente 

ultrapassa um salário mínimo, a pesca permanece como importante meio de sobrevivência 

para as famílias do estuário.  

 

3.1.2 Cada macaco no seu galho! Territorialidades e locais de pesca no estuário 

 

De forma geral, os pescadores tradicionais utilizam o Rio da Madre, o Rio da Lagoa, a 

Lagoa do Ribeirão e as praias da Guarda e da Gamboa para pesca. O Rio do Barbosa e do 

Tigre, que são afluentes do Rio da Madre, também foram apontados como local de pesca. 

Segundo a observação de campo, as comunidades do Ribeirão, Areias, Gamboinha, 

Sorocaba e Gamboa, pela proximidade que estão da Lagoa do Ribeirão, frequentam mais esse 

ambiente do que as demais comunidades localizadas ao longo do Rio da Madre. Essa mesma 

dinâmica foi verificada nos pescadores de Gamboa e da Guarda do Embaú em relação à praia.  

Na safra da tainha e do bagre, alguns pescadores do estuário deslocam-se para as 

proximidades da foz do Rio da Madre por ser o local de entrada das espécies que vêm do mar 

para a parte fluvial do estuário. Uma das justificativas apontadas para o deslocamento dos 

pescadores até a parte baixa do rio é o uso intensivo de rede dos pescadores dessas 

localidades, que dificulta a entrada e distribuição dos peixes pelo estuário. 
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Algumas falas sugerem haver no estuário territorialidades determinadas pelo “saber 

fazer” em ambientes específicos, como no discurso de um pescador da Guarda do Embaú que 

relata a desvantagem na pesca na Lagoa do Ribeirão em relação aos pescadores locais:  

 

[...] na Lagoa do Ribeirão, aí a gente vai, é bem raro que a gente vai. Lá tem mais 

outra a experiência deles né [pescadores Lagoa do Ribeirão]. Eles têm mais uma 

manha, nós apanhamos feio pra eles [...] Eles têm uma técnica aí que pega o peixe e 

nós [Guarda do Embaú] não pegamos nada. É cada macaco no seu galho né [...] Eles 

mostram pra gente, mas a gente não tem a destreza deles, a gente não tem (JOCA, 

68 anos – Guarda do Embaú).  

 

Como vemos na fala do Joca, as diferenças entre “eles”, os pescadores, envolvem 

saberes diferentes, técnicas, ou “manhas” adquiridos pela experiência, que são reconhecidos 

entre os pescadores e variam de acordo com a localidade em que vivem e trabalham. A 

expressão “cada macaco no seu galho” sugere que há um reconhecimento dos saberes de cada 

grupo ou comunidade, bem como um respeito pelo espaço que outro ocupa nas atividades da 

pesca, que corresponderia a uma territorialidade. Cada macaco no seu galho representa, assim, 

reconhecimento pelo saber do outro, e respeito pelo seu território. 

O conhecimento do pescador da Lagoa do Ribeirão, abaixo, que relata o “melhor 

lugar” para tarrafear nesse ambiente confirma essa especificidade: “Na lagoa aí demos a volta 

na canoa, viemos tarrafeando aí quando chegou na barrinha [...] ali sempre tinha umas 

tainhotas, peguei umas vinte. Na barrinha é onde se tarrafeia. Barrinha fica bem na boca do 

rio de Paulo Lopes” (ELIAS, 74 anos - Sorocaba). 

 

3.1.3 Artes de pesca 

 

Dos 25 entrevistados, 21 utilizam tarrafa, sendo esta arte de pesca dominante no 

estuário: “Aqui na boca do rio é de tarrafa” (JOCA, 68 anos – Guarda do Embaú). Existe 

também a tarrafa para captura do camarão. 

Segundo Otávio, pescador e criador de gado do Campo de Araçatuba, com a tarrafa é 

possível capturar a tainhota e a tainha, que são mais abundantes no estuário: “Tarrafa é pra 

tainhota é pra tainha, espinhel é pampo, papa-terra, caniço é anchova, marembá, garoupa, 

depende, em costão isso já pra robalo" (OTÁVIO, 61 anos - Guarda do Embaú). 

 A fala do Joca e do Otávio apontam que tanto a espécie como o local de pesca 

definem o aparelho e a forma de captura. Os pescadores do estuário utilizam também a rede 

de pesca, rede de espera, rede de coca, espinhel, jequi, jiréu, garateia, caniço e molinete. 
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A rede de pesca foi apontada como uma técnica predatória por grande parte dos 

pescadores entrevistados com exceção de seus usuários, que nessa pesquisa são representados 

por quatro pescadores. Porém é uma técnica que demanda menos esforço físico do pescador, 

como afirma Horácio, que utiliza rede de pesca. 

 

Rede, eu tarrafeio mais não, que a tarrafa ela desgasta muito a gente, que a rede você 

bota a rede e pára né, bota a rede no rio, vai ali para a beirada do barranco, acende a 

luz, tudo, monta a barraca e fica paradinho ali, e deixa a rede pescando, já a tarrafa 

tem que ir para lá, vem para cá, vai para lá e é mais cansativo ainda, bem mais 

cansativo (HORÁCIO, 51 anos - Areias). 

 

Ao contrário da tarrafa, que depende do movimento e habilidade do pescador, a rede 

de pesca permite que o este fique parado e “deixe a rede pescando”. Por ser usuário de rede de 

pesca no rio, esse pescador foi apontado como um problema para os outros pescadores 

entrevistados em sua comunidade. Um conflito interno existente entre os pescadores, que será 

analisado no item conflitos ambientais. 

 

3.1.4 Principais espécies capturadas  

 

Segundo o relato dos pescadores, dentre as espécies capturadas no estuário, estão a 

tainha, bagre, corvina, corvinota, robalo, tainhota, carapeva, camarão, sirí, traíra, cará, 

anchova, pescado, linguado, pampo, papa-terra, parati, brota, marisco, xerelete, a ostra, 

saveia, peixe agulha, meia boca, bagrinho, jundiá, piava, miraguaia, bagre-cabeçudo.  

O miraguaia e o bagre-cabeçudo foram apontados como espécies pescadas no passado: 

“Miraguaia, bagre-cabeçudo são peixes grandes que tinha na época, que a gente nem queria 

pegar porque era muito grande e tinha que comer tudo” (AUGUSTO, 44 anos -  Guarda do 

Embaú). Tainha, robalo, bagre, corvina e tainhota são as espécies mais pescadas que vêm do 

mar, sendo a tainhota a mais abundante. O linguado, embora presente nas falas dos antigos 

pescadores, atualmente é escasso no estuário, assim como o camarão rosa. 

No estuário Rio da Madre, ocorrem duas importantes safras16 para os pescadores, que 

é a pesca da tainha de corso e o bagre de corso: “que aqui nós esperamos aqui as duas safras, 

a da tainha e do bagre. Safra é 3 meses, outubro, novembro e dezembro, o bagre” (AMADEU, 

54 anos - Morretes).  

                                                           
16 Safra é um termo utilizado para a temporada de pesca da tainha e do bagre no estuário por ser uma época de 

abundância para pesca artesanal. A utilização desse termo é comum entre as comunidades de pesca do litoral 

catarinense. 
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As tainhas aproximam-se da costa em sua migração reprodutiva e, após desovarem em 

mar aberto, retornam para as lagoas e estuários. A pesca da tainha em Santa Catarina é uma 

atividade sazonal praticada por quase oito mil pescadores artesanais em todo o litoral, e por 

isso reconhecida como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado (LEI N.º 

15.922/2012) (MMA/MPA, 2015). A Portaria Interministerial n.º 04/ 2015, denominada Plano 

de Gestão da Tainha, define a temporada da pesca da tainha conforme a modalidade, sendo a 

pesca de praia desembarcada permitida do dia 1.º de maio a 31 de julho (MMA/MPA). 

No entanto, segundo os pescadores, a safra da tainha no estuário do Rio da Madre 

ocorre de maio a junho, e a do bagre, de outubro a dezembro.  

Essas duas safras são as que mais mobilizam os pescadores da região, juntamente com 

a pesca do camarão: “De novembro até final de dezembro, meado de dezembro, o bagre já tá 

com ovo na boca, ele só torna retorna sai quando já tem descascado que os filhotes 

acompanham ele” (CIRILO, 67 anos - Gamboinha). Segundo o conhecimento ecológico de 

Cirilo, a pesca do bagre termina com o retorno para o mar da espécie, acompanhada pelos 

filhotes, quando inicia um novo ciclo. Essa fala aponta uma continuidade e renovação da vida 

no estuário, à qual se ajustou o modo de vida do pescador.   

De acordo com os pescadores, as larvas do camarão entram no estuário pela maré e 

seguem até a Lagoa do Ribeirão para se desenvolverem. No ambiente lagunar e fluvial, 

encontram as condições necessárias para o crescimento e depois retornam ao mar, quando são 

capturadas pela comunidade da Guarda do Embaú, na foz do Rio da Madre: “Ele entra uma 

larvinha pro rio, ele entra uma larvinha, aí com 3 meses ele começa a ir embora é quando nós 

capturamos ele. Quando ele quer ir embora, a gente captura ele [...] O camarão é silvestre e dá 

o ano todo aqui. A qualidade de camarão é a perereca” (JOCA, 68 anos – Guarda do Embaú). 

Segundo o pescador Joca, da Guarda do Embaú, o camarão-rosa capturado no estuário 

também é conhecido como “perereca”. 

A captura do camarão-rosa é realizada à noite, e até um período recente, representava 

uma das principais fontes de renda para os pescadores, mas atualmente encontra-se em estágio 

crítico de escassez.  

O robalo é um peixe bastante cobiçado pelos pescadores locais por trazer melhores 

rendimentos para quem o comercializa. No entanto, atrai pescadores esportivos para sua 

captura, aumentando a competição na apropriação do recurso.   
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3.1.5 Quantidade de peixe capturado 

 

Calcular a quantidade de peixes capturados pelos pescadores tornou-se uma atividade  

difícil da pesquisa, em razão da variedade de situações existente na relação da pesca 

desenvolvida no estuário, tanto referente às técnicas (tarrafa e rede), como  em termos da 

frequência (dias  em que é feita a pesca) e da finalidade (comercial ou subsistência).    

Mas, a partir dos dados fornecidos pelos pescadores, concluiu-se que os valores de 

peixe capturados por dia por pescador em quilogramas variam em até 30 quilos de peixe, com 

a maioria dos pescadores (13 dos 25 entrevistados) situados na faixa de até 5 quilos de 

peixe/dia. Quando o pescador encontra o peixe, esse valor sobe para 10 a 15 quilos 

aproximadamente: “Quando a gente encontra peixe a gente pega 10, 15 Kg por aí, 12 Kg, mas 

quando não se encontra é 4, 3, 5 Kg” (JOSÉ, 62 anos- Três Barras). De rede, o pescador 

Inácio relatou conseguir capturar 20 a 30 quilos em um dia: “Às vezes pega bastante, às 

vezes, por quilo, uma base de vinte, trinta quilos. Às vezes não chega a tocar três quilos para 

cada um, que às vezes estamos em dois, três” (INÁCIO, 51 anos - Areias). Mas, por pescarem 

em grupo, dividem os pescados.    

De forma geral, os maiores índices de captura referem-se aos pescadores que 

comercializam o pescado e fazem o uso de rede de pesca, diferente dos que usam tarrafa e 

mantêm a pesca com uma atividade de complementação alimentar.  

Com relação à pesca do camarão, normalmente a pesca no estuário dá-se em torno do 

camarão-rosa, mas existem outras espécies como o camarão-branco que, no mês de março, 

mobilizou os pescadores da Lagoa do Ribeirão para sua captura.   

 

Figura 22 – Pescador e sua esposa capturando camarão-branco com tarrafa na Lagoa do 

Ribeirão (Paulo Lopes/SC).  

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 
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A esposa do pescador que acompanhava seu marido conduzindo a canoa enquanto 

ele manejava a tarrafa afirmou que alguns pescadores haviam capturado cerca de 30 quilos de 

camarão há alguns dias.  

 

Figura 23 - Camarão-branco capturado por pescador e sua esposa na Lagoa do Ribeirão 

(Paulo Lopes/SC). 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Um dado obtido sobre o total de peixes capturados na última safra da tainha (2015) foi 

na comunidade do Morretes, onde foram pescados 400 quilos, segundo o 

atravessador/pescador que monopoliza a compra e a venda do peixe na comunidade: “Olha 

esse ano aqui, esses três meses de inverno, eu acho que não deu 400 quilos de tainha tudo que 

nós pegamos aí. Foi bem ruim, foi bem fraquinho, aqui no rio” (ANTENOR, 61 anos – 

Morretes). Uma safra ruim para o Antenor, uma vez que o valor já chegou a ser de 500 quilos 

por dia: “já teve dia aqui no inverno de todo mundo trazer pra cá e pesa até 500 quilos de 

tainha de todo mundo junto, num dia. Os pescadores que me vendem aqui né. Então, mas isso 

aí é raridade né” (ANTENOR, 61 anos - Morretes). 

 

3.1.6 Sobre o viver da pesca 

 

De modo geral, verificou-se entre os pescadores do estuário o entendimento de que 

nos dias atuais tornou-se impossível sobreviver exclusivamente da pesca, principalmente 

devido ao declínio do recurso pesqueiro.  

Quanto à relação econômica dos pescadores com a pesca, 60% dos entrevistados não 

comercializam o pescado, utilizando apenas para consumo familiar: “Não, nenhum quilo de 
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peixe se vende, mas para mim eu ganhei mais do que o meu salário” (DIRCEU, 61 anos - 

Gamboinha). Para Dirceu, embora ele não comercialize o peixe que captura, ele considera ter 

com a pesca ganhos superiores ao salário que adquire na limpeza de terrenos e vias públicas.  

Além disso, a fala do pescador sugere que o ganho que ele recebe vai além do financeiro, 

denotando a importância que a pesca tem como elemento identitário. Da mesma forma, o 

pescador Duarte, que não comercializa o pescado, mas afirma viver da pesca: “Não. Eu como 

muito peixe, eu só vivo do peixe” (DUARTE, 69 anos - Gamboinha). As falas demonstram 

que, embora não haja a comercialização do recurso, a obtenção do alimento promove uma 

economia significativa na renda das famílias no estuário devido a obtenção do alimento e que 

a pesca atua como forte elemento cultural no sentido identitário.  

 

Figura 24 - Camarão capturado na Lagoa do Ribeirão na mesa do pescador 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

A importância da pesca como fonte proteica torna-se importante para os indivíduos 

que recebem um rendimento mensal de até dois salários mínimos, que, no município de Paulo 

Lopes, representam em torno de 1.657 pessoas ou 540 domicílios permanentes (IBGE, 2010). 

Essa relação é explicada pelo pescador: 

 

É muito importante, isso aí para nós e nossa defesa aí para o pobre [...] quem não 

tem dinheiro, vai lá mata três quilos de peixe ganhou trinta reais, está entendendo 

como é que é?  Ganhou trinta reais, esses trinta reais entrou, como se diz, na mesa 

do pobre, não saiu, entende? [...] não pode deixar de pescar porque a população que 

tem aqui é pobre, eles precisam da pesca para comer, está entendendo?  Porque 

vamos dizer, se o cara depender, ganhar mil reais e depender só do comprado, o cara 

vai passar fome entende, isso aqui é uma renda, como se dizer assim, para salvar o 

lado do pobre, entende, tem muita gente que não pode comprar um quilo de carne, 

então vai ali e mata um quilo de peixe, já serviu, já tampou a falta da comida dos 

dois, três filhos, entende, então é isso aí  (DIRCEU, 61 anos - Gamboinha).  
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O fato de o pescador conseguir parte do alimento consumido pela família da força de 

seu trabalho mostrou-se bastante importante entre os pescadores entrevistados: “isso aí foi um 

criador de mata a fome do pessoal, hoje mata muito a fome também, muito que trabalha na 

prefeitura ganhando salário mínimo, o salgado ele tira dali, ele não compra fora, ele não tem 

como comprar fora” (DEMÉTRIO, 76 anos - Ribeirão).  É comum ouvir entre os pescadores 

afirmações de que a pesca no estuário é o “defeso do pobre”, o “mata fome” e no caso da 

Lagoa do Ribeirão “um criador de gente”. 

A renda complementar do pescador dá-se com a venda do excedente pescado após a 

garantia da alimentação da família e dos membros próximos da comunidade: “Vende o que 

pega, tira pra comida, dá algum pra alguém que quer dar, e o restinho vende” (ANTENOR, 61 

anos - Morretes). Além de ser comum a doação de peixe entre os membros das comunidades, 

como aponta Antenor, a venda do excedente possibilita a compra de outros gêneros 

alimentícios e utensílios domésticos: “vai ali, mata quatro, cinco quilos de peixe, vende dois, 

três para comprar o pão e açúcar, o café, o arroz” (ISMAEL, 62 anos- Areias). Portanto, a 

pesca alimenta a solidariedade entre o grupo e a venda do excedente aquece o comércio local.   

Os pescadores que comercializam o pescado vendem para vizinhança e turistas em 

suas próprias casas, nos ranchos de pesca ou em estabelecimentos comerciais como bares na 

forma de porção (petiscos): “Quando eu tiro da lagoa, como é quantidade pouca, que às vezes 

a gente leva para lá e vende ele frito, que se no caso ganharia mais, porque daí se eu vendo 

um quilo a cinco lá eu vendo ele em porção a vinte” (ABELARDO, 40 anos - Gamboa). 

Todos esses casos quem define o preço do produto é o pescador. 

Apenas os pescadores da comunidade de Morretes afirmaram vender o peixe para um 

atravessador que define o valor da compra:  

 

Ele [atravessador] compra peixe de mim. Ele vende pra Paulo Lopes, não pro 

mercado, ele vende pro pessoal. Ele vende até pros nativos daqui. As vezes o 

pessoal [moradores] não pescam e vão lá comprar o peixe [...] Eu não dou o preço, 

ele que dá o preço. Ele diz assim óh esse peixe aí vou te pagar tanto, robalo ele paga 

12, os grandes né, os menor de 2 quilo ele paga 10, se é de quilo ele paga 7; tainha, 

sempre tainha ovada as boa ele paga 8; curvina ele paga 4. Tem essas manias assim, 

essas são as manias dele pagar o peixe pra nós (ALMIR, 60 anos - Morretes).  

 

Nessa comunidade, o valor pago ao pescador varia segundo a espécie e peso do peixe, 

o robalo e as tainhas ovadas17 são as mais valorizadas.  

Mesmo com o recurso escasso, a pesca continua presente, em alguns casos, como a 

renda principal dos pescadores: “É a pesca, eu vivo da pesca, no momento agora não trabalho 

                                                           
17 Tainha ovada refere-se ao peixe que possui ovários maduros, bastante apreciado pela culinária. 
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em outras coisas, eu só vivo da pesca, todo ganho meu é batalhando na pesca [...] com toda 

fraqueza que nós pegamos, ainda dá pra se defender” (ALMIR, 60 anos - Morretes). 

Para esses trabalhadores que dependem da pesca no estuário como renda principal, o 

valor mensal obtido situa-se abaixo do salário mínimo, sofrendo uma elevação na safra da 

tainha, na pesca do robalo e quando complementado pelo seguro defeso, nesse caso o da 

anchova. 

Não é todo mês tem mês que dá pra defender um trocado, é mais no verão o robalo. 

Teve mês de fazer uns 300 reais, é fraco né. Daí no inverno sim né, no inverno tem a 

tainha daí a gente faz mais. Tem meses, teve inverno da gente fazer, na safra da 

tainha, tem mês que rende aí às vezes rende até salário. Mês de junho, já tirei até 

salário, menos de mês (ALMIR, 60 anos - Morretes). 

 

A safra da tainha é considerada um período de abundância para a pesca artesanal por 

ser quando a renda do pescador em sua comunidade ultrapassa o valor de um salário mínimo. 

No entanto, os baixos valores obtidos com a pesca dessa comunidade podem estar 

relacionados com a localização dos pescadores no estuário, que estão mais afastados da praia 

e foz do rio onde ocorre o cerco da tainha, como também pelo controle da comercialização 

exercido pelo atravessador, que compra o pescado, definindo seu preço. 

 

3.1.7 Estruturas de apoio e a organização dos pescadores no estuário do Rio da Madre  

 

No Brasil, os pescadores artesanais estão associados a Colônias de Pesca que 

organizam os pescadores em torno da garantia de direitos sindicais em sua base territorial, 

que, por sua vez, são representados em Federações Estaduais e a Confederação no âmbito 

nacional. O Seguro Defeso é um programa do Governo Federal que remunera o pescador 

artesanal registrado no Ministério da Pesca e Aquicultura, no período de proibição da pesca 

para determinadas espécies, desde que não disponha de outra fonte de renda diferente da 

atividade pesqueira.   

No estuário, os pescadores são beneficiados pelo defeso da anchova, que tem sua 

captura proibida anualmente no litoral sul do País, de 1.° de dezembro a 31 de março, 

instituído pela Instrução Normativa Interministerial do Ministério da Pesca e Aquicultura e 

Ministério do Meio Ambiente (MPA/MMA) N.º 02/2009. 

Dos pescadores entrevistados, 48% (12 dos 25 entrevistados) estão ou já foram 

vinculados à Colônia de Pesca. Destes, apenas cinco recebem o Seguro Defeso referente à 

pesca da anchova, que corresponde a quatro parcelas no valor de um salário mínimo cada 

parcela. 
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E o governo, graças que esse governo aí ó, levantou a mão pro céu, que deu o tal do 

desemprego, o seguro desemprego da anchova. Que aonde o pescador recebe aquele 

dinheirinho que mantém a pagar a luz, pode crer, o aposentado não pode receber 

mais, é a sorte porque se fosse pra sobreviver do mar não sobreviveria (JOCA, 68 

anos – Guarda do Embaú).  

 

A fala do pescador Joca aponta um maior apoio ao setor da pesca artesanal a partir da 

aprovação da Lei n.º 10.779/2003, que dispôs sobre a concessão do benefício de seguro 

desemprego ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. 

Embora o seguro defeso seja fundamental para a sobrevivência do modo de vida dos 

pescadores artesanais, algumas críticas foram tecidas pelos entrevistados pelo programa por 

beneficiar pessoas que não são pescadores, tornando precária a ajuda aos que realmente 

desenvolvem a atividade. Na área de estudo, por ser uma região turística em que a 

oportunidade de trabalho é concentrada no verão e desenvolvida na informalidade, o seguro 

defeso passou a ser utilizado como uma ajuda assistencialista do governo aos jovens e 

mulheres que não possuem carteira assinada e pertencem à família de pescadores, ou que 

estão de alguma forma integrados à comunidade.  

Atualmente, a colônia Z15, que abrange o município de Paulo Lopes e Palhoça, possui 

cerca de 600 pescadores filiados que recebem o benefício, um dado que não remete à 

realidade do número de pescadores existentes na região, uma vez que dos 25 pescadores e 

pescadoras entrevistados, apenas cinco estão filiados a essa colônia. 

 

Mulheres, meninas jovens, os cara novo, que não entendem, os capatazes da colônia 

conseguiram fazer o defeso pra eles, mas já tiraram né, tiraram vários, tiraram vários 

porque eles não entendem da pesca e tiraram documento só para poder receber o 

defeso, não entendem nada de peixe [...] Então [fiscais] eles tão caçando, tão 

descobrindo, várias, várias, gente menor aí, gente nova que não entende nada, ganha. 

Chega final de ano eles fazem, às vezes até recebem mais rápido que eu (ALMIR, 60 

anos - Morretes).   

 

O pescador indica que diversos jovens e mulheres considerados não pescadores 

conseguiram fazer o defeso e alguns foram desligados da colônia por esse motivo. Essa fala 

não é isolada, escutamos várias vezes comentários desse tipo ao longo de nossa estada na 

região. A reclamação é de que muitos não pescadores conseguem cumprir os ritos 

burocráticos exigidos pela atual política para acessar o recurso financeiro mais rápido do que 

os pescadores, justamente porque “não perdem tempo pescando”, conforme denunciado pelo 

pescador Augusto:  

Defeso, o pescador tem direito a um defeso por ano, é, a gente faz o defeso da 

anchova, então é através desse órgão que a gente agiliza o defeso, que é outra coisa 

erradíssima, erradíssima. A colônia de pescadores da Pinheira tem 1.200 sócios, 

1.200 ou 1.800, não tenho certeza. Desses 1.200 ou 1.800 sócios, 50 pescador que 

tem direito a defeso, e muitas vezes esse pescador não consegue agilizar o defeso, 
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porque não consegue agilizar a papelada necessária, e quem não exerce de fato a 

função consegue agilizar a papelada porque não perde tempo pescando, tá 

entendendo. Perde tempo fazendo outras coisas, esse consegue fazer o defeso 

tranquilo. É um dinheiro que governo tá pagando pra quem? Defesa de quem, do 

pescador? Errado, errado, tem muita maracutáia aí (AUGUSTO, 44 anos - Guarda 

do Embaú). 

 

Augusto é uma liderança da pesca em sua comunidade e preside a Associação de 

pescadores da Guarda do Embaú; seu entendimento é de que o recurso gasto com o 

pagamento do Seguro Defeso por parte do Estado poderia ser melhor empregado se atendesse 

de fato a quem depende e tem direito a ele.  

Sobre a existência de associações de pesca nas comunidades, na Guarda do Embaú 

existe a Associação de Pescadores denominada “Os Maias”, e na Gamboa foi criada, no ano 

de 2015, uma Associação Comunitária, da qual participam alguns pescadores.  

Os Maias é uma associação que atua no cerco da tainha, formada por 

aproximadamente 25 pescadores com algum grau de parentesco e que possuem coletivamente 

canoas, rancho de pesca e rede. Tudo o que pescam é dividido igualmente entre os 

pescadores, situação que difere de outras localidades onde os donos dos meios de produção 

retêm grande parte do recurso capturado.       

 

Associação é o seguinte. Tem 25 pescador, e todo produto que pesca, o que é pego é 

dividido pelos 25. O dono da rede são os sócios. Funciona assim. Aí não tem aquela 

de tirar metade para o dono da rede não. É dividido por 25, são 25 sócios, são 25 

donos. Funciona assim. E é uma boa, eu acho que no Brasil é a única né. A gente já 

correu por tudo aí e no Brasil não existe uma igual à Guarda do Embaú. Não tem. O 

que é dividido pelos 25. Alí na Pinheira nós temos uma sociedade de 7 embarcação.  

Daí 7 embarcação tem 200 homens. Quando mata 10 mil tainha 5 mil tainha é das 

embarcação. Aqui é pelo contrário, quando mata 10 mil tainha, as 10 mil tainha 

dividida pelos 25. Não tem dono, o dono é os 25. Então no Brasil é a única que 

existe esse tipo de associação é a Guarda do Embaú [...] Não é tudo, mas a maioria 

são parente. Vinte é parente, cinco é imigrante (JOCA, 68 anos – Guarda do 

Embaú). 

 

Os pescadores dessa comunidade se orgulham de ter uma associação que divide 

igualitariamente o pescado, diferente da vizinha Praia da Pinheira, onde metade do recurso é 

apropriado pelo dono da embarcação.  

Os Maias dividem espaço com a sociedade “A Tribo”, organizada por um pescador 

local que possui uma peixaria na Guarda do Embaú e que, por ser dono do meio de produção, 

retém grande parte do recurso pesqueiro capturado. Durante a pesca da tainha, eles 

estabelecem normas que organizam as chances de investidas sobre os cardumes que se 

aproximam da costa: “Tem os Maias e tem o Castelo [dono da peixaria] que são a Tribo, com 

duas canoas diferentes, e a gente tenta entrar em acordo pra pescar né. Todo ano a gente faz 

um acordo, tipo um cerca antes outro cerca depois, esperar o peixe” (OTÁVIO, 61 anos - 
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Guarda do Embaú). Essa organização resulta em conflitos que serão posteriormente 

abordados no item conflitos ambientais 

Além dos Maias, os pescadores da Guarda do Embaú possuem uma sociedade na 

pesca do camarão, em que se revezam na colocação da rede de espera, dividindo o recurso 

capturado entre todos os membros que trabalharam no período. 

 

Temos, nós temos a sociedade, que é a pesca de camarão, que pesca todos pro um 

monte só. Depois é dividido, então tem regras, cada dia um bota uma rede né, existe 

um giro com rede, se não botou a rede não vai ganhar. Aí um foi lá pescou com a 

rede depois é outro que vai, outro que vai. Isso é uma regra (OTÁVIO, 61 anos - 

Guarda do Embaú). 

 

A comunidade da Guarda do Embaú mostrou ser a comunidade mais organizada com 

relação às práticas coletivas de apropriação do recurso pesqueiro. Os pescadores dessa 

localidade também estão organizados na Associação de Barqueiros para realizar a travessia de 

turistas no Rio da Madre para praia durante o verão.  

 

3.1.8 Embarcações e ranchos de pesca 

 

Dos 25 pescadores entrevistados, 80% possuem embarcações próprias e ranchos de 

pesca. Os ranchos são normalmente utilizados para guardar os equipamentos de pesca e 

embarcações (canoas e bateiras), para abrigar os pescadores do tempo em condições adversas, 

comercializar o pescado, como lazer familiar e comunitário, e em um caso isolado como 

moradia: “É, como seja uma casa né, eu moro, durmo, faço comida aqui” (ALMIR, 60 anos - 

Morretes).  

 

Figura 25 - Rancho utilizado como casa pelo pescador Almir e seu cachorro 

 
Fonte: Mário Kabílio, 2015. 
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O pescador Almir não possui energia elétrica, mantém seus aparelhos de pesca e 

canoas no rancho, dividindo espaço com uma cama e fogão. Ele possui um cachorro que, às 

vezes, o acompanha na pescaria.  

Na fala dos pescadores, é frequente a sinalização de furtos nos ranchos: “usava só para 

guardar as coisas, só a canoa porque eles roubavam tudo” (HORÁCIO, 74 anos - Areias). 

Motivo que levou o fechamento de suas laterais e trancamento com cadeado, que dificulta a 

ventilação e manutenção das canoas de madeira.  

Quanto aos tipos de embarcação, 75% dos entrevistados possuem canoas de madeira 

para pesca, seguida por bateira de madeira e bateira e canoa de fibra. Das 20 canoas 

identificadas, 14 são canoas tradicionais de madeira feitas com um tronco só: “mas é feita do 

fundo de quintal [...] Canoa de um pau, como diziam os antigos” (AMADEU, 54 anos - 

Morretes). As canoas são antigas e trazem consigo a tradição de sua confecção. 

A maior parte das canoas foi confeccionada com madeira de canela, garapuvu e em 

menor quantidade cedro, pequi e garuva. Com exceção do pequi, todas as outras árvores são 

nativas do bioma Mata Atlântica e protegidas por leis que proíbem sua extração.  

Atualmente, a dificuldade de acessar a matéria-prima necessária para esculpir canoas 

coloca em risco a perpetuação dessa arte no estuário, pois grande parte das madeiras 

adequadas está localizada nas serras protegidas pelo Parque Estadual da Serra do Tabuleiro: 

“Tem bastante pra cima pra Serra tem bastante. Mas eles não deixam tirar” (OTÁVIO, 61 

anos - Guarda do Embaú).   Em dois casos isolados, verificou-se que o oficio de extrair a 

madeira na região e confeccionar a canoa continua a ocorrer de forma residual, mesmo sendo 

uma prática criminalizada que oferece riscos aos pescadores:  

 

Para mim eu faço, não vou chegar e dizer que faço, para mim até faço, amanhã se 

achar uma árvore faço, inclusive nós temos aqui no mato umas cinco árvores, isso 

quando as árvores estavam grossas eu e o pai já conversamos, nós vamos fazer uma 

canoa, vamos fazer uma canoa (DEMÉTRIO, 76 anos - Ribeirão). 

 

A filha de um pescador relatou que seu pai confeccionou há poucos meses uma canoa 

de um Cedro extraído de sua propriedade, esculpindo-a no meio do mato com medo de ser 

denunciado aos órgãos ambientais. Mesmo criminalizada, a arte de fazer canoas permanece 

no artesanato confeccionado pelos pescadores para decoração do lar, como verificado na casa 

de um pescador da comunidade do Ribeirão. 
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Figura 26 - Artesanato de canoa de madeira confeccionada pelo pescador-lavrador da 

comunidade do Ribeirão – Paulo Lopes/SC  

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Na Guarda do Embaú, a participação dos pescadores em um Programa do Governo 

Federal possibilitou a reforma das embarcações com madeira de pequi. 

 

[...] a embarcação a motor é feita de Pequi, que foi um Programa do Governo de 

reforma de embarcação. Eu tinha uma embarcação um pouco menor, aí eu entrei no 

Programa do Governo que foi um cara fez um programa muito legal que ajudou o 

pescador que não tem condições de recuperar embarcação até grande, lanchas, tudo, 

faz uns 5, 6 anos. Aí eu fiz, eu mesmo construí (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do 

Embaú). 

 

O acesso dos pescadores da Guarda do Embaú ao Programa do Governo sinaliza 

algum apoio do governo ao setor.  

Em alguns casos, a substituição da canoa de madeira de um pau só pela canoa de fibra 

foi justificada pela leveza e facilidade de manutenção da embarcação. 

 

Canoa de madeira num aguenta como essas aí [de fibra], tão na água não tem 

problema, se pega uma água dentro não é problema, se pega um sol, não sol de 

verão demais, porque daí a fibra retalha muito né. Agora canoa de madeira é um 

problema, chegou, puxou ela tem que enxugar ela, botar retirada do chão em cima de 

alguma coisa, se não num aguenta [...] a umidade cria um verme na madeira, fura a 

madeira toda por dentro (ALMIR, 60 anos - Morretes). 

 

A canoa de madeira, além de pesada, demanda manutenção e cuidado maior com 

relação à umidade que as canoas de fibra e devem manter-se elevadas do chão, tendo em vista 

que em determinados momentos os ranchos ficam com a base submersa na água. 
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Figura 27 - Ranchos do Porto da Gamboinha com base submersa na água (Paulo Lopes- SC) 

 
Fonte: Victor Freitas, 2015. 

 

O uso de motor nas canoas, mesmo sendo percebido pelos pescadores como um 

problema para a pesca devido ao barulho que espanta os peixes, justifica-se no ajustamento às 

alterações vivenciadas no estuário, uma vez que, com a escassez do recurso, o pescador tem 

que ir mais longe para capturar o peixe.  

 

[...] antes não existia motor no rio, motor atrapalha nós, que a gente vai trabalhar 

com tarrafa passa duas três lanchas correndo, daí já atrapalhou, antigamente não 

existia, a nossa embarcação era tudo a remo. Depois foi criado o motor e até o 

pessoal daqui tá usando o motor, é pra buscar o peixe mais longe, pra pegar o peixe, 

porque não tem tanto peixe (AMADEU, 54 anos - Morretes). 

 

A fala do Amadeu refere-se à introdução de barcos a motor pelo turismo no estuário 

que tradicionalmente é percorrido por canoas a remo, e que posteriormente foi adotado pelos 

pescadores para buscar os peixes em distâncias maiores, uma vez que se tornaram escassos. 

No entanto, a reclamação do barulho e a ondulação causada por lanchas após o 

desenvolvimento do turismo na Guarda do Embaú é frequente entre os pescadores que usam 

canoas de madeira e tarrafas. Eu mesma pude vivenciar a instabilidade de uma pequena canoa 

de um pau só conduzida a remo, que exige equilíbrio e habilidade dos usuários. 

Segundo os pescadores entrevistados, existem em média cerca de 200 embarcações e 

mais de cem ranchos ao longo do estuário. Esses dados foram confirmados em campo onde 

percorremos os 12 portos de pesca existentes no estuário para a contagem dos ranchos. Dessa 

forma, foram identificados 128 ranchos, havendo de um a três canoas por rancho, e foi 

estimada a existência de cerca de 318 embarcações de pesca artesanal, calculando-se a partir 

de uma média de duas embarcações por rancho de pesca. Os dados foram complementados 
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com a informação obtida pelo presidente da Associação de Pescadores da Guarda do Embaú 

em relação ao número de embarcações devidamente registradas nessa comunidade. 

 

Tabela 1 - Número de embarcações e ranchos de pesca do estuário do Rio da Madre  
Portos Ranchos Embarcações 

1. Porto das Telhas 13 26 

2. Porto da Vala 23 46 

3. Porto das Pedras 06 12 

4. Porto Costa do Morro 12 24 

5. Porto Sorocaba 02 04 

6. Novo Porto de Sorocaba 01 02 

7. Porto do Sr. Pedro Camilo 01 02 

8. Porto do Morretes  09 18 

9. Porto Três Barras  03 06 

10. Porto das Areias 26 52 

11. Porto Guarda do Embaú 09 80 

12. Porto da Gamboinha 23 46 

TOTAL 128 318 

Fonte: Elaborado por Haliskarla Moreira de Sá e Maiara Leonel Pereira. 

 

A quantidade de ranchos de pesca, embarcações e portos presentes no estuário denota 

a permanência, relevância cultural e econômica da pesca, demonstrando ser a pesca uma 

atividade expressiva na bacia hidrográfica do Rio da Madre, ainda em 2016. 
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Figura 28 - Localização dos portos e ranchos de pesca  

 
Fonte: Aerofotolevantamento da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 2011.  

Elaborado pela autora. 

 

A imagem permite a visualização dos portos de pesca distribuídos ao longo do 

estuário, locais onde se encontram os ranchos que dão acesso aos pescadores aos ambientes de 

pesca. Grande parte dos ranchos está concentrada no entorno da Lagoa do Ribeirão, servindo 

diretamente às comunidades da Gamboinha, Ribeirão e Areias, mas também às outras 

comunidades localizadas no entorno destas. Na Guarda do Embaú, embora haja um número 

elevado de embarcações, o número de ranchos é pequeno e as canoas permanecem ancoradas 

dentro do rio. Três Barras também não apresenta uma concentração de ranchos, estando 

distribuídos de forma individual no fundo dos terrenos das pequenas propriedades rurais, o 

que representa a permanência da atividade junto à prática rural. Essa mesma forma de 

organização da atividade produtiva foi verificada em algumas propriedades na comunidade do 

Morretes e no Ribeirão, que apresentavam pequenos ranchos em seus quintais. 
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3.1.9 A solidariedade existente na pesca  

 

Um aspecto presente em todas as comunidades do estuário é o compartilhamento do 

excedente pescado com familiares, vizinhos, idosos, doentes, viúvas, dentre outros, como 

expresso na fala do Ismael da comunidade de Areias que costumava dar o alimento a seu 

vizinho idoso, agora falecido: “Vizinho, tem um vizinho ali que morreu agora pouco, faz o 

que, um ano e mais ou menos, às vezes tinha ali um quilo, dois, agora dá para aquele coitado, 

o cara vai lá e ia dar” (ISMAEL, 62 anos - Areias). Da mesma forma, o pescador Calvino, da 

comunidade do Ribeirão, com relação a seus parentes próximos: “A gente dá muito [peixe], 

dá um para o pai, um para o irmão, parente” (CALVINO, 71 anos - Gamboa). Edvaldo e sua 

esposa costumam doar parte do peixe que ele captura para uma senhora viúva, para sua 

madrinha que está doente e seu primo: “Tem essa senhora ali que é velhinha, viúva, dá 

unzinho para ela, ou para minha madrinha, umazinha, ainda ontem levei pra minha madrinha 

que está doente, às vezes eu mando para aquele menino ali que é meu primo” (EDVALDO, 

70 anos - Ribeirão).  

Portanto, a pesca alimenta as relações de solidariedade nas comunidades, em que o 

pouco do recurso pesqueiro capturado é dividido com todos.  

 

3.1.10  Pesca e identidade 

 

A  atividade  da  pesca como   elemento central na identidade do grupo permanece 

entre os pescadores que se tornaram trabalhadores assalariados da sociedade 

urbana/industrial: “aí o pessoal se empregou, o pessoal teve que trabalhar porque a pesca 

começou a dar muito pouco, nós continuamos tendo rancho com essas atividades na hora de 

folga, final de semana ou até à noite, sempre o pessoal pesca para comer, pesca ainda” 

(CALVINO, 71 anos - Gamboa).  

Alguns depoimentos sugerem que existe uma dimensão simbólica da pesca associada 

ao bem-estar, como no relato do sonho do pescador que não pesca mais por motivo de saúde, 

e que tinha na atividade uma prática que esvaziava sua cabeça após um dia de trabalho: “Tem 

noite que a gente sonha que tá na canoa tarrafeando, pescar esvaziava a cabeça da gente” 

(GENÉSIO, 61 anos - Sorocaba). Outro sonho foi relatado por uma pescadora da comunidade 

de Três Barras: “Tinha dias que a gente deitava para dormir e tu via a boia tremendo, porque a 

tainhota, o peixe fica ali vidrado, não é igual cará que carrega, tainhota ela treme e tinha dia 

que tu fechava o olho e via a boia tremendo” (MARIA, 55 anos -Três Barrras).  
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A pesca também foi associada a um vício por outra pescadora da mesma comunidade: 

“É um vício. É pior que uma cachaça, aquela vontade de pegar a linha” (BETE, 55 anos - Três 

Barras). A pesca como um vício sugere que a atividade proporciona prazer para as 

comunidades locais, assim como relatado pelo pescador Horácio, hoje com 74 anos, que 

afirma ser a pesca o que mais gostou de fazer em toda sua vida: “Eu gostava, foi a coisa que 

na minha vida que gostei mais:  o pai mais a mãe, porque tu vai pescar? Saia as cinco horas da 

manhã para pescar de caniço, ali é o lugar que nós mais pega peixe, passa com a espinha 

deitada para chegar lá” (HORÁCIO, 74 anos - Areias). 

Esses depoimentos extrapolam a compreensão da pesca como uma atividade 

importante apenas para garantia de alimento ou renda para as comunidades do estuário, ela 

representa o ser e o estar no mundo; o pertencimento a um lugar, comunidade e cultura; o 

conhecimento apreendido com os antepassados. 

 

3.1.11 As mulheres da pesca 

 

A participação das mulheres na pesca no estuário está associada à pesca de caniço 

como obtenção de alimento (segurança alimentar) e lazer: “Já pesquei muito pra comer e pra 

criar as menina. Já pesquei muito na minha vida pra criar as menina que ele trabalhava fora a 

semana toda, né [...] eu pescava ia com as menina tudo pra beira do rio” (ANA /esposa 

Antenor, 61 anos - Morretes). A tarrafa e rede são artes de pesca relacionadas ao universo 

masculino. As mulheres também participam da extração de marisco dos costões rochosos, 

remam a canoa, puxam rede na pesca na praia e são habilidosas na arte de limpar o peixe e 

aproveitar todas as suas partes.  

 

Figura 29 - Pescadora de caniço. Porto da Vala – Paulo Lopes/SC  

 
Fonte: Victor Batista, 2015. 
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Os pescadores trazem em suas memórias a participação das mulheres na fiação da 

fibra da palmeira ticum e do algodão para confecção de tarrafas e redes de pesca: “aqui como 

minha mãe eu falei, faziam o material que era fiar o algodão e o ticum, isso era com ela” 

(JOSÉ, 73 anos - Três Barras). No Rio da Madre, havia um ponto de pesca utilizado apenas 

por mulheres, chamado de Porto da Tiririca [...] “lá no Morretes. O Porto das Mulheres [...] 

Lá no Morretes. Porto do Tiririca é o pesqueiro das mulheres [...] Elas pescavam ali, matava o 

peixinho lá” (ISMAEL, 62 anos - Areias). Existem casos isolados de mulheres que 

tarrafeavam ou usavam rede ao longo do estuário:  

 

Enseada tem uma mulher que ela e vai pescar de rede (ANTENOR, 61 anos - 

Morretes). Eu quando eu me casei eu não pescava de tarrafa. Mas alí em cima, alí na 

entrada do Siriú, tem uma mulher aqui ela pescava, ela pescou a pesca do Camarão 

toda, ela tarrafeava mesmo que nem homem (MARIA/CIRILO, 67 anos - 

Gamboinha). 

 

 Os relatos obtidos com pescadoras na comunidade Três Barras demonstram forte 

relação das mulheres com a pesca. Elas se referem à sua participação na atividade da pesca, 

um saber/fazer aprendido pela necessidade de sobrevivência e obtenção de alimento no 

passado, mas praticado atualmente nas horas de lazer como forte elemento identitário:  

 

Antigamente, é como eu te falei, antigamente a gente ia com o objetivo e o dever, 

que a mãe dizia, traz a janta, que era o almoço, na época era a janta, traz a janta, 

agora a gente não tem essa necessidade, a gente vai por lazer e se pegar vai comer o 

peixe, lógico (INÊS, 53 anos, Três Barras).  

 

Essa entrevistada compara-se aos homens por conduzir sozinha a canoa, em uma longa 

distância no estuário, destacando a diferença entre os sexos ou gênero apenas no que se refere 

ao manejo da tarrafa: “O nosso papel é como se fosse um homem, porque nós saímos com a 

canoa sozinha, vamos daqui lá no Morretes [...] o papel que os homens faz é só tarrafear” 

(BETE, 55 anos – Três Barras).  

 

3.1.12 A continuação da pesca entre os mais jovens 

 

A maioria dos entrevistados afirma que os jovens não estão dando continuidade à 

pesca devido à perda de interesse na atividade. Eles atribuem este fato a pouca rentabilidade e 

a escassez do recurso natural. No entanto, a perpetuação do conhecimento tradicional da pesca 

foi identificada em uma família da comunidade do Ribeirão, em que o pescador relata as 

habilidades de seu filho adquiridas na relação entre os dois: “Ele já está aprendendo a remar, 
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ela já aguenta bem o remo, não deixa bater na canoa. Tarrafa ele joga meio assim ainda de 

ponta” (DEMÉTRIO, 76 anos - Ribeirão).  

Alguns pescadores são enfáticos ao afirmarem que o modo de vida do pescador 

encontra-se ameaçado e com risco de desaparecer, ao contrário da pesca industrial.  

 

Essa é a última geração. É, se tiver mais uma, vai ser, a pesca vira peça de museu, 

canoa vira peça de museu, tarrafa vira peça de museu, ah existia uma tribo que 

chamava pescador, vai ser um futuro bem próximo, a artesanal, a industrial vai 

embora [...] Se pegasse mais, melhor seria, mas gente taria vivendo daquilo alí, se 

não tivesse a poluição do rio, a pesca predatória, tudo isso, nossa, tinha muita gente 

vivendo do rio (AUGUSTO, 44 anos -  Guarda do Embaú).  

 

O fato de o pescador afirmar que a pesca artesanal corre o risco de virar peça de 

museu junto com seus utensílios (canoas e tarrafas) sugere a consciência de seu modo de vida 

tradicional em referência a tantas outras culturas que fizeram parte da construção do País e 

despareceram, sendo atualmente expostas em museus e livros de história.   

 

3.1.13 A construção da escassez do recurso pesqueiro 

 

A percepção dos  pescadores  sobre a escassez do recurso pesqueiro no estuário do Rio 

da Madre foi relatada por todos os entrevistados. A mudança percebida localiza-se em um 

espaço de tempo que vai de 8 a 30 anos, sendo a redução considerada mais brusca relacionada 

ao estoque de camarão: “Faz uns oito, dez anos que o camarão no nosso rio sumiu, o rio da 

lagoa” (CALVINO, 71 anos - Gamboa). As demais espécies, segundo os pescadores, 

começaram a declinar em um tempo mais distante que vai de 20 a 30 anos, sendo reduzidas 

gradativamente: “Agora esses peixes grandes, deve fazer já uns 20 anos, eles foram 

diminuindo gradativamente” (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú); “Eu acho que uns 

trinta anos para cá já foi mudando o peixe, mais ou menos” (ELIAS, 74 anos - Sorocaba). 

Esse período citado por Augusto e Elias corresponde à década de 80, momento de 

consolidação de atividades urbanas/industriais no litoral catarinense.  

O declínio do camarão significou não somente a perda de renda para os pescadores, 

mas também a perda da base de alimentação de outras espécies de peixe do estuário: “a 

corvina a alimentação era mais o camarão, o robalo, então era o peixe que nós pescava muito 

era a corvina, então o camarão servia de comida para esses peixes” (JOSÉ, 73 anos -Três 

Barras). José demonstra compreender a relação com a escassez dos recursos pesqueiros no 

estuário como processo sistêmico.  
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Segundo os pescadores, as principais causas do declínio das espécies no estuário são: a 

rizicultura com uso de insumos químicos, os dejetos urbanos e a limpeza de valas de 

drenagem com uso de agrotóxicos; a intensificação do uso de redes de pesca e adoção de 

outras práticas predatórias; o desmatamento, assoreamento dos rios e da Lagoa do Ribeirão e 

a introdução de espécies exóticas invasoras; a fiscalização ambiental ineficiente; o 

desenvolvimento da pesca industrial; e a chegada do turismo. 

A Figura 30 mostra um gráfico que representa o entendimento dos pescadores em 

relação às causas do declínio do recurso pesqueiro no estuário. O gráfico foi construído a 

partir da análise das entrevistas com a quantificação dos elementos que surgiram nas falas dos 

pescadores quando questionados sobre a causa do declínio pesqueiro no estuário.    

 

Figura 30 - Gráfico sobre a percepção dos pescadores quanto às principais causas do declínio 

do recurso pesqueiro no estuário do Rio da Madre     

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A rizicultura e os dejetos urbanos aparecem nas falas dos pescadores como um dos 

principais responsáveis do declínio das espécies pela contaminação que causam aos recursos 

hídricos, assim como o assoreamento dos rios e lagoa que resultam da expansão de atividades 

produtivas.  

O uso de rede de pesca, o uso de outras técnicas predatórias e a ausência de 

fiscalização ambiental estão interligados e correspondem ao rompimento dos acordos sociais 

de pesca no estuário. A mercantilização da pesca e a própria escassez do recurso pesqueiro 

fomentou a competição entre os pescadores que intensificaram as formas de captura. 
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De tal modo, percebe-se que o declínio da pesca deu-se em um momento de mudança 

nos hábitos de consumo pela população, expansão da urbanização e industrialização no litoral 

e o desenvolvimento do turismo. Todas essas questões são geradoras de conflitos e serão 

tratadas no item conflitos ambientais. 

Outro aspecto que contribuiu para a alteração ambiental dos ecossistemas aquáticos 

verificada em campo e que está presente na fala dos pescadores refere-se à introdução de 

espécies exóticas invasoras como o capim africano braquiária pela pecuária, a alface de lago 

dispersado pelo rompimento de tanques de criação de peixe, e a invasão do Pinheiro 

Americano (Pinus elliottii) nas margens dos rios. A braquiária e a alface de lago colonizaram 

as margens e partes rasas da Lagoa do Ribeirão, contribuindo para retenção de sedimentos e 

aceleração do processo de assoreamento desse ambiente, principalmente na conexão do Rio 

Paulo Lopes com a lagoa. Em alguns locais, essa contaminação dificulta o acesso do pescador 

aos pontos de pesca. 

 

Figura 31 - Capim braquiária e alface do lago obstruindo a conexão do Rio Paulo Lopes à 

Lagoa do Ribeirão – Paulo Lopes (SC) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Somados a todos os processos de degradação ambiental, estão: a drenagem de áreas 

úmidas para formação de pastos e rizicultura; a retilinização dos rios também para 

implantação da rizicultura; a mineração de areia e de granito; o desnudamento do solo e 

movimentação de terra em áreas de expansão urbano-industrial. Todos esses processos 

intensificam o processo de assoreamento dos corpos d´água apontado como um problema para  

os pescadores. 

Portanto, esta primeira parte do capítulo permitiu identificar a importância da pesca 

no estuário em termos materiais e simbólicos, alguns aspectos relacionados à organização da 
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pesca e apropriação social do recurso pelas comunidades do estuário na atualidade, como 

também os desequilíbrios ambientais que ameaçam a resiliência do ecossistema e do grupo 

social estudado. 

 

3.2 O CONHECIMENTO DOS PESCADORES SOBRE O ESTUÁRIO DO RIO DA 

MADRE 

 

O conhecimento tradicional dos pescadores sobre a ecologia do estuário do Rio da 

Madre manifesta-se na descrição do hábito, comportamento e classificação das espécies; na 

observação da influência da astronomia e condições atmosféricas que atuam no 

funcionamento do sistema natural; na percepção da relação existente entre os elementos 

bióticos e abióticos do ecossistema aquático. Alguns fragmentos desses saberes foram 

identificados na fala dos entrevistados, revelando a relação do indivíduo e o meio ao qual 

pertencem, um conhecimento transmitido por gerações, mas que está em constante atualização 

a partir da observação e prática diária em um ambiente dinâmico, que responde às 

transformações impostas por forças naturais e antrópicas.  

A construção do conhecimento do pescador acontece envolvendo vários aspectos, 

entre os quais a curiosidade, a observação minuciosa e a resolução de fatos cotidianos, como 

expresso na descrição sobre a atuação do siri, descrita abaixo, nas redes de pesca, que 

demanda grande esforço em remendos por parte do pescador:  

 

Tinha um buraco, ele fez assim, depois começou, começou, depois que ele vai fazer 

tudo aqui torcido é que ele vai cortando pra poder se escapar. Que coisa interessante 

rapaz, como é que é a ideia dele, fazer uma torcida na própria rede, aí só vai 

mordendo. Aquele triturador dele não corta nada (risos) [...] Sim, ele quer comer o 

peixe. Ele vai pelo cheiro do peixe [...] Primeiro que ele vai pelo umbigo do peixe. 

Já procura o mole né (ALMIR, 60 anos - Morretes).      

  

Essa descrição, feita por Almir, demonstra uma etapa na construção do conhecimento 

do pescador que demanda tempo e permanência no ato de observar para posterior comparação 

e formulação da teoria. Na frase “Que coisa interessante rapaz, como é que é a ideia dele” o 

pescador coloca a espécie observada como um sujeito provido de pensamento e sentidos, com 

a qual ele se relaciona no cotidiano, da mesma forma a afirmação que o siri é guiado pelo 

cheiro do peixe. Esses detalhes expressam o funcionamento do ambiente e dos animais 

segundo a perspectiva do pescador.  

A transmissão de saberes sobre os processos geomorfológicos atuantes na modelagem 

da planície costeira foi observada em uma conversa com o pescador mais antigo da Guarda do 
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Embaú. O pescador descreveu a existência de uma antiga foz do Rio da Madre, localizada 

próxima à Lagoa do Ribeirão, portanto a montante da foz atual do rio, obstruída por uma 

grande maré. Após esse evento, os moradores antigos cavaram valas para abrir o canal, mas 

uma chuva forte rompeu a barreira transferindo a barra do rio para outra localidade, e o rio 

passou a percorrer um trajeto maior paralelo à praia, dando origem ao Rio da Guarda: “A 

barra de primeiro era no varador, era no varador! Perto da Lagoa do Ribeirão [...] Aí primeiro 

lá criava cação, boto, arraia. Era arraia barbaridade, era duas pessoas pra travessar pra lá. O 

pai dela conheceu [...] uma maré grandona, tapou ele” (Sr. ARI, 97 anos - Guarda do Embaú). 

O relato sugere uma abundância de espécies marinhas ausente na configuração atual.  

O deslocamento do rio foi descrito cientificamente por Mendonça (1991) em sua 

dissertação de mestrado sobre a origem e evolução da planície do Campo de Araçatuba: 

 

Ao sul do Morro da Guarda do Embaú ou da Pinheira, encontra-se uma estreita faixa 

de cordões litorâneos de aproximadamente 250 m de largura. O desenvolvimento 

deste feixe de restinga causou um barramento da desembocadura do Rio da Madre, 

fazendo com que esse se deslocasse longitudinalmente à sua linha. Desta forma, o 

curso do referido rio foi desviado, a nordeste, em função das correntes litorâneas, 

dando origem ao Rio da Guarda do Embaú. Esses cordões também foram 

retrabalhados pela ação eólica, dando origem a um bem desenvolvido campo de 

dunas transversais (MENDONÇA, 1991, p. 21). 

 

Portanto, o conhecimento dos pescadores, baseado em décadas e por vezes séculos de 

observação e transmitidos por meio da tradição oral, foi comprovado em trabalhos 

acadêmicos.      

Fenômenos atmosféricos e astronômicos como a influência da lua, ventos e marés que 

afetam diretamente a dinâmica da pesca e atitude do pescador, estão presentes no 

conhecimento sobre a localização do peixe nos eventos que resultam desses fenômenos.  

 

[...] o nível da maré nem sempre está igual, com a maré cheia o peixe procura mais 

uma beira de croa, mas próximo ao mato, quando a maré está baixa, que ela abaixa, 

a maré sobe e desce né, quando ela desce está mais no meio da lagoa, então a gente 

sabe onde está a fonte de cheia (DEMÉTRIO, 76 anos - Ribeirão).  

 

Assim, na Lagoa do Ribeirão, na maré cheia, o peixe localiza-se nas margens da lagoa, 

e, na maré baixa, nas partes mais fundas localizadas no meio desse corpo d´água, 

condicionando o movimento do pescador. 

O vento é um fenômeno atmosférico que influencia a dinâmica da maré e promove o 

deslocamento das águas superficiais na costa. No hemisfério sul, o vento nordeste afasta as 

águas superficiais da costa causando a vazante da Lagoa do Ribeirão que força os peixes a 

saírem dos esconderijos e facilita sua captura pelos pescadores. 
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[...] quando a lagoa está cheia aqui é uma época de peixe, quando dá nordeste com 

sol a maré baixa, que com nordeste ela aquece a água, a água fica quente, então a 

maré vai baixando e os peixes vão saindo do esconderijo, então é a época que pega 

mais peixe é quando dá nordeste (DUARTE, 69 anos - Gamboinha).  

 

Ou seja, para Duarte, as relações entre maré, ciclos da pesca e o movimento dos 

astros são fatores articulados que precisam ser conhecidos, observados e respeitados para que 

o trabalho seja feito a contento. No entanto, embora seja um período de captura, também é o 

momento de os peixes retornarem para o mar, esvaziando a lagoa, até a próxima cheia. 

 
Sim, eu até falei com um colega hoje, eu estava lá e eu perguntei, e a pescaria? Ele 

assim, na lagoa não tem nada, cara, eu estive lá para pegar cinco, seis peixinhos e 

não tem nada. E era para ter, como essa maré seca que está aí (INÁCIO, 51 anos - 

Areias).  

 

Nesse caso, o pescador refere-se à escassez do recurso natural percebida em um 

momento considerado ideal para pesca. Esse vai e vem da maré movimenta a dinâmica da 

pesca no estuário, exigindo habilidade de captura e prática de observação. 

Na pesca do Camarão realizada na foz do Rio da Madre o conhecimento astronômico e 

atmosférico como a influência da lua e do vento também é acionado, nesse caso o vento sul 

que ao contrário do vento nordeste enche a maré: “E a lua, camarão é pela lua, quarto de lua, 

maré parada não se pesca, passou vento sul, maré enche então se pesca” (OTÁVIO, 61 anos - 

Guarda do Embaú).  

A Lagoa Ribeirão é percebida pelos pescadores e pescadoras como um criadouro de 

peixe, berçário para diversas espécies incluindo aves e crustáceos como o siri e o camarão. 

 

Lagoa é criadouro, tudo se cria na lagoa, depois volta para o rio, que a lagoa ela é 

baixa, no verão não fica muito quente, ela é uma lagoa baixa, nosso rio é fundo, 

então ali procria tudo, siri, camarão, peixinho miúdo vem tudo para a lagoa, depois 

quando fica grande desce para o rio que é mais fundo (CALVINO, 71 anos - 

Gamboa).  

 

O relato expõe a importância da lagoa no estuário como um local de reprodução das 

espécies que depois vão povoar os rios. Em outra fala, ela é vista como o coração do estuário, 

tanto pelo formato como pela função na manutenção do ambiente entendido como um corpo 

vivo. 

A lagoa do Ribeirão, se visualizar ela de cima ela tem um formato de coração, né, a 

saída da lagoa é a grande aorta, é aorta que se fala né? E tem seus afluentes que são 

veias que alimentam todo o corpo, então a lagoa é o coração de todo esse corpo, esse 

estuário que nós temos aqui, não só no desenho, porque ela é o berçário da tainhota, 

do parati, do camarão, da tainha, a lagoa é o berçário, não é à toa que ela tem o 

formato de coração. Alí é o berço (AUGUSTO, 44 anos – Guarda do Embaú). 
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A comparação da lagoa com o coração de um corpo que tem nas veias os cursos 

d´água sugere a dimensão simbólica e ao mesmo tempo vital que o ambiente tem para o 

pescador.  

A característica do ambiente, as etapas de reprodução dos peixes, a importância do 

mangue e de todo o ambiente para manutenção da diversidade biológica como a das aves está 

presente no relato que se segue:  

 

Ah, aquilo ali é um ecossistema que não só do peixe, mas tem uma diversidade 

muito grande de pássaro, tem todo um envolvimento no lado ambiental, dali se cria 

um monte de bichos, e que ajuda também a desenvolver a natureza. Porque ali é uma 

água mais calma, e é uma água mais salobra, ela tem água do mar e água doce, então 

ela tem os mangues que os peixes ficam dentro dos mangues escondido ali para 

desovar, então tem todo esse lado, as tainhas, que às vezes assim ela fica dentro dos 

mangues para fazer a desova, o bagre, tipo, o bagre, ele vem do mar entra para o rio 

para desovar no rio, está entendendo? Igual esse bagre que eu peguei hoje, ele não 

era grande, ele era assim, ele estava cheio de ovinho dentro, então aquele ovinho 

estava no estômago ainda, aí depois veio tudo para a boca, e ali vira o bagrinho, e aí 

desova ali dentro do rio (ABELARDO, 40 anos - Gamboa). 

 

Supõe-se que a abordagem biológica e o uso do termo ecossistema acionado pelo 

pescador se deva por sua idade mais nova, e sua condição de dono de restaurante à beira-mar 

frequentado por turistas e ecologistas que normalmente frequentam a Praia da Gamboa. O 

mesmo discurso foi observado em um pescador com características semelhantes na Guarda do 

Embaú. A importância ecológica da Lagoa do Ribeirão presente na fala do pescador está no 

documento técnico que traz as justificativas para inserção desse ambiente no Parque Estadual 

da Serra do Tabuleiro no momento de sua criação. Isso demonstra que de lá para cá, embora 

tenha havido alterações nos ambientes naturais ao longo de toda a bacia hidrográfica, as 

características ambientais atuais justificam a permanência de sua proteção legal. 

Dentre as espécies que se desenvolvem na lagoa, o camarão é considerado uma 

importante fonte de alimento para os demais peixes que existem no estuário: “dali que saía a 

alimentação dos peixes cá embaixo, que era a corvina a alimentação era mais o camarão, o 

robalo, então era o peixe que nós pescava muito era a corvina, então o camarão servia de 

comida para esses peixes” (JOSÉ, 73 anos - Três Barras). Portanto, o declínio da espécie 

compromete a manutenção de toda a cadeia trófica.  

O uso do estuário pelas espécies, como o movimento dos peixes que se refugiam em 

rios menores como Rio do Barbosa e do Tigre e utilizam a Lagoa do Ribeirão e as partes 

baixas do Rio da Madre para se alimentar, foi descrito pelo pescador: 

 

[...] mas já os outros peixes quando chegava à noite eles retornavam pro riacho, 

vinham dormir tudo dentro do riacho, que é esse riacho do Barbosa e do Tigre, eles 

vinham tudo da lagoa e até do próprio rio, quando era de tardinha, eles tinha um 
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horário né, quando era bem de tardinha, perto do horário de, a gente via o peixe 

vindo saltando, tudo de cabecinha para o lado do riacho, para entrar, para ir dormir 

lá no riacho, de manhã eles faziam a mesma pulaçada descendo, iam pras “croa” iam 

pra se alimentar no rio (ALMIR, 60 anos, Morretes). 

 

“Croa” representa as partes mais baixas do rio, uma palavra acionada em diversas 

comunidades do estuário. A palavra “marisqueira” apareceu na Guarda do Embaú referindo-

se a peixes graúdos: “eu falo marisqueira é uma anchova de 8 a 12 kilos. Marisqueira é 

anchova, é só um exemplo né, miraguaia, bagre cabeçudo, são peixes grandes que tinha na 

época” (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). Na comunidade do Morretes, os robalos 

grandes e comercialmente rentáveis são chamados de “maluf”, e os pequenos, pelo prejuízo 

que dão em comerem a isca, são chamados de “gastura”:  

 

Maluf é o apelido, porque é caro, peso, grandão é 15, os grandão e é caro, no verão 

eu vendo pros lancheiro e eles me pagam até 22 reais, 25 reais o kilo. Mas sendo 

miúdo é gastura, gasturinha porque ele é muito esganado, o cara joga o camarão e 

eles não deixam o grande pegar a isca, são os primeiro a pegar (ALMIR, 60 anos - 

Morretes). 

 

Os peixes que fazem sua trajetória no mar e utilizam o estuário como o bagre e a 

tainha são conhecidos como peixes de “corso”, sendo a palavra corso “o deslocamento, é a 

volta que eles fazem no mar. O bagre já é vem do norte a tainha é diferente vem do sul, vem 

do Paraguai, vem do Rio Grande” (amigo/AMADEU, 54 anos - Morretes). 

Os meandros abandonados dos rios são localmente denominados como “camboinha” e 

considerados locais de criação de peixe “porque tem uns lugares de água parada, também cria 

[...] Sim, é braço de rio [...] Isso exatamente é braço de rio que pega as nascente assim, vale, 

aqui tem uma camboinha, tira agua, escoa, tudo aqui, cai nessa camboinha aqui” (ANTENOR, 

61 anos - Morretes). 

A Lagoa do Ribeirão, além de ser um criadouro de peixe, é considerada um “criadouro 

de gente” para as comunidades localizadas em seu entorno que, historicamente, utilizaram 

esses ambientes para alimentar suas famílias. “Era, pela fartura, minha filha, de comida, povo, 

o povo do Ribeirão só vivia daquilo ali, e você não é daqui, mas eu nasci aqui, eu conheço 

tudo, todos eles do Ribeirão, os que morreram e o que estão vivos” (HORÁCIO, 74 anos - 

Areias). O entendimento da lagoa como um “criadouro de gente” ficou evidente nas 

comunidades que utilizam diretamente esse ambiente. Nas outras comunidades, prevalece o 

discurso de criadouro para espécies que povoam o estuário.  A fala do pescador Horácio que 

relata o uso da lagoa pelo povo do Ribeirão, afirmando conhecer “os que morreram e o que 

estão vivos” demonstra o laço ancestral, o sentimento de pertença do pescador a um lugar e 

uma comunidade, como também o poder da tradição que envolve a pesca no estuário. 
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O relato que se segue ocorreu de forma emocionada pela esposa de um pescador da 

comunidade da Gamboinha, localizada no entorno da Lagoa do Ribeirão, que pesca de caniço 

nos ambientes úmidos da planície e coleta marisco no costão da Praia da Gamboa:  

 

Minha querida eu fui criada com peixinho na lagoa, todos nós aqui. Tudo filho do 

rio, é verdade, a gente até se emociona de dizer, isso é uma maravilha, tem que 

preservar, porque isso foi abençoado de Deus, deixado, não é? Olha, eu não tenho 

nem palavras para te dizer, essa coisa maravilhosa que Deus deixou, então tem que 

preservar. Isso é uma dadiva de Deus, isso aí é uma relíquia para nós. Isso a minha 

mãe, a minha, a minha avó, minha bisavó, gente, tudo criando ali, isso aí é desde do 

começo do mundo, com certeza, e eu já vou pra 60 anos e ainda. Eu amo de paixão 

(esposa/DIRCEU, 61 anos - Gamboinha).  

 

O discurso da pescadora declara o sentimento de pertença e identidade, e a noção de 

patrimônio em relação à Lagoa do Ribeirão. Da mesma forma, o Rio da Madre para o 

pescador da Guarda do Embaú, onde “O rio é a alma da comunidade” (AUGUSTO, 44 anos - 

Guarda do Embaú). 

O conhecimento dos pescadores em relação ao território tradicional é evidenciado 

nos nomes dados aos lugares, pontos de pesca ou coleta dos recursos naturais. 

 

[---] lá da saída da Lagoa tinha um canal que já tinha um ostreiro pequeno, depois 

vinha descendo né, e conforme tinha os ostreiros a gente dava um nome né, tem o 

“Casquero, tem o “Pina” que é o, é um lugar que tinha muita ostra, tem de baixo que 

já deu o nome de “Casquero” mesmo porque, por causa do pessoal vinha tirar ostra, 

e jogava a casca no barranco, cozinhava ela a capa, levava só a... a ostra né, então já 

botaram o nome de “Casquero”, e daí pra ali abaixo, vinha ter ostra até o Porto da 

Telha, até o Porto da Telha tinha ostreiro, tinha ostra, e é uma ostra que hoje em dia 

é difícil de encontrar em outros rio quase não tem, eu não conheço outro rio que tem 

essa ostra (JOSÉ, 73 anos - Três Barras).  

 

O pescador identifica como Pina e Casqueiro os “ostreiros”, locais que pela 

caraterística natural acumulam ostra. A sabedoria da localização dos ostreiros demonstra o 

conhecimento dos pescadores sobre o ambiente sendo verificado nas falas dos pescadores 

mais antigos.  

O conhecimento dos nomes dados aos portos dispostos ao longo do estuário, onde se 

localizam os ranchos, também demonstra o conhecimento do território, a memória coletiva e o 

pertencimento ao lugar. 

 

A lagoa faz uma bola, né, então tem aqui na boca do rio, no canal, chega um 

estranho da Guarda, aonde é que eu vou para a Costa do Morro, salta lá de frente da 

Costa do Morro, lá no Porto da Costa do Morro, no canto da lagoa, então ficou 

porque a Costa do Morro fica lá: Ah! eu quero saltar para ir no Natal. Que era o 

comprador de peixe. Salta no Porto das Pedras para ir no comprador do peixe. Eu 

quero ir falar com o Deca Juvêncio que é da igreja, no Porto do Valo, porque daí nos 

estava lá na Sorocaba e o número da Sorocaba que não conhecia bem, eu quero 

saltar mais perto do... Só atravessava a lagoa, saltava no Porto do Valo, para vir para 

o Deca Juvêncio, que era a antiga venda, de frente à igreja, então tinha que saltar no 

Porto do Valo, vinha aqui, só cortar a lagoa assim. A gente estava na Sorocaba, ou 



129 
 

quero ir no Ribeirão, mas quero ir de canoa, vou saltar onde? (DEMÉTRIO, 76 anos 

- Ribeirão). 

 

Porto da Costa do Morro, Porto das Telhas, Porto do Valo, Porto das Pedras são locais 

de embarque que foram ao longo do tempo utilizados no transporte de pessoas e mercadorias. 

Importantes via de acesso e contato entre as comunidades do estuário. 

Essa dinâmica de utilização dos portos foi relatada por Dona Valézia, moradora mais 

antiga da Baixada do Maciambu, sobre uma senhora negra que vinha da comunidade da 

Gamboa para fazer os partos das mulheres na Guarda do Embaú, embarcando em uma canoa 

ancorada no Porto das Telhas: 

 

Era uma preta, preta velha lá da Gamboa, então achava, eles iam buscar ela lá, iam 

pelo rio de canoa, chegando no...o nome era Porto da Telha. Deixavam a canoa ali e 

iam buscar ela de pé, dai ela vinha, dai ficava dez, quinze dias com a gente porque a 

gente gostava muito dela (Dona Velézia, 103 anos – Pinheira). 

 

No estuário do Rio da Madre, os afrodescendentes também possuíam o conhecimento 

da cura e faziam benzeduras. As informações obtidas com Dona Valézia no ano de 2012 

foram confirmadas pelo pescador Calvino, que possui 71 anos e pertence à comunidade 

Gamboa. Segundo esse pescador, a parteira era a Dona Cristina e fazia parte da única família 

de afrodescendente existente na localidade.  

Porto das Telhas é um local histórico que recebeu esse nome por ser o primeiro porto a 

ter ranchos com telhas, diferente dos demais que tinham telhados cobertos por palha seca de 

taboa. Atualmente diversos ranchos do local foram demolidos pela justiça por se encontrarem 

em Área de Preservação Permanente. Ao lado dos ranchos, projeta-se o Empreendimento 

Imobiliário Porto Baleia, que será tratado no item “conflitos ambientais”.  

O entendimento dos pescadores quanto à importância da mata ciliar dos rios e da 

Lagoa do Ribeirão fica claro na fala que se segue, e relaciona-se à ideia da manutenção do 

volume hídrico e na formação de esconderijos necessários à reprodução dos peixes: “Essa 

madeira onde tem a madeira, nas curvas do rio né. Seria um lugar mais fundo, ali tem madeira 

quando dá enchente derruba a madeira a madeira fica na água. O peixe quando vem, o peixe 

fica calmo alí né” (ALMIR, 60 anos - Morretes). A fala do Almir demonstra o conhecimento 

sobre o comportamento dos peixes no ambiente natural.  

A referência à existência de uma floresta no entorno da Lagoa do Ribeirão apareceu 

algumas vezes nas falas dos entrevistados.  

 

Isso aí era mato, o araçá, bacupari, isso quando chegava no meio de fevereiro, 

janeiro, fevereiro, você ia ali, não sei se você conhece bacupari, uma fruta que tem, 

você não conhece, mas esse mato era cheio, Araçá [...] a água que chovia ela ficava 
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presa dentro da sanga, da mata, vê que você hoje dá dois, três dias de sol você vai 

por ali, tudo seco (DUARTE, 69 anos - Gamboinha). 

 

Grande parte dessa floresta não existe mais, ela foi desmatada pela expansão da 

pecuária nos anos 80. A importância da conservação da vegetação, da qualidade ambiental, os 

recursos hídricos e a dependência da manutenção dessas caraterísticas para reprodução social 

do modo de vida dos pescadores colocam-nos como interessados diretos na conservação dos 

ecossistemas do estuário.    

A preferência dos pescadores tradicionais é pelas espécies que vêm do mar, embora 

espécies de água doce como o cará sejam também importantes na pesca praticada como lazer 

e na garantia da segurança alimentar das comunidades estuarinas: “O peixe de água doce 

mesmo é aquele peixe que nós pescadores não pescamos que é o jundiá, a traíra o cará [...] 

Aquilo é o peixe que qualquer pessoa vai pescar pra casa” (AMADEU, 54 anos - Morretes). 

Nesse caso, o conhecimento tradicional refletido da habilidade de captura dos peixes que vem 

do mar define o “ser” pescador. 

O Rio da Madre é um rio meândrico, um corpo único da nascente à foz. A entrada dos 

peixes do mar para o estuário ocorre pela foz de seu rio principal, localizada na Guarda do 

Embaú. O camarão também é uma das espécies descritas pelos pescadores que entra pela foz 

do rio na fase larval pelo movimento da maré, e depois de atingir determinado tamanho 

retorna para o mar: “Ele entra uma larvinha pro rio, ele entra uma larvinha, aí com 3 meses 

ele começa a ir embora é quando nós capturamos ele. Quando ele quer ir embora, a gente 

captura ele” (JOCA, 68 anos – Guarda do Embaú). A captura do camarão da Guarda do 

Embaú ocorre no retorno da espécie ao mar.  

Quanto à classificação das espécies feita pelos pescadores, a tainha e a tainhota que 

aparecem no discurso de alguns pescadores como espécies distintas, segundo um pescador 

local, refere-se a uma mesma espécie: “a tainhota que faz parte da tainha, que é o filhote da 

tainha, e tem a tainha do corso, que a gente mata aqui quando vem, que ela sai do Rio Grande, 

que ela vem aqui que é mais junho, né” (AMADEU, 54 anos - Morretes). Da mesma forma, a 

corvina e a corvinota, que, segundo outro pescador, são espécies distintas: “essa tal de 

corvinota, porque não é bem a courvina. não, ela é uma corvina que ela dá só naquele 

tamanho médio, ela não sai daquilo, e tem já a corvina mesmo que ela cresce rápido né, e dá 

no alto mar” (JOSÉ, 73 anos - Três Barras). Esses relatos sugerem uma lógica e classificação 

própria que levam em conta o tamanho, peso e área de vida da espécie.   

A espécie do peixe também é identificada através de seu comportamento na água: “Se 

a tainha que pula lá nós sabemos, mas lá foi um paratizinho alí. bagre não pula, robalo 
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também não pula, só bate assim” (ALMIR, 60 anos - Morretes). Esse tipo de conhecimento 

auxilia nas técnicas de captura: “Às vezes mata, às vezes mata, às vezes ele deixa na tarrafa 

um buraco deste tamanho, porque o robalo tem aquele corte na cara, ele corta mais do que 

uma faca” (ISMAEL, 62 anos - Areias). Nesse caso, as características do robalo definem sua 

forma de pesca: “O robalo ninguém pesca de rede. É caniço armado, eles pescam de caniço 

armado ou caniço com isca” (AMADEU, 54 anos - Morretes).       

Assim como o entendimento do histórico de uso e ocupação do lugar, esses fragmentos 

do conhecimento manifestado pelos pescadores sobre as relações ecológicas existentes entre o 

homem e o ambiente contribuem para o entendimento do modo de vida, dos valores e 

territorialidades específicas presentes na dinâmica da pesca no estuário do Rio da Madre. 

 

3.3 CONFLITOS AMBIENTAIS 

 

Os conflitos ambientais vivenciados pelos pescadores tradicionais no estuário do Rio 

da Madre ocorrem principalmente pela imposição de leis ambientais que desconsideram o uso 

e o manejo coletivo dos recursos naturais, e pelas alterações socioambientais resultantes da 

expansão de um modelo de desenvolvimento baseado na industrialização e urbanização da 

zona costeira.  

Os conflitos ambientais serão apresentados a partir da perspectiva dos pescadores que 

vivenciam as situações de conflito e foram organizados em seis grandes grupos.  

O primeiro grupo apresenta os conflitos ambientais envolvendo a legislação ambiental 

incidentes no território dos pescadores tradicionais; o segundo grupo trata dos conflitos 

ambientais existentes entre os próprios pescadores na apropriação do recurso pesqueiro; o 

terceiro grupo discorre sobre os conflitos ambientais gerados pela pesca industrial, e o quarto, 

dos conflitos trazidos pelo turismo; o quinto grupo discorre sobre os conflitos ambientais 

causados pela contaminação dos recursos hídricos. Por fim, são apresentados os conflitos 

ambientais causados pela privatização das áreas de uso comum, atualmente intensificada com 

a alteração dos limites do parque e criação da APA do Entorno Costeiro.  

 

3.3.1 Conflitos da pesca artesanal com a legislação ambiental 

 

O conflito dos pescadores com a legislação ambiental ocorre na definição de territórios 

tradicionalmente ocupados pela população local como pertencente ao Parque Estadual da 
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Serra do Tabuleiro; na demolição de ranchos de pesca em Áreas de Preservação Permanente e 

no confronto com a fiscalização ambiental realizada por policiais ambientais.  

 

3.3.1.1 O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

 

A criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro passou a ser sentida pelos 

pescadores tradicionais principalmente a partir da implantação do 1.º Batalhão da Policia 

Ambiental do Estado de Santa Catarina na Baixada do Maciambu (Palhoça), em 1991. Nesse 

período, a fiscalização da pesca começou a ser realizada por policiais militares ambientais que 

também intensificaram o combate à caça, ao extrativismo e ao desmatamento da bacia 

hidrográfica do Rio da Madre. 

Embora o Rio da Madre tenha seus limites inseridos no parque, uma Unidade de 

Conservação que não permite o uso direto dos recursos naturais, a atividade nunca foi 

proibida no estuário, e os policiais ambientais seguem as normas legais da pesca na 

fiscalização, regulando o uso de técnicas, tamanho e época de captura das espécies.  

Apesar disso, segundo a pescadora das Três Barras, existe o entendimento em sua 

comunidade que a fiscalização do uso de redes no estuário seja sobreposição do parque nos 

territórios de pesca.   

Eu vejo assim, assim que surgiu o Parque em 75, eu não estava aqui nesse período, 

eu saí daqui em 72, não acompanhei muito, mas em 90 eu ouvia muitos pescadores 

reclamando que eles botavam a rede e o IBAMA passava e recolhiam, então os 

pescadores sofreram com isso [...] Até peixe dentro da rede inteirinho eles levavam 

(INÊS, 53 anos – Três Barras).  

 

A reclamação dos pescadores quanto ao confisco dos peixes nas redes ou tarrafas 

apreendidas é comum e aparenta ser uma ofensa ou penalidade maior do que a perda do 

aparelho de pesca.  

A falta de comunicação dos gestores do parque com as comunidades locais foi um 

problema apontado por um pescador, Augusto, da Guarda do Embaú. Sua fala demonstra a 

ineficiência do modelo de gestão praticado pelo Estado, que excluiu a possibilidade da 

participação das comunidades na gestão do território, e, consequentemente, a criação de 

alternativas de uso compatíveis com os princípios da UC.   

 

O parque teria que ser firme, de falar o que era o parque e ensinar pra comunidade 

como a comunidade deveria ganhar com o parque, com o que eles tinham de bonito. 

Acho que essa foi uma falha imperdoável com relação ao parque. Cria-se um parque, 

mas não fala pras pessoas como é que deve viver dentro dele, né. Pô, Isso aí foi um 

desleixo com a comunidade. Ah, tá louco! Acho que isso foi uma falha muito 

grande. Quanto à criação do parque, ensinar o povo a conviver com ele 

(AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). 
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Unidades de Conservação de proteção integral não permitem o uso direto de seus 

recursos naturais e a residência de moradores dentro de seus limites, um aspecto pouco 

compreendido pelas populações locais, expressa na fala do Augusto, quando afirma: “Cria-se 

um parque, mas não fala pras pessoas como é que deve viver dentro dele”. A fala do pescador 

demonstra que a falta de comunicação do órgão gestão do parque com a população gerou a 

desinformação em relação aos limites da UC. Percebe-se que as limitações impostas na 

ocupação da zona de amortecimento do parque e em Áreas de Preservação Permanente 

resultaram no entendimento de que grande parte da população dessa planície residisse no 

interior do parque e não no entorno dele.  

Com relação ao impacto do parque na agricultura, a inclusão de áreas cultivadas nos 

limites da UC limitou sua continuidade, mas não de forma efetiva.  

 

Sabe, a gente começou a sentir mesmo a criação do parque foi quando o pessoal 

aqui, eram 3 famílias que eram donas da Guarda do Embaú inteira, que tinha uma 

faixa grande de terra que não utilizavam né. Usavam só pra plantar, continuaram 

plantando, porque até 12, 13 anos eu morei no engenho de meu avô. Até então o 

Parque não tinha feito nada. Mas quando eles começaram a picar o terreno pra 

vender, que o terreno tava dando dinheiro, né. Aí começaram a sentir que o parque 

existia [...] E aí na venda dos terrenos é que sentiram que o parque existia, né. Mas 

isso aí foi, eu tinha 12 anos, 84 pra 85, era parque, mas ninguém sabia. Continuava 

plantando igual, pescando igual, desmatando. Dava nada. Mas quando eles 

começaram a picar o terreno pra vender [...]  Aí que o Parque começou a falar: óh, 

não pode, não pode! Mas não com ferro e fogo sabe, eles não foram firmes na 

posição deles (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú).  

 

Para Augusto, a especulação imobiliária foi um grande fator de mudança no uso do 

solo que demandou o parcelamento da terra para construção de casas de veraneio em áreas 

anteriormente ocupadas pela agricultura. A procura de terrenos por turistas gerou 

oportunidades de negócios para população local, conflitando com a limitação imposta pelo 

parque e outras leis ambientais.   

Os conflitos fundiários envolvendo o Parque e as comunidades intensificaram-se ao 

longo das décadas, como colocado antes,  devido a não indenização de seus proprietários e ao 

parcelamento do solo entre familiares, conforme verificado no depoimento do pescador 

Otávio, que também é criador de gado no Campo de Araçatuba, localizado no interior da UC:  

 

Eles têm de passar a mão, indenizar o terreno, aí eles podem dizer que é deles [...]. 

Então eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho terreno, não posso tirar um 

lote para dar pro meu filho ou minha filha fazer uma casa? Vai ter que compra fora? 

Eu acho assim óh. Quem inventou essa lei, quem inventou essa lei, onde é que o pai 

dele morava? Onde é que ele foi criado? O pai dele foi criado no fundo do mar, num 

foi? [...] Então, eles tinham que chegar: Óh, é parque, é, então aqui óh pode 

trabalhar, aqui tudo pode lotear, pode lotear, agora essa área aqui, não mexe 

(OTÁVIO, 61 anos - Guarda do Embaú).  
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O entendimento dos entrevistados acerca do processo de criação do Parque como 

sendo uma obra de uma pessoa  aparece em varios relatos.   A maioria das pessoas associa 

este fato ao trabalho de seu idealizador, padre, botânico e pesquisador catarinense, Raulino 

Reitz. O questionamento do pescador sobre o lugar de criação do idealizador do parque 

explicita o sentimento da imposição de uma lei que desconsiderou a existência de populações, 

territórios e trajetórias de vida. 

Como abordado no Capítulo 2, alguns moradores do estuário possuem gado nos 

campos comunais delimitados como parque de forma complementar à pesca, agricultura ou 

atividades ligadas ao comércio ou turismo.  

 

Alí é de vários sócios né. Alí deve ter 200 cabeça, 250 cabeça. Um tem 10, outro 

tem 5, outro tem 20, outro tem 15 e assim vai. Quem puder botar mais, bota mais. 

Aquele que puder botar menos bota menos. E o serviço é igual [...] Que não tá 

invadido por causa dos criador, se não fosse os criador já estava uma... já tinha 

credo, não tinha um pedaço. Então ainda existe aquilo alí porque os criador estão alí, 

estão mantendo alí, estão mantendo [...] Da sede do parque até aqui atrás do posto da 

Pinheira a gente está cuidando [...] Estamos cuidando. Porque senão, se nós disser 

assim: nós vamos levantar o gado, ninguém quer cuidar de mais nada. Nós falamos 

hoje amanhã já tem 200 pessoas lá dentro (OTÁVIO, 61 anos - Guarda do Embaú).        

 

Segundo Otávio, os criadores de gado no Campo de Araçatuba sofrem com a negação 

do direito do uso comum da terra, ao mesmo tempo em que impedem o avanço das invasões 

com construções clandestinas no referido campo. Outro conflito existente entre os criadores 

de gado e a UC é o histórico manejo com fogo utilizado para renovação do pasto, que resulta 

em incêndios florestais de grandes proporções na vegetação de restinga protegida pelo parque. 

Os criadores de gado não assumem a prática, mas são apontados pela população como os 

principais suspeitos, uma vez que o gado é o grande beneficiado das queimadas ao alimentar-

se do rebroto da vegetação.  

Embora a proibição do desmatamento seja vista pelos pescadores como um aspecto 

positivo trazido pelo parque para a manutenção dos recursos hídricos, esse fato acarretou a 

proibição da retirada das madeiras nobres para confecção de canoas: “Por um lado foi bom, 

tampou os matos pras água virem, mas aí prejudica um colono que quer fazer uma canoa, né” 

(HORÁCIO, 74 anos - Areias). Uma prática que passou a ser realizada de forma clandestina, 

assim como a caça: “até algum na época que foi proibida a caça, que não podia caçar mais, 

ainda dava umas fugidas e fazia uma caçada dentro do parque” (DEMÉTRIO, 76 anos - 

Ribeirão).  
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3.3.1.2 A permanência dos ranchos de pesca em Área de Preservação Permanente  

 

No estuário, as demolições dos ranchos de pesca ocorreram no Rio da Madre na 

localidade do Porto das Telhas, utilizado em grande parte por pescadores da comunidade da 

Gamboa.  A ação civil pública foi gerada no ano de 2009 pelo Ministério Público Estadual por 

meio da Promotoria Temática do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, com a justificativa 

de estarem tornando-se residências em Área de Preservação Permanente. Essa ação ocorreu 

no mesmo ano da recategorização do parque e resultou na demolição de alguns ranchos de 

pesca, proibição da construção de novos ranchos e reforma dos já existentes. 

 

Figura 32 - Rancho demolido no Porto das Telhas (Paulo Lopes/SC) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Entre os pescadores, existe o entendimento de que a justiça foi acionada para defender 

o interesse de grandes grupos econômicos, como um membro família proprietária da empresa 

Gerdau, que adquiriu a área após a recategorização do parque e transformação em APA do 

Entorno Costeiro para a construção do complexo imobiliário Porto Baleia, que será tratado 

adiante.  

 

Eu tenho rancho lá ainda, mas só que é assim, depois que venderam aquela área ali é 

que veio esse processo para todo o pescador para tirar o rancho, então a gente tem 

absoluta certeza que tem interferência desses grupos que comprou alguma lei, 

alguma coisa para que tirasse os pescadores de lá, entendeu? (ABELARDO, 40 anos 

- Gamboa).  

 

A criminalização dos pescadores e de seu modo de vida, que depende do uso de 

ranchos de pesca, ao lado da apropriação privada do ambiente e flexibilização das leis 
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ambientais para construção de um empreendimento imobiliário que coloca em risco a 

reprodução social do grupo, revela a situação de injustiça ambiental vivenciada pelos 

pescadores no estuário do Rio da Madre.   

O pescador Belino, da Gamboa, relata que a demolição ocorreu após o vencimento de 

um Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre pescadores e o Ministério Público 

Estadual.  

Tinha trinta e oito, agora tem vinte e nove, agora vai mais nove para o pau, porque o 

pessoal ficou com medo que muita gente trabalhava e ficaram com medo de perder o 

emprego por causa do rancho ali, por causa de uma ação, nunca sofreram uma ação, 

imagine pescador sofrer uma ação civil e criminal, uma coisa que não fez nada [...] 

tem rancho ali de oitenta anos, setenta anos, nem era nascido ainda, então muita 

gente assinou um TAC para desmanchar [...] assinar um TAC de ajuste de conduta, 

o pessoal nem sabia o que era, um advogado para dez, um advogado arrumado 

ainda, nem pago é [...] porque eles assinaram o TAC para desmanchar, agora o TAC 

venceu, o TAC tem prazo, vai lá assina um TAC de seis meses, quando vê eles vem 

desmanchar, é o que está acontecendo agora, os TAC estão vencendo e ela está 

mandando desmanchar, o pai não assinou, eu disse para ele não assinar, um monte 

de gente, mas muita gente ficou com medo, achou que ia perder o emprego, achou 

que ia muita gente ficar desempregada [...] Eles estão alegando que nós estamos 

usando rancho em cima da APA da Baleia, da APA do Entorno Costeiro,  de 

preservação, APP [...] Não existia APP há cem anos, APP foi criada agora, ali 

faltou... Pescador não tem dinheiro, se pega um advogado bom não tinha dado nada, 

tinha defendido e saía bonito, eu acho, na minha concepção" (BELINO, 45 anos - 

Gamboa).      

 

Segundo Belino, muitos pescadores assinaram o TAC por medo de serem condenados 

e sem conhecimento do seu conteúdo. Prudêncio (2012), em uma entrevista com o promotor 

de justiça investido na Promotoria Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, descreve que, a 

partir da ação movida, os pescadores recorreram à justiça e, no ano de 2011, conquistaram o 

direito de uso sob certos condicionantes. 

No entanto, para Belino, a defesa jurídica dos pescadores foi inadequada e não 

impediu a demolição de alguns ranchos.  

A proibição da reforma dos ranchos é um problema frente à exposição das estruturas 

de madeira às intempéries do tempo.  

Isso revela a posição assumida pelo Estado nesse caso, que criminaliza os pescadores 

quando deveria garantir as condições necessárias para manutenção desse modo de vida, 

segundo a legislação específica referente aos povos e comunidades tradicionais.     
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3.3.1.3 Os pescadores e a fiscalização ambiental 

 

O conflito entre pescadores e a fiscalização ambiental ocorre no descumprimento das 

normas legais que regulam a atividade da pesca em rios e lagunas, como o uso de utensílios e 

práticas consideradas predatórias. 

O pescador Amadeu explica abaixo que a prática de colocar redes de pesca de uma 

margem à outra do rio é proibida, mas muitos desrespeitam a legislação.  

 

Nós pescadores temos um limite pra trabalhar com a rede, nós não podemos botar a 

rede em toda margem [...] Muitos obedecem, muitos não obedecem. A fiscalização 

já deu uma trabalhada aí, uns 5, 6 anos, mas também já desistiu [...] Então, alguns 

lugares as redes vão...depende o lugar do rio, um lugar largo do rio a rede vai até o 

meio do rio, mas um lugar mais estreito, porque o rio não é de uma largura só, a rede 

já alcança do outro lado. Então, mas isso é a vida do pescador, pescador tem que 

viver né, pescador tem que trabalhar, então é uma pescaria irregular, é só nesse tipo 

de pescaria que eles são contra, a fiscalização em cima de nós (AMADEU, 54 anos - 

Morretes).  

 

Ao mesmo tempo em que o pescador reconhece ser esta uma pesca ilegal, ele justifica 

que o “pescador tem que viver, tem que trabalhar”, sugerindo que o desrespeito às normas de 

pesca resulta da escassez do recurso pesqueiro, que força os trabalhadores a intensificarem 

suas formas de captura. O resultado é aprofundamento do declínio do recurso pesqueiro e a 

criminalização do pescador. 

Como vimos anteriormente, a pesca do camarão-rosa costuma ser realizada com o uso 

de rede de espera, uma técnica que captura a espécie na foz do rio em sua trajetória de saída 

do estuário para o mar. A rede de coca é outra técnica de captura do camarão rosa utilizada no 

arrasto das margens da lagoa e do Rio da Madre. As duas formas de pesca são proibidas no 

estuário, mas defendidas pelos usuários por considerarem de pouco impacto e ajustadas às 

dinâmicas do ambiente.  

A rede de espera é utilizada pela comunidade da Guarda do Embaú, localizada na foz 

do Rio da Madre. 

[...] eles proíbem a gente de colocar a rede na saída do rio pra capturar o camarão. 

Mas eles desconhecem a natureza. A rede é colocada quando a maré vaza muito. 

Eles alegam que é área de circulação de peixe, que o peixe entra pro rio e não pode 

tapar entrada porque senão ele não consegue entrar e não consegue povoar o rio. 

Bom. Peixe entra pro rio no reponto da maré, no reponto, não digo que não entre por 

vazante também, a tainha entra por vazante, a gente prefere pescar a tainha do que 

camarão, então não se pesca o camarão [...] e falam também que a rede de camarão é 

predatória que mata os filhotes, que a rede é pequena e coisa e tal, mentira também.  

A gente coloca a rede de camarão e de 15 em 15 minutos a rede é revista, é tirado 

tudo, tudo que cai tá vivo, nada, nada morre, o que cai na malha, tá tudo vivo e é 

jogado na beira do rio, o siri já sai tudo, filhote de linguado, filhote de peixe a gente 

já joga alí na beira mesmo, só cata o que é camarão, não mata nada (AUGUSTO, 44 

anos - Guarda do Embaú). 
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Esse pescador justifica o uso de rede de espera com base em seu conhecimento quanto 

ao comportamento dos peixes e da dinâmica do estuário. Segundo Augusto, os peixes 

costumam entrar do mar para a parte fluvial do estuário quando a maré enche, ao contrário do 

momento que a rede é colocada, que é na vazante da maré. Afirma que alguns peixes, como a 

tainha, entram no rio também pela vazante, mas, nesse período, os pescadores preferem pescar 

a tainha e não o camarão. Quanto à mortandade de outras espécies na rede, os pescadores 

garantem que a rede é verificada constantemente, e que as demais espécies capturadas são 

devolvidas vivas para o rio.  

O pescador relata que a fiscalização sobre essa forma de pesca era feita com violência 

por parte dos policiais ambientais, gerando conflitos. Mas atualmente ela é tolerada pela 

fiscalização, que passou a compreender um pouco mais sobre a pesca.  

 

[...] pegaram rede, já botou gente no mato, aí tiveram os pescadores que se exaltaram 

que ninguém é bandido e trataram igual bandido, a gente saía correndo igual 

bandido, já chegaram dando tiro pra cima [...] Mas acho que eles passaram um 

pouco a entender a coisa como é que é né. Sei lá, a nossa lei é tão... Não tem como 

falar da nossa lei. Não favorece nada, o povo não favorece a ninguém, não favorece 

a ninguém. Quer dizer, existem leis que favorecem, sim, mas essas não são aplicadas 

(AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). 

 

O sentimento das leis ambientais desfavorecerem os pobres é uma constante na fala 

dos pescadores. 

A pesca de camarão com rede de coca utilizada por pescadores na Lagoa do Ribeirão 

e no Rio da Madre é a mesma pesca de arrasto desenvolvida em grande escala por barcos 

empresariais na costa. No entanto, apenas os barcos empresariais possuem autorização para 

fazê-la.  

[...] então era com a rede de coca que é duas pessoas puxando uma rede e aí com a 

canoa atrás amarrada com nylon puxando a canoa, e com a luz de querosene 

clareando a... E isso só se usa à margem do rio, né, [...] naquela época era mais de 

vinte, trinta pessoas fazendo isso, e tinha camarão com abundância, hoje não tem 

ninguém fazendo esse tipo de pesca e não tem camarão [...] Aí quer dizer, no rio o 

pescador artesanal, só pra ti entender como as leis está tudo errado, você sabe, o 

Brasil não tem mais jeito, lá não estraga nada, e esses aí esses barcos que estão aí, 

esses que estão com luz ali acessa, que é o mesmo esquema, eles estão arrastando a 

rede de coca no mar, que pega o camarão, mas só que é uma rede enorme, nós lá é 

três metros de rede lá, eles é não sei quanto, aquilo ali sim é o predador do mar, e aí 

pode, aí eles têm licença, aí quer dizer o artesanal não tem, não pode (ABELARDO, 

40 anos - Gamboa). 

 

Até pouco tempo, essa prática era bastante utilizada no estuário, mas devido à escassez 

do camarão e a proibição de seu uso, ela foi abandonada, mas o pescador Abelardo 

responsabiliza a pesca empresarial como responsável pelo declínio da espécie, embora 

algumas falas sinalizem o excesso da captura da espécie pelos pescadores locais como uma 
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das causas da escassez do recurso, associada a contaminação hídrica, assoreamento dos rios e 

lagoa e outros motivos conforme demonstrado pelo gráfico que traz a percepção dos 

pescadores sobre as principais causas do declínio das espécies no estuário (p.121). 

No estuário do Rio da Madre, verificou-se a diminuição da frequência das ações de 

fiscalização que passaram a ser inesperadas pelos pescadores, descritas “como um ataque”. 

Alguns relatos trazem formas violentas de abordagem por parte dos policiais ambientais, 

outros de ponderação.  

Segundo os pescadores, a intensificação da fiscalização ambiental é esperada durante a 

safra da tainha de corso: “quando chega essa época da tainha do corso ambiental bate e a 

gente sabe que eles vão pegar, de uma hora para outra eles pegam, eles têm uma volta para 

fazer né, se pegar pegou, ou se não, deu sorte” (ISMAEL, 62 anos - Areias). A apreensão e o 

medo fazem parte da rotina de pesca. 

Como estratégia de resistência, no momento da fiscalização, os pescadores afastam-se 

das redes de pesca, impedindo que sejam identificados como seus donos e multados. Mesmo 

assim, elas são apreendidas, eles perdem boa parte da safra em um período de pesca 

considerado crucial para a manutenção do pescador. 

Um ponto interessante verificado na pesquisa foi o casamento da filha do 

atravessador/pescador da comunidade do Morretes, usuário de rede de pesca, com um policial 

ambiental responsável pela fiscalização do estuário. Esse aspecto traz a complexidade 

presente na relação de parentesco existente na pesca, em que muitos policiais ambientais são 

pescadores ou de família de pescadores.  

Embora o pescador afirme ser uma relação tranquila, - “eles tão no trabalho deles. Se 

eles são fiscais e têm um parente deles alí pescando irregular, eles têm todo direito de levar o 

material, apreender o material” (ANTENOR, 61 anos - Morretes), - é possível que haja uma 

tensão na relação de poder exercida entre ambas as partes. Ao mesmo tempo, o fato de os 

policiais ambientais pertencerem às comunidades pesqueiras, possibilitou a flexibilização das 

leis e seu ajustamento à realidade social do lugar, como afirmou o pescador Augusto, com 

relação à proibição da pesca do camarão com rede de espera em sua comunidade: “que eles 

[policiais ambientais] passaram um pouco a entender a coisa como é que é NE”.  

A mesma situação foi verificada por Jaqueline Prudêncio (2012) no período que não 

existia a polícia ambiental, e a fiscalização da pesca era realizada por fiscais locais 

(pescadores) contratados pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE). 

Nesse período, (1979-1990), os acordos comunitários praticados no estuário diferenciavam-se 
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das portarias emitidas pelo órgão, indicando que os pescadores fiscais buscavam enquadrar, 

de forma flexível, as diretrizes normativas às práticas locais (PRUDÊNCIO, 2012). 

Portanto, verificou-se que os conflitos gerados pela fiscalização ambiental no 

estuário do Rio da Madre ocorrem pela imposição de leis ambientais; truculência da polícia 

ambiental; ruptura com a lógica do manejo dos recursos naturais operadas pelos acordos 

comunitários e a deslegitimarão do “controle” do território feito pelos próprios pescadores. 

Dessa forma, a fiscalização atua não somente no controle sobre a prática da pesca, mas 

também nas formas de organização social que atuam no controle sobre a pesca.    

 

3.3.2 Conflitos entre os pescadores 

 

O conflito entre pescadores ocorre entre usuários de rede e de tarrafa, entre pescadores 

tradicionais e pescadores esportivos e entre os próprios pescadores tradicionais em relação à 

adoção de outras técnicas de pesca consideradas predatórias para a manutenção das espécies 

no estuário. De forma geral, os conflitos são motivados pelo aumento da competição entre 

pescadores na captura do recurso pesqueiro atualmente escasso. 

 

3.3.2.1 O uso de rede de pesca  

 

A tradição do uso de tarrafa como técnica dominante no estuário e o histórico conflito 

entre “tarrafeiros” e “redeiros” estão presentes no conteúdo dos acordos comunitários que 

regulavam a pesca no passado, que incluía ações de fiscalização coletiva para retirada, corte e 

queima das redes encontradas nos rios e lagoa, como também no quintal e dentro das 

residências dos pescadores. Atualmente o uso de rede de pesca é frequente devido à 

desestruturação dos acordos comunitários citados que controlavam a pesca no estuário, e pela 

fiscalização pouco efetiva realizada pelo Estado.  

Os pescadores não se sentem mais autorizados para controlar a pesca predatória no 

estuário, conforme o relato que se segue: “Hoje não tem mais porque o IBAMA não deixa. 

Hoje se nós cortar rede, o IBAMA... não podemos cortar mais, se nós cortar é preso. Porque 

quem tem que cortar é eles, não é nós” (ISMAEL, 62 anos - Areias). 

Portanto, o estuário do Rio da Madre vivencia um período de depauperação dos 

recursos pesqueiros, causando o aumento da competição entre os pescadores e a disseminação 

de técnicas predatórias de pesca: “Porque você acha que sozinho vai por aí afora, vai 
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encontrar quatro, seis com uma rede e você vai se meter no meio para querer cortar, tirar, vai 

puxar encrenca pra quê?” (EDVALDO, 70 anos - Ribeirão). 

A discordância quanto ao uso da rede demonstra ser um conflito entre pescadores que 

comercializam o peixe e pescadores que usufruem apenas para subsistência familiar; como 

também entre os aprendizes dos anciões de pesca preocupados com a manutenção do recurso 

e os pescadores mais jovens, alheios a acordos comunitários praticados no passado: “os antigo 

da Gamboa, do Ribeirão e Sorocaba, esse pessoal já se foram, já partiram, e essa rapaziada 

nova, hoje eles já se entrosaram e eles também já estão na rede também” (JOSÉ, 73 anos - 

Três Barras). Igualmente acontece entre os pescadores locais e os pescadores provindos de 

outras regiões que ignoram as características socioambientais da região.  

Um pescador da comunidade das Areias que pescava de caniço afirma ter iniciado a 

pesca de rede devido à competição existente entre a pesca de caniço e a pesca de tarrafa.  

 

Porque eu pescava com caniço, eu comprava farelo na fábrica de arroz, ia lá, fazia 

um pesqueirinho, ia pescar, e teve um que falou para mim: o cara está passando 

diante do seu pesqueiro e batendo no pesqueiro e tarrafeando para o lado de fora [...] 

eu faço ponto aqui para mim, eu fiz para mim, eu quero pescar, então pesca aí, pode 

sentar do meu lado, mas aqui, eu quero pescar aqui, meu lugar de pescar é aqui, e 

eles invadem, tem muitos que invadiam [...] e eu fui largando mão de pescar de 

caniço e disse, sabe de uma coisa, vou pescar de rede, é bem mais prático, só que 

quem gosta de pescar de caniço não gosta de quem pesca de rede (INÁCIO, 51 anos 

- Areias).   

 

Os pescadores que usam caniço costumam sevar os peixes e reclamam de terem seus 

pesqueiros invadidos por pescadores de tarrafa ou por outros pescadores de caniço. Nesse 

caso, a competição entre os pescadores foi um dos motivos apontados pelo pescador para o 

uso de rede de pesca.  

Um pescador do Morretes afirma que o uso da rede de pesca na comunidade ocorre 

por serem trabalhadores que vivem e dependem da pesca comercialmente. Esse pescador 

também aponta a competição existente entre os pescadores do Morretes com os pescadores da 

comunidade da Guarda do Embaú na safra da tainha, como um dos motivos da intensificação 

do uso de rede no período.  

 

E o pessoal daqui é na safra da tainha, por exemplo, a tainha que entra pro rio se eles 

puderem lancear fora do rio ali na boca da barra, eles pegam tudo, aí mata todas, aí 

entra pro rio e nós vamos lá, por ser uma quantidade mínima que entra, o pessoal 

nós mesmo pescador fomos obrigados a usar uma rede [...] Se eles é que podem 

matar lá fora da barra com rede, nós no rio podemos ter o mesmo direito de matar 

com uma rede no rio. Nós somos pescador (AMADEU, 54 anos - Morretes ).  
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Segundo Amadeu, o cerco à tainha praticado pelos pescadores na praia da Guarda do 

Embaú diminui o estoque de peixe que consegue entrar para a parte fluvial do estuário, 

prejudicando a pesca em sua comunidade.  

 

3.3.2.2 Pesca esportiva e a pesca artesanal 

 

Os pescadores do Morretes também reclamam da pesca esportiva atraída pelo 

turismo desenvolvido na Guarda do Embaú, que contribui para o declínio das espécies no 

estuário. 

Não é nosso pessoal, é o turista. É o pessoal de fora. Não é o nosso pessoal que 

acabou não [referindo-se à escassez do Robalo]. O nosso pessoal não acaba, é pouca 

gente, isso aí é o turista. Vem lancheiro de todo lugar do Brasil, até de fora do Brasil 

vem pescar aqui dentro. É o pessoal de fora, não esse pobre que tem aqui que pega 

um Robalinho dois assim, é gente de dinheiro, não é nós que acabamos 

(ANTENOR, 61 anos - Morretes). 

 

O termo “lancheiro” é utilizado pelos pescadores do estuário para referir-se aos 

pescadores esportivos devido ao tipo de embarcação que eles utilizam, destoando das 

pequenas canoas e bateiras de madeira.  

A competição entre diferentes categorias de pescadores foi acirrada pela duplicação da 

BR-101, que facilitou ainda mais o acesso às praias da região, promovendo o aumento do 

número de tarrafeiros na barra do rio, principalmente na safra da tainha.  

 

Perante a lei, todos têm os direitos iguais, entendeu, tu tá alí esperando pra pescar a 

tainha, pra dar uma tarrafada, chega, tem dia de ter 500 tarrafas na Guarda, 500 

tarrafeiros na Guarda um absurdo essa quantidade, chegam e se jogam na sua frente. 

Não esperam que o peixe chegue e se jogam de uma forma louca. Aí tu vai reinar 

com eles: eu tenho carteira de pescador! (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). 

  

A pesca amadora é definida pela Lei n.º 11959/2009 como a pesca praticada por 

brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, 

tendo por finalidade o lazer ou o desporto. Qualquer pessoa que possua cadastro como 

pescador amador tem autorização de pescar 15 quilos de peixe mais um exemplar da espécie 

em águas marinhas e estuarinas em todo o território nacional.  

Desse modo, o conflito entre pescadores tradicionais e os pescadores esportivos no 

estuário do Rio da Madre ocorre pela competição entre sujeitos com valores, identidade e 

lógicas diferentes na apropriação do recurso pesqueiro. 
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3.3.2.3 Conflito em torno do uso de técnicas de pesca consideradas predatórias 

 

Algumas técnicas de pesca consideradas predatórias pelos pescadores provocam 

conflitos, dentre elas a atitude de forçar a saída do peixe das tocas. – “É pra pegar tainhota, 

tainha, carapeva, eles cercam com os paus e metem lampião, mete cilibrim e dão porrada com 

pedaço de madeira pro peixe sair, sabe. Isso aí é covardia, covardia” (AUGUSTO, 44 anos - 

Guarda do Embaú); - a pesca de arpão nos costões rochosos e o hábito de tarrafear no rio 

durante o dia. 

[...] agora o peixe eles estão tarrafeando direto dia e noite, aí o peixe não para, ele só 

entra e tem vez que ele vem até a lagoa e volta, aí sai para o mar, ele não fica, 

porque o peixe quando ele entra, que ele leva um dia, dois dias no rio, aí ele se 

acostuma ali, aí ele não tem mais vontade de sair para o mar novamente (BELINO, 

45 anos - Gamboa).  

 

Segundo Belino, a prática de tarrafear no rio durante o dia assusta o peixe, força sua 

saída do estuário. O pescador afirma que o peixe que vem do mar precisa de um ou dois dias 

para acostumar-se com o novo ambiente. 

A captura de peixes de tamanho inferior é considerada um problema para os 

pescadores: “Âs vezes eu digo pra eles [lancheiros], então eles levam quantidade. Levam 

quantidade desse robalo miúdo” (ALMIR, 60 anos - Morretes). Este foi um conflito verificado 

entre os pescadores locais com pescadores esportivos, mas também entre os próprios 

pescadores do estuário.  

Embora os pescadores tenham consciência do impacto gerado na captura de indivíduos 

abaixo do tamanho e peso permitido, o pescador Inácio justificou essa prática como sendo 

apenas para o consumo, comparando a pesca do robalo com a do camarão, em que a captura 

excessiva de indivíduos pequenos contribuiu para o colapso do recurso.   

 

[...] mas a gente sabe que é proibido pegar robalozinho daquele tamanhozinho [...] 

Porque vai indo, vai indo vai se acaba né, aí é que tá, é igual camarão, teve um 

senhor do ribeirão que disse para mim, não foi veneno do arrozal coisa nenhuma, foi 

os próprios pescadores que acabaram com o camarão eles usavam tarrafa no 

camarão muita miuderinha, eles pegavam aqueles camarãozinho tudo assim 

(INÁCIO, 51 anos - Areias). 

 

O roubo dos apetrechos de pesca guardados nos ranchos também é um problema 

enfrentado pelos pescadores, que promoveu o fechamento dos ranchos com cadeados, 

alterando a dinâmica de seu uso: “Eu trago para casa, as tarrafas estão tudo aí, só não deixo lá 

porque eles mexem [...] agora roubaram uma capa do Didi de tarrafeação. Agora vai fechar o 

rancho, para botar as coisas só no cadeado” (DIONÍSIO, 54 anos - Ribeirão). Alguns 

entrevistados afirmaram serem os próprios pescadores os mentores dos furtos. 
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3.3.2.4 Conflitos na pesca da tainha de corso 

 

A pesca da tainha de corso é um momento importante para reprodução social dos 

pescadores tradicionais distribuídos ao longo do litoral catarinense, que ocorre anualmente no 

mês de maio a julho.  

Nesse período, existe o conflito entre as duas organizações de pescadores na Guarda 

do Embaú, que dividem o mesmo espaço de captura, alternado nas investidas sobre os 

cardumes de tainha que se aproximam da costa. As duas organizações são os Maias e a Tribo. 

A primeira é formada, aproximadamente, por 25 pescadores, e tudo o que estes pescam é 

dividido igualmente entre os membros; a Tribo, organizada pelo proprietário de uma peixaria 

no local, que, por ser dono do meio de produção, retém grande parte do recurso capturado. No 

entanto, o acordo de pesca entre esses grupos gera conflitos, uma vez que a Tribo não tem 

força de trabalho suficiente para cercamento dos peixes, e os Maias sentem-se prejudicados 

com a fuga do cardume. 

 
Na hora de passar a rede, de cercar, sempre tem conflito. Porque tem duas áreas que 

a gente faz à meia, e depois as outras áreas ninguém faz a meia. Porque eles, o 

Castelo [ a Tribo] tem menos gente, nós temos a maioria [...] na hora de ir lá tapar 

peixe, eles não têm remeiro, às vezes falta o remeiro deles, e aí a gente não cerca 

esperando por ele, pela canoa dele, e a canoa dele não vai, e aí a gente não cerca ele 

também, não cerca, e aí o peixe vai embora. Aí foi onde a gente tá nesse conflito aí 

né (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). 

 

Como o cerco da tainha é um período de abundância para a pesca artesanal e 

acontece apenas em um único período por ano, a perda da oportunidade de realizar a captura é 

uma questão importante para os pescadores locais. 

Nas praias do estuário, o desenvolvimento do turismo possibilitou o acúmulo de 

capital por parte de alguns pescadores, que adquiriram embarcações e aparelhos para pescar 

na costa durante o ano: “eu quando comecei a trabalhar no mar, a tainha é só um exemplo, faz 

12 anos que eu comecei a pescar no mar, eu pescava em terra, aí minha condição financeira 

melhorou, comprei um barco e fui pescar” (JOCA, 68 anos - Guarda do Embaú). Esse 

pescador que frequenta o mar relata o excesso de embarcações artesanais que atuam na 

captura da tainha, apontando como um dos causadores do declínio da espécie.  

 

Aí o depredador é o desgraçado do homem. É muita gente capturando peixe moça 

[...] Daqui da Pinheira até a Garopaba, nós saía só os do local, nós tinha 12 a 14 

embarcação, só os do local da Garopaba e da Pinheira, desse pedaço de oceano aqui. 

Hoje moça, quando chega a época da tainha tem de 400 a 600 embarcação, tudo a 

tirar do mar, não vai acabar?  Acaba! (JOCA, 68 anos  - Guarda do Embaú). 
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Joca, assim como outros pescadores que trabalharam embarcados, compartilham da 

visão preservacionista de que o homem é depredador da natureza, a partir da observação do 

aumento das forças produtivas na extração dos recursos naturais. No entanto, a sobrepesca é 

um problema verificado pelos pescadores, tanto na parte marinha como na área fluvial do 

estuário. 

 

3.3.3 Conflito com pesca industrial  

 

Com os incentivos governamentais para industrialização da pesca implantados a partir 

da década de 60 pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento Pesqueiro (PNDP), o setor 

estruturou-se e passou a absorver pescadores catarinenses como mão de obra embarcada no 

sul e sudeste do País. O relato do pescador descreve sua vivência na pesca embarcada e o 

impacto ambiental dos barcos empresariais que atuam no litoral do sul do Brasil.  

 

A gente conhece de pesca muito, eu trabalhei 25 anos em alto mar né. Eu ví acabar o 

peixe no mar. Nunca teve controle. Acaba porque não tem controle. Que devia ter 

né, pra que matar tanto, né? Não precisa matar tanto [...] As traineira de Itajaí é, já 

começou por ali, foi quebrando as empresa né, Rio Grande do Sul quebrou tudo. Por 

que não teve controle né. Peixe tinha demais, mas não teve controle. O cara matava 

demais, força de tonelada né. Qualquer barquinho matava mil tonelada de peixe. Em 

dois, três meses, né! Era assim, daí foi se sumindo né (JOCA, 68 anos - Guarda do 

Embaú). 

 

A capacidade de captura dos barcos industriais e os arrastões provocados pelas 

traineiras contribuem para o declínio da pesca, diminuindo a quantidade de espécies que 

conseguem entrar no ambiente fluvial do estuário. Um entendimento presente, principalmente 

nas falas dos pescadores que trabalharam na pesca industrial e retornaram para a região, onde 

permanecem como pescadores tradicionais. Esses pescadores vivenciaram períodos de 

abundância e decadência dos recursos pesqueiros tanto na pesca industrial como na pesca 

artesanal. 

O entendimento de que a legislação favorece o setor industrial em detrimento da 

pesca artesanal é comum entre os pescadores: “esses barcos que estão aí [...] eles estão 

arrastando a rede de coca no mar, que pega o camarão, mas só que é uma rede enorme, [...] 

aquilo ali sim é o predador do mar, e aí pode, aí eles têm licença, aí quer dizer o artesanal não 

tem, não pode” (ABELARDO, 40 anos - Gamboa). Assim como a percepção de que a 

atividade encontra-se ameaçada, ao contrário da industrial: “ah existia uma tribo que chamava 

pescador, vai ser um futuro bem próximo, a artesanal, a industrial vai embora” (AUGUSTO, 

44 anos - Guarda do Embaú).   
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3.3.4 Conflitos entre pescadores e o turismo 

 

O conflito entre pescadores e o turismo acontece pelo excesso de pessoas e 

pescadores de outras localidades que passaram a frequentar a foz do Rio da Madre, pela 

prática do surf no momento da safra da tainha e a mudança de valores no uso da terra, que 

afastou os pescadores dos locais de pesca.  

 

3.3.4.1 O movimento de pessoas na foz do Rio da Madre 

 

A Praia da Guarda do Embaú está localizada na foz do Rio da Madre e é uma das 

praias mais procuradas por turistas no litoral centro-sul do Estado de Santa Catarina. O 

movimento de pessoas que residem e que passaram a frequentar a localidade é considerado 

um problema para os pescadores por atrapalhar a entrada dos peixes para a parte fluvial do 

estuário.  

[...] o parati começa agora esse mês agora que é o mês mais quente, que ele vem 

aparecendo, que é um peixe que ele vem e faz corrida do mar e procura o rio, então é 

agora mais ou menos de novembro até março, é um peixe que sempre tem né, hoje 

ele dá pouco porque a partir do mês que vem, a nossa boca do rio é quase fechada de 

movimento de gente [...] porque o peixe faz mais a corrida dele é durante o dia, é 

mais durante o dia, e nessa época do dia é a época que tem o movimento (JOSÉ, 73 

anos - Três Barras). 

 

Segundo José, o verão é o momento de entrada do parati no estuário, um percurso 

realizado durante o dia justamente no período de maior presença de turistas na foz do rio. A 

foto abaixo ilustra o movimento de turistas na foz do Rio da Madre, no verão de 2015. 

 

Figura 33 - Movimento de turistas atravessando a foz o Rio da Madre, da praia da Guarda do 

Embaú para a Vila, no dia 1.º de janeiro de 2015 

 
Fonte: Jimi Correia, 2015. 
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A duplicação da BR-101 facilitou o acesso ainda maior de pessoas à localidade. 

Atualmente, a Guarda do Embaú vivencia uma série de problemas, estes relacionados ao 

aumento da visitação concentrada em períodos específicos como o verão, dentre eles a 

contaminação dos recursos hídricos pela ausência de saneamento básico. 

 

3.3.4.2 O impacto das embarcações motorizadas no estuário 

 

A presença de embarcações motorizadas como lanchas e jet ski que passaram a 

frequentar o estuário provoca barulhos e ondulações que prejudicam a pesca e desestabilizam 

as pequenas canoas de madeira. 

[...] às vezes vêm três, quatro lá da Guarda, vêm para ali e o camarada tem que ir pra 

beirada porque senão eles jogam a embarcação do cara longe, eles quando vêm de lá 

vêm naquele desespero, o pescador não pode nem parar, o pescador tem que estar 

com os olhos neles, o negócio é esse (EDVALDO, 70 anos - Ribeirão). 

 

As embarcações não respeitam o limite de velocidade permitida, e a fiscalização pela 

Capitania dos Portos é ausente.  

 

3.3.4.3 As mudanças de valores no uso da terra 

 

O turismo trouxe uma mudança de valores no uso da terra, acarretando a privatização 

de terras de uso comum e afastando os pescadores da beira do rio e praias: “Já foram 

invadindo tudo aí, o pobre perto do rico já sabe como e que é, né [...] Acontece isso em cidade 

grande, os nativos mesmo eles vão jogando lá para os morros” (BELINO, 45 anos - Gamboa). 

Esse fato foi verificado também em uma ilha da região, a Ilha do Papagaio: “a ilha é o que é 

do patrimônio da União, e ele foi lá e tomou a ilha fez pousada, fez não sei o quê. Proíbe até o 

pescador não entra. Não encosta no costão, nem saltar. A ilha é dele, que é um troço que é do 

patrimônio da união” (OTÁVIO, 61 anos - Guarda do Embaú).  

 

3.3.4.4 O surfe e a pesca da tainha de corso 

 

A praia da Guarda do Embaú começou a ser divulgada para o turismo nos anos 80, 

quando surfistas passaram a frequentar a localidade, na época ainda uma vila de pescadores. 

Por ser uma praia onde se pratica o cerco à tainha de corso, o surf passou a ser proibido na 
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temporada da tainha para não espantar os cardumes da costa. Essa proibição nas praias do 

litoral catarinense ocorre normalmente do dia 15 de maio a 15 de junho. 

 

Na Tainha tem a lei, apesar que o turismo ocorre mesmo, mas tem aqueles que 

trabalham, é, os surfistas lá, então esses se deixar eles ficam o inverno também, mas 

daí então é proibido, daí então pra essa época tem a lei, chegou o mês de abril eles 

fecham a boca da barra pra qualquer tipo de movimento, esse tem a lei, pra esse tipo 

de pesca, e o resto não tem lei (JOSÉ, 73 anos - Três Barras). 

 

Segundo informações retiradas de um site de surfe administrado por um membro 

fundador da Associação de Surfe da Guarda do Embaú (ASPG), desde o ano de 2012 as 

lideranças de pesca e dos surfistas reúnem-se para disciplinar as atividades no período. A 

ASPG é conhecida pelas ações preservacionistas na região e atualmente mobiliza uma 

campanha para a candidatura da Praia da Guarda do Embaú como Reserva Mundial de Surfe, 

um título promovido pela organização Save The Waves Coalitioncom, com objetivo de 

fortalecer ações que protejam o ecossistema, as ondas e zonas de surfe. 

Devido aos conflitos gerados entre surfistas e pescadores, existe um acordo firmado 

entre ambos de que mesmo finalizado o tempo de fechamento da praia para o surfe, se houver 

cardumes na costa, o esporte passa a ser novamente proibido. 

 

[...] em vários momentos na sua história, algumas discussões entre surfistas e 

pescadores acabaram na delegacia [...] Neste ano, avançaram nas tratativas se 

reunindo antes da data prevista para o fechamento e elaboraram um acordo por 

escrito, onde os surfistas se comprometiam a colaborar para que a praia fechasse no 

dia 5 de maio, e sua ab////////ertura se desse no início de julho, assim que o peixe 

dissipasse. Neste aspecto a praia chegou inclusive a ser liberada bem antes, no dia 

21 de junho, mas com o aparecimento do peixe a praia foi fechada novamente no 

outro dia, e, logo em seguida, no dia 23, foram capturadas 7 mil tainhas em dois 

“lanços”18 (Disponível em: <www.embausurf.com>). 

 

Embora o texto do site da Associação de Surfe aponte o apaziguamento do conflito, o 

descontentamento dos surfistas é evidente. É comum o questionamento entre os surfistas 

sobre a identidade dos pescadores, uma vez que estes não vivem da pesca, como também se a 

prática do surfe de fato espanta os cardumes.  

 

3.3.5 Conflitos entre pescadores e a contaminação dos recursos hídricos 

 

A contaminação dos recursos hídricos provoca conflitos na pesca artesanal por ser 

considerada causadora da escassez dos recursos pesqueiros. Entre os principais focos de 

contaminação estão os insumos utilizados pela rizicultura, os dejetos industriais e urbanos 

                                                           
18 Disponível em: <http://www.embausurf.com.br/web/?p=1873>. Matéria veiculada no dia 8 de junho de 2014. 

Acesso: 1.º fev. 2016. 

http://www.embausurf.com/
http://www.embausurf.com.br/web/?p=1873
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lançados in natura nos corpos hídricos da região, o uso de agrotóxicos na limpeza de valas de 

drenagem e a mineração.     

 

3.3.5.1 Uso de agrotóxicos na limpeza de valas de drenagem 

Dentre as práticas condenadas pelos pescadores, está o controle do capim braquiária 

nas valas de drenagem feito com agrotóxicos, realizado tanto por pecuaristas como por 

rizicultores.  

 

Figura 34 - Rizicultura na comunidade de Três Barras (Palhoça/SC) com uso de agrotóxicos 

para desobstruir valas de drenagem que deságuam no Rio Sulana, afluente do Rio 

da Madre 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Esta é uma contaminação que, segundo o pescador Duarte, afeta todo o ecossistema 

aquático, incluindo plantas como o Peri.  

[...] você sabe que o veneno ele vai para a raiz da planta, ele desce, você passa na 

folha ele vai embaixo, na medida que a água vai dando chuva e vai levando, vai 

levando também e vai matando, que nós tinha aí uma malha na lagoa que é tratado 

com Peri, que é cortado para fazer esteira, e depois que eles foram abrindo isso aí, 

fazendo vala, fazendo fazenda começou a morrer tudo, nem mais um pé não se viu, 

quando eu cheguei aqui, você chegava na lagoa era cheia de peri, os peixes se 

metiam ali dentro, o peri você sabe, é uma planta que também se faz esteira, se faz 

da taboa e se faz do peri (DUARTE, 69 anos - Gamboinha). 

 

A diminuição do peri no entorno da Lagoa do Ribeirão é uma alteração ambiental 

percebida pelo pescador como resultado da contaminação das águas. Duarte relata que essa 

planta servia de refúgio para os peixes e era coletada pela população para confecção de 

esteiras, juntamente com a taboa e o junco.   
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3.3.5.2 Dejetos industriais e urbanos 

 

Outro fator de poluição hídrica considerada pelos pescadores são os dejetos urbanos 

dos municípios de Paulo Lopes e do sul de Palhoça, que causam a contaminação e 

eutrofização dos corpos d´água, principalmente na Guarda do Embaú, que contamina a foz do 

Rio da Madre e na área central de Paulo Lopes, drenada pelo Rio Paulo Lopes, que deságua 

na Lagoa do Ribeirão: “antigamente não tinha essa sujeira que vai para a lagoa, agora tem, 

esse negócio de banheiro, essas coisas, vai para o rio [...] essa lavação de louça, isso não 

existia isso aí, hoje tem” (EDVALDO, 70 anos - Ribeirão). A mudança nos hábitos de 

consumo da população com uso de produtos de limpeza e a falta de tratamento dos efluentes 

urbanos é percebida como um fator de contaminação do estuário.    

O pescador José comenta a diferença à mudança na qualidade da água do Rio da 

Madre e o excesso de matéria orgânica depositada no fundo do rio: “hoje você só vê um 

lameiro que você bota o pé ela atola, na minha época, há anos atrás você olhava pra aquilo ali, 

era fundo, era uma areia limpinha, vocês pisava ali o pé vinha limpo” (JOSÉ, 73 anos - Três 

Barras).  

Durante o verão, o número de pessoas na Guarda do Embaú aumenta 

consideravelmente. Devido à ausência de saneamento básico, nesse período, a foz do Rio da 

Madre apresenta números elevados da bactéria Escherichia coli, sendo considerado impróprio 

para banho nos relatórios de balneabilidade emitidos pela Fundação do Meio Ambiente  

(FATMA).   

Durante a temporada do ano de 2011, pescadores lacraram com cimento as 

tubulações do escoamento fluvial que deságuam no rio, denunciando ligações clandestinas 

dos esgotos de casas e pousadas. Esse evento gerou conflitos entre os pescadores e 

proprietários dos estabelecimentos, motivando o Ministério Público Federal a ingressar com 

uma Ação Civil Pública contra a Prefeitura de Palhoça e a Fundação Cambirela de Meio 

Ambiente (FCAM), órgão ambiental do município. A Ação Civil Pública exigiu do munícipio 

a implantação do tratamento dos efluentes na Guarda do Embaú, recuperação das matas 

ciliares do rio e a proibição de emissão de licença de construção na região enquanto não for 

implantada infraestrutura adequada.   
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3.3.5.3 A rizicultura 

 

O conflito com rizicultura ocorre na contaminação dos recursos hídricos pelos 

insumos químicos utilizados nessa cultura, que afetam a vida aquática, sendo apontada pelos 

pescadores como uma das principais causas do declínio da criação de camarão no estuário. 

Como resultado da implantação das fazendas de arroz, ocorreu o desmatamento da Floresta de 

Terras Baixas, das matas ciliares e a retilinização dos rios, provocando a erosão de suas 

margens e o assoreamento dos cursos d´água.     

 

Arrozeiro em 2005, 2006, teve uns conflitos também grandes, paramos BR-101, 

paramos tudo. Foi outra guerra, não teve jeito, eles estão até lá em cima na cachoeira 

do Albardão, eles compraram dois campos de futebol e já estão com sessenta [...] 

acho que é um grupo gaúcho, não são daqui não (CALVINO, 71 anos - Gamboa).  
 

O pescador relata que chegaram a parar a BR-101 para questionar os impactos da 

rizicultura, pois grande quantidade da água fluvial para manter alagada a área cultivada depois 

é liberada para os rios, transportando produtos químicos e sedimentos para o estuário.  

 

Figura 35 - Ausência de mata ciliar e barreira de contenção rompida, liberando sedimentos 

para o Rio Sulana, afluente do Rio da Madre (Palhoça/SC) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

3.3.5.4 A mineração 

 

A mineração de areia realizada nas comunidades de Sertão do Campo e Albardão 

(Baixada do Maciambu) é um problema enfrentado pelos pescadores por contribuir para a 

alteração da qualidade da água e o assoreamento do Rio da Madre. 
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É isso aí é, o rio assoreando, tá assoreaando o rio, lá pra cima, não tanto aqui 

embaixo né. Lá pra cima, no areão que tá descendo de cima, daquela extração de 

areia ali de cima, não sei se você já teve pra lá no Sertão, Albardão, então aquilo 

tudo vai prejudicando o rio, né (OTÁVIO, 61 anos - Guarda do Embaú).   

A atividade é desenvolvida por mineradores que atendem à demanda crescente da 

construção civil e ocorre em desrespeito à legislação ambiental quanto à ocupação de matas 

ciliares, distâncias de segurança mínima das residências e estradas públicas, causando 

poluição do ar e sonora (PRUDÊNCIO, 2012). Existe, também, na região a mineração de 

granito. 

O conflito dos mineradores que atuam na região com as comunidades locais levou os 

moradores a alterarem a ponte de madeira que ligava as comunidades de Três Barras e do 

Albardão, impedindo a passagem dos caminhões que transportam os minérios (PRUDÊNCIO, 

2012). 

 

3.3.6 Conflito entre os pescadores e privatização de terras de uso comum  

 

O conflito entre pescadores e a privatização de terras de uso comum acontece 

mediante a compra ou apropriação de grandes porções de terras para criação de gado, 

implantação de empreendimentos imobiliários, agrícolas ou do setor turístico, resultando no 

afastamento dos ambientes de pesca.   

 

3.3.6.1 Restrição do livre acesso ao território   

 

A compra de grandes áreas para formação de fazendas de criação de gado promoveu o 

cercamento das terras e a limitação do acesso dos pescadores às margens do rio e lagoa, e, 

consequentemente, aos ranchos de pesca.  

Na Gamboinha, o proprietário da fazenda em que se localizam os ranchos da 

comunidade (Porto da Gamboinha) limitou o acesso com a instalação de um portão, por onde 

os pescadores passam pelas laterais. 

 

Porque ali era caminho toda a vida, só que agora é fechado, tem quebra-corpo, que 

eles fecharam a porteira à chave, com cadeado. E que antigamente tinha um caminho 

de carro, assim, de carro de boi, para ir até o rancho e voltar. Agora, de 15 e 20 anos 

para cá, ninguém entrou mais, porque não pode entrar, só se pedir uma chave para 

eles autorizarem entrar, que é um quebra-corpo entende, até para você levar um 

negócio lá para o rancho você tem que levar nas costas, passar de um lado para 

outro, para depois carregar (DIRCEU, 61 anos - Gamboinha).  
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O caminho de acesso aos ranchos, que hoje só pode ser feito a pé, atravessando um 

portão cadeado com “quebra-corpo”, antigamente era percorrido com carros de boi. Quando 

existe a necessidade de levar uma canoa para os ranchos, alguns pescadores afirmaram terem 

de pedir a chave do portão para seu proprietário. 

O dono da fazenda pertence à comunidade da Gamboa, e seu avô era proprietário de 

terras na região. Atualmente, sua fazenda foi vendida para um grupo empresarial para 

construção do empreendimento imobiliário Porto Baleia, que será tratado a seguir. Muitos 

pescadores não concordam com o projeto, e o domínio do acesso dos pescadores aos ranchos 

demonstra a relação desigual de poder à qual estão submetidos. 

 

Figura 36 - Portão de acesso ao caminho do Porto da Gamboinha - Paulo Lopes (SC) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Na comunidade do Morretes, grande parte das terras foram adquiridas por um 

fazendeiro que mandou demolir os ranchos de pesca em sua propriedade. Alguns pescadores 

não venderam suas terras para não perderem o acesso aos ranchos. 

O dono comprou isso aí, comprou os terrenos e comprou o resto né, queria comprar 

todos né, mas eu não vendi o meu não, eu não vendi senão eu ia ficar, como é que eu 

ia chegar aqui no rancho [...] Oito ranchos tinham aqui. Tinha até mais, mas 

desmancharam. “O dono da fazenda comprou e mandou desmanchar (ALMIR, 60 

anos - Morretes). 

O caminho que leva ao Porto do Morretes é cercado pelos dois lados, delimitando a 

propriedade do fazendeiro. 

 

 

 



154 
 

Figura 37 - Caminho de acesso aos ranchos de pesca da comunidade do Morretes (Baixada do  

Maciambu/Palhoça - SC) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

 

3.3.6.2 Fechamento de caminho tradicional 

 

O caso recente de privatização de área de uso comum foi verificado na comunidade de 

Sorocaba, com a venda de terreno que mantinha um caminho tradicional que levava à 

comunidade de Sorocaba às margens do Rio Paulo Lopes, por onde os pescadores acessavam 

a Lagoa do Ribeirão, sendo o único acesso para essa comunidade. 

A área onde se encontrava o caminho foi vendida por um morador da comunidade a 

um empresário. Com isso, o caminho foi fechado, e os ranchos e canoas que se encontravam 

no Porto de Sorocaba foram queimados, atrofiando a pesca artesanal nessa localidade.   

 

O cara vendeu o terreno e ele vendeu até a margem do rio, e o cara que comprou só 

acabava de pagar o terreno se o rancho fosse tirado de dentro [...] Na verdade, trinta 

e três metros da margem do rio é Marinha, né? Porque a Marinha e IBAMA não 

incomodou nós aqui, aqui não, incomodou lá embaixo na outra parte, aí como esse 

cara tinha vendido esse terreno por uma quantia alta lá, aí o cara que comprou exigiu 

que ele tirasse os ranchos de dentro, que ele não queria rancho dentro do terreno [...] 

não tem outro acesso, agora o acesso aqui para nós aqui só se pegar uma canoa aqui 

e botar em cima de um carro e ir para Guarda  (GENÉSIO, 61 anos - Sorocaba). 

 

Os pescadores questionam o direito do proprietário em mandar retirar os ranchos de 

uma área considerada da Marinha, e afirmam que a motivação do crime foi a condição 

imposta pelo comprador, exigindo a retirada dos ranchos. 

A Figura 38 mostra o caminho tradicional que ligava a comunidade de Sorocaba ao 

Porto localizado às margens do Rio Paulo Lopes, que deságua na Lagoa do Ribeirão, 

mapeado com o uso de GPS.  
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Figura 38 - Caminho tradicional que ligava a comunidade de Sorocaba ao Porto de Sorocaba  

(Paulo Lopes/SC) 

 

Fonte: Aerofotolevantamento da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 2011.   

Elaborado pela autora. 

 

O terreno vendido está localizado às margens da BR-101 e foi valorizado após a 

recategorização do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a aprovação do Plano Diretor do 

município de Paulo Lopes, que possibilitou o uso e a ocupação da região. Tudo isso ocorreu 

concomitantemente com a finalização da duplicação da referida rodovia. 

Com isso, a área foi definida como Zona de Uso Sustentável Econômico (ZUE) no 

Plano Diretor do município de Paulo Lopes, planejada para servir de apoio à Área de Uso 

Sustentável Habitacional, na qual se encontra projetado o empreendimento imobiliário Porto 

Baleia. 

Os vestígios do incêndio criminoso dos ranchos e canoas tradicionais de madeira ainda 

existem no local, da mesma forma, o trajeto ainda demarcado pela vegetação baixa, conforme 

o registro a seguir (Figuras 39 e 40).    
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Figura 39 - Vestígio dos ranchos queimados no Porto Sorocaba, ao fundo o Rio Paulo Lopes  

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

Figura 40 - Registro do caminho tradicional dos pescadores de Sorocaba (Paulo Lopes/SC) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 

 

A área onde se encontra o caminho tradicional, que, na foto, aparece sendo percorrido 

pelo pescador e sua filha, encontra-se atualmente destinada para instalação de parques de 

serviços, instalações comerciais, armazéns, equipamentos sociais públicos e privados, 

shoppings centers e hipermercados, demonstrando a modificação socioambiental proposta 

pelo Plano Diretor, um modelo de desenvolvimento que beneficia grandes empreendimentos 

urbanos e industriais privados, em detrimento da conservação da natureza, dos usos 

tradicionais do território, aprofundando a crise socioambiental vivenciada na zona costeira. 
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3.3.6.3 Urbanização do entorno da Lagoa do Ribeirão: Projeto Porto Baleia 

 

A urbanização da Lagoa do Ribeirão é um conflito causado pelo planejamento do 

território, que envolve a intensificação da privatização de espaços de uso comum com a 

implantação do Projeto Porto Baleia. 

A área na qual se projeta o empreendimento está inserida na Área de Proteção 

Ambiental do Entorno Costeiro (APA-EC), em uma zona definida no Plano Diretor do 

município de Paulo Lopes como Zona de Uso Sustentável Habitacional (ZUH). Mas até o ano 

de 2009, fazia parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PEST), que inviabilizava o 

parcelamento do solo e edificação.  Portanto, a urbanização do entorno da Lagoa do Ribeirão, 

proposta pelo Projeto Porto Baleia, tem como alicerce o zoneamento trazido para APA-EC 

(Decreto n.º 3.159/2010) e a legislação urbanística (Plano Diretor) de Paulo Lopes. 

O levantamento técnico sobre o município de Paulo Lopes que subsidiou a construção 

de seu Plano Diretor19 foi executado pelo Consórcio Hardt-Engemin, por meio de um contrato 

firmado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (CODESC), no 

ano de 2008. 

Esse estudo abordou fatores relacionados ao uso e ocupação do solo, condições físico-

naturais do território, aspectos socioeconômicos, infraestrutura pública, social e institucional. 

No entanto, nas 263 páginas do documento, são dedicadas apenas duas frases à atividade da 

pesca e nenhum item especifica sobre esse modo de vida tradicional. 

A pesca aparece no item “Vocação e Potencial Estratégico da Região”, sendo apontada 

como desenvolvida apenas na Lagoa do Ribeirão e sem expressividade econômica; e no item 

“Área de Interesse Especial”, a Lagoa do Ribeirão é citada como local turístico e principal 

área de pesca, mas a falta de preservação da localidade preocupa a população por ser fonte de 

alimento para diversas famílias da região. 

O documento sugere que a vocação agrícola do município deve ser revista para 

acolher a expansão urbana e turística, e que a recategorização da planície costeira de parque 

para APA-EC tornou as praias do município uma das maiores áreas de potencial turístico da 

região, incluindo o potencial paisagístico da Lagoa do Ribeirão.  

                                                           
19 Instrumento básico da política de planejamento urbano obrigatório para cidade de mais de 20 mil habitantes, 

integrantes de áreas de interesse turístico ou inserida em área de influência de empreendimentos de grande 

impacto ambiental, como no caso da duplicação da BR-101. Disponível em: <http://www.paulolopes.sc.gov.br/ 

uploads/1417/arquivos/493174_  0.725714001355841819 _fase_1_levantamentos.pdf>. Acesso em: 17 abr. 

2016. 

http://www.paulolopes.sc.gov.br/%20uploads/1417/arquivos/493174_%20%200.725714001355841819%20_fase_1_levantamentos.pdf
http://www.paulolopes.sc.gov.br/%20uploads/1417/arquivos/493174_%20%200.725714001355841819%20_fase_1_levantamentos.pdf
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A proposta de urbanização do entorno da Lagoa do Ribeirão é apresentada pelo 

Projeto Porto Baleia, que visa à construção de um complexo imobiliário citado como um 

“Plano de Urbanização Sustentável”, que prevê a construção de prédios de 15 andares, 

aeródromo, marina, campo de golfe, 2.804 unidades residenciais, 721 quartos de hotel, 1.862 

salas comerciais, com acréscimo de 15 mil habitantes em uma área pouco edificada, utilizada 

apenas com criação de gado extensivo. Este é um projeto da empresa Agroland Agroflorestal 

e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, a qual tem como sócio e acionista Carlos Bier 

Gerdau Johannpeter, um dos maiores empresários do País (Figura 41). 

 

Figura 41 - Área do empreendimento Porto Baleia 

 
Fonte: Aerofotolevantamento da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 2011.  

Elaborado por Mário Kabílio e Haliskarla Moreira de Sá. 

 

Já o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), do empreendimento realizado pela 

empresa Giz Soluções Ambientais, na sessão do documento destinado ao tratamento da pesca 

artesanal (7.2.5.1. A Pesca artesanal – Tomo IV, volume I, p. 177), em apenas quatro 

parágrafos, o relatório afirma ser a pesca uma atividade marginal, devido à escassez do 

recurso natural: “a pesca infelizmente, vem perdendo significado, na medida em que a lagoa 

foi ficando assoreada e a fartura de peixes, mariscos e crustáceos, drasticamente reduzida” 

(RIMA PORTO BALEIA, 2014 P 177). Nesse mesmo documento, a pesca é referida como 
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em desacordo com a legislação ambiental, uma vez que os ranchos estão localizados em Áreas 

de Preservação Permanente e Terras de Marinha: 

 

Em apoio a esta atividade, muitas famílias mantêm, de forma irregular, ranchos de 

apoio à pesca no estuário da Madre, onde guardam seus barcos e apetrechos em 

Áreas de Preservação Permanente e em Terras da Marinha (RIMA PORTO 

BALEIA, p. 177) [...] Em relação aos ranchos juntos do rio da lagoa, o Ministério 

Público Estadual move uma Ação Civil Pública contra todos os supostos 

proprietários, a fim de que sejam removidos e demolidos (RIMA PORTO BALEIA, 

2014 p. 178). 

 

O documento não menciona a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho que garante a efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais das 

comunidades tradicionais e a consulta em relação a implantação de empreendimentos que 

afetam seus territórios. 

O RIMA traz a informação de que atualmente poucas famílias buscam complemento 

alimentar com a atividade, e que a pesca acontece principalmente como forma de lazer: “A 

atividade de pesca é hoje marginal. Praticamente ninguém vive mais só da pesca artesanal, 

mesmo que poucas famílias ainda a tenham como complemento nutricional. Muitos, contudo, 

mantêm a pesca como atividade de lazer e congraçamento” (RIMA PORTO BALEIA, 2014 p. 

178).   

Na audiência pública referida anteriormente, observou-se a apropriação do conceito de 

“sustentabilidade” e o valor de troca atribuído à natureza por parte do empreendedor, como 

também seu entrosamento com o poder público municipal, evidente tanto nas faixas de apoio 

ao projeto como na fala dos vereadores presentes. A fala do empresário proponente do projeto 

demonstra a concepção da natureza como uma reserva de valor que difere do uso 

desenvolvido ao longo do tempo pelos pescadores tradicionais:  

 

A ideia de sustentabilidade pra nós ela é muito importante, sustentabilidade no seu 

sentido ambiental, no seu sentido social e no seu sentido econômico. Essa é na nossa 

opinião uma grande oportunidade pra cidade de Paulo Lopes se desenvolver, crescer 

e usar uma das grandes reservas de valor que existe que é a sua natureza, a beleza 

natural, e a indústria associada a isso, que é o turismo. Uma indústria limpa, uma 

indústria que gera muitos empregos, e tem levado muitas cidades de muitos países a 

graus de desenvolvimento muito adiantados (CARLOS BIER GERDAU 

JOHANNPETER - empresário). 

 

A sustentabilidade do empreendimento e a sua capacidade na geração de empregos 

são enaltecidos pelo empresário, ao mesmo tempo em que o impacto do turismo é minimizado 

pelo termo “indústria limpa”. 
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A transição de áreas rurais para urbanas a partir de um conceito de urbanização 

trazido pela empresa Norte Americana DPZ foi apresentada pelo empreendedor, evidenciando 

a atuação de multinacionais no setor.  

Esse projeto, pela relevância ambiental que ele tem e pela necessidade de ter uma 

conceituação de sustentabilidade muito relevante, a gente foi buscar uma das 

maiores e melhores empresas do mundo que se chama DPZ. É uma empresa Norte 

Americana que é uma empresa que desenvolveu os conceitos de desenvolvimento 

sustentável e de urbanismo. Eles têm um projeto, já tens alguns projetos no Brasil, 

um dos projetos eu eles estão desenvolvendo no Brasil, que eles participam, não é 

um projeto só deles, mas que eles participam também é o projeto Pedra Branca, que 

é reconhecido e premiado internacionalmente pelas questões de sustentabilidade 

(RICHARD SCHWAMBACH - empresário) 

Na contramão da conservação da natureza, a articulação do empreendimento com o 

poder executivo e legislativo do município quanto à redução dos limites do Parque Estadual 

da Serra do Tabuleiro foi denunciada por uma moradora local: 

 

Sobre o projeto inclusive, eu fiquei sabendo dele há muito tempo atrás pelo ex-

prefeito, o senhor Vounei Zanella, que tá alí atrás, quando eu entrei na agronomia 

em 2005, há 9 anos atrás. Esse projeto já estava sendo encaminhado onde o prefeito 

me disse que seria muito bom, e como ele sabia que eu era da área ambiental ele me 

disse: não se preocupa vai ser o saneamento todo controlado. De lá pra cá gente, a 

gente teve uma alteração, a recategorização do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, algo que está sendo questionado juridicamente, tá. Uma recategorização 

inadequada, a área do entorno da lagoa deixou de ser Parque e virou APA, aonde 

eles colocam a palavra sustentável e preveem a urbanização, prédios de até 15 

andares. Onde hoje a gente tem uma fazenda com gado, quinze mil pessoas no lugar 

do gado, isso é sustentável? Além disso, a gente teve, em 2010, o Plano Diretor 

Municipal, aprovado por esta gestão, porque eu falei da gestão anterior né, por esta 

gestão, então a gente tem duas gestões de vereadores aprovando o mesmo projeto. O 

Plano Diretor aprovado em 2010 ele foi renegado pela população, com trezentas 

pessoas dizendo anula, anula, na última audiência pública e não foi considerada a 

participação popular (NICE, moradora local). 

 

A moradora afirmou que, desde o ano de 2005, o Projeto Porto Baleia está sendo 

discutido no poder executivo e legislativo do município, influenciando diretamente a alteração 

dos limites do parque, o zoneamento proposto pela APA-EC e Plano Diretor do município. 

Um pescador da comunidade da Gamboa reafirmou a articulação do empreendimento 

com alteração dos limites do parque, e complementou que a população foi convencida a 

apoiar o movimento de recategorização porque suas lideranças afirmavam que todos estavam 

ameaçados de perder suas terras: 

 

[...] o que eu queria dizer para pessoas que estão aqui presentes, é que essa 

enganação começou lá atrás, na época do projeto Mosaico, onde levaram a 

população da região, alegando que esses proprietários iriam perder suas terras, se 

essas áreas não fossem transformadas em APA, porque era APP, essa área é coração 

do Parque da Serra do Tabuleiro, pra não dizer que é o pulmão, tá. Assim como o 

nobre vereador falou aqui, eu também me criei, conheço bem a região, tá. E queria 

dizer pros meus amigos aqui biólogos, geógrafos, que é nesse momento que eu, é, 
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digo que sou filho de pescador, porque o estudo que foi feito alí, que não foi 

levantado que existe lontra, que é um berçário de várias espécies, que alí se 

procriam, como o bagre que vem do mar, pro rio, pra se procriar, que vocês vão 

estar alterando o curso desses animais, tá. O camarão, pra vocês que são biólogos, eu 

sou pescador tá, ele entra larva lá no canal da Guarda e vem se criar aqui na lagoa, 

nas margens do peri, das taboas, que não foi citado aqui (ADALTO, pescador). 

 

O pescador Adalto questionou a minimização da importância ecológica da Lagoa do 

Ribeirão colocando-a como o coração do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, no sentido 

de ser um espaço vital para manutenção do estuário.   

Ambientalistas alertaram sobre a falta de informações nos estudos técnicos tanto com 

relação aos impactos físicos da obra, como pela ausência de estudos sobre os usos tradicionais 

da área por pescadores e pequenos agricultores familiares. Ao mesmo tempo, destacaram os 

impactos sociais negativos que o município assumiria com sua implantação, inerente a 

qualquer processo de urbanização, como atração de mão de obra de outras localidades e 

formação de bolsões de pobreza.  

Os aspectos relacionados às ausências de informação no RIMA sobre a dinâmica 

hidrológica da região, a distorção do conceito “sustentável”, o licenciamento do 

empreendimento em uma UC ainda não implantada (APA-EC) e sem plano de manejo foram 

questionados por membros do SOS Rio da Madre, movimento social de resistência à 

transformação socioespacial proposta.    

 

[...] a UC não tem plano de manejo e nem tem o conselho, ela foi criada há 5 anos e 

até agora ela não foi implantada, então como é que vocês estão conseguindo fazer 

esse processo de licenciamento dentro da FATMA, já que outras áreas a gente não 

consegue licenciar e ocupar, como a área da Palhoça, tem vários problemas lá [...] A 

parte do meio físico do estudo hidrológico fez um estudo muito interessante, na qual 

ele não avalia a dinâmica da barra da Guarda do Embaú. Pelo menos nos últimos 

cinquenta anos, conversando com qualquer pescador, qualquer um daqui sabe que a 

barra da Guarda fecha, ela tem um ciclo, esse ciclo não apareceu no estudo, como é 

que vocês vão fazer um trabalho que vocês estão chamando de sustentável, o tempo 

todo, que vai ter uma movimentação de terra gigantesca, vai ser um processo de 

mineração intensivo nessa planície, e vocês estão chamando isso de sustentável? 

Não tem nada de sustentável, qualquer profissional aqui sabe, então infelizmente é 

um conceito, estão usando esse termo pra enganar a população (PEDRO, geógrafo). 

 

Dos pescadores locais, vieram diversos questionamentos que denunciam o conflito. 

Dentre eles, impossibilidade de “compensação ambiental” trazida pela poluição dos recursos 

hídricos:  

Qual a compensação ambiental que nós vamos ter? Não vejo compensação. Que que 

eu vou ganhar? Eu me aposentei, quero voltar a pescar na lagoa, vou encontrar uma 

Lagoa poluída porque você vai ter uma cidade dentro de uma lagoa, um ambiente 

que segundo o próprio pessoal, é molhado, logo, você faz fossa em molhado? Não. 

Não faz fossa em molhado [...] Onde é que tá a indenização dos pescadores 

(ISAIAS, pescador). 
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A demolição dos ranchos no Porto das Telhas, localizados na área de influência 

direta do empreendimento, foi apontada como um impacto do empreendimento pela 

valorização da área.  

Conheço aquele rio ali, como poucos, pesco ali, ainda hoje estive ali, tá gente, nós 

temos uma colônia, três colônias de pescadores aqui, que tem ranchos próprios, que 

é aqui na Sorocaba, em Paulo Lopes, Ribeirão e Porto da Telha, onde meu pai tem 

um rancho, que pouca gente sabe, 39 ranchos, tá, 39 famílias, tão respondendo dois 

processos, um civil e um criminal, onde já foi pro chão tá gente, pouca gente sabe, 

19 rancho, e tem mais 20 pra ir pro chão tá gente. E nem começou o 

empreendimento ainda, tá. E nem começou o empreendimento [...] todo mundo sabe 

que a maior arrecadação do município de Paulo sempre foi a Lagoa do Ribeirão 

gente, todo mundo comia dali, o camarão, aquilo ali era o Banco, a gente chamava 

de BESC20 , tá gente. É um absurdo, é gritante, tá, o impacto que isso vai dar pra 

nossa região [...] eles vão trazer gente de fora pra usufruir na nossa saúde, da nossa 

educação, ta gente, e nós vão ficar a Deus dará, um dos lugar mais lindo do planeta, 

eu repito a dizer, é a nossa região. É o coração do Parque da Serra do Tabuleiro, 

sempre foi a lagoa do Ribeirão gente, isso é uma vergonha (JOSÉ, pescador). 

Uma liderança de pesca do município de Imbituba que vivenciou situações de 

conflito devido à urbanização do entorno da Lagoa de Ibiraquera foi acionada para apoiar os 

pescadores locais. Seu discurso evidencia a autodefinição como população tradicional e a 

preocupação sobre a ausência de estudos no RIMA que leve em consideração o uso do espaço 

pelo grupo.  

Nesse estudo não falou dos caminhos dos pescadores, não falou da vida de 

populações tradicionais, falou de propostas de fazer alguns lugares pra fazer 

benefício da pesca, alguém perguntou, os empreendedores perguntaram se os 

pescadores querem desta forma? Ninguém perguntou? O que eles gostam, o que eles 

querem? O que faz a gente ter saúde como população tradicional é viver em paz 

nesse lugar, é ir pescar, é ver esse lugar intocado. Ver o barulho da natureza, esse é o 

nosso tarja azul em vez do tarja preta, quando esses empreendimentos vêm pros 

nossos locais (IVANA, pescadora). 

 

Portanto, verificou-se nas manifestações na audiência pública o questionamento das  

pesquisas presentes nos estudos de impacto ambiental que, a serviço do capital, minimiza o 

impacto do projeto ao gosto do empreendedor, desconsiderando outras formas de 

conhecimento e relação com o meio. Nessa trama, pescadores e agricultores recorreram aos 

valores ecológicos e preservacioanistas, destacando a região como “pulmão ou coração do 

parque”, uma UC de proteção integral também causadora de conflitos, ao mesmo tempo em 

que ambientalistas e profissionais da conservação enalteceram o uso do território e a 

importância dos saberes dos povos e comunidades tradicionais. 

Em campo, alguns pescadores relataram sua invisibilidade, bem como a dos 

agricultores, no discurso oficial proferido por agentes do poder público do município, que 

                                                           
20 BESC era o Banco do Estado de Santa Catarina, presente em todos os municípios do Estado, que foi 

incorporado ao Banco do Brasil em 2008. 
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afirmam não haver mais esse grupo social em Paulo Lopes. A prefeitura de Paulo Lopes 

disponibilizou um computador para a população ter acesso às fotos e ao vídeo do 

empreendimento, que me foram apresentadas por um funcionário da prefeitura bastante 

entusiasmado com a “modernização” do município. Alguns pescadores relataram que os 

empresários contrataram uma moradora local para aplicar uma entrevista nas comunidades 

sobre a aceitação do empreendimento, mas a abordagem realizada trazia apenas os benefícios 

do empreendimento para o convencimento da população.  

Como estratégia de divulgação, os empreendedores distribuíram uma cartilha 

apresentada como um resumo do Relatório de Impactos Ambientais (RIMA), que minimiza os 

impactos do complexo imobiliário e destaca a sustentabilidade da proposta. O trecho que se 

segue foi retirado da cartilha do RIMA, que afirma ser a alteração da paisagem o principal 

impacto do empreendimento.  

 

Sem qualquer dúvida, o principal e permanente impacto do projeto é o cênico. Algo 

extremamente subjetivo. Trata-se da troca de uma paisagem privada rural, 

consolidada, por uma paisagem coletiva urbana, junto à costa. Transforma uma área 

privada rural, ocupada por rebanhos bovinos e cinco residências, para uma área 

coletiva, um bairro, repleto de pessoas, residências e muito verde junto à praia 

(RIMA PORTO BALEIA, 2014, p. 11). 

 

O documento aborda a transformação de uma área rural privada para urbana coletiva, 

ignorando os usos comuns existentes na área e sua importância para a manutenção dos 

ambientes úmidos. Ao contrário da proposta e abordagem do texto, a área onde se projeta o 

empreendimento encontra-se cercada, incluindo as dunas que dão acesso à Praia da Gamboa. 

 

Figura 42 - Dunas da Gamboa cercadas e inseridas no perímetro do empreendimento 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 
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A cartilha do RIMA traz como benefícios socioeconômicos a geração de riqueza por 

meio do aumento da arrecadação municipal, oportunidades de trabalho e renda para a 

população e a oferta de novos bens e serviços. Segundo o RIMA, o projeto visa a agregar 

valor imobiliário e garantir uma ocupação mais ordenada e de melhor qualidade ambiental 

que a atividade rural consolidada no local. 

Nas entrevistas realizadas, os pescadores apontaram alguns impactos que a ocupação 

do entorno da lagoa acarretará para a pesca artesanal, que contrapõe as informações 

apresentadas pelo RIMA. A seguir são apresentados os possíveis impactos percebidos para a 

pesca, caso haja a implantação do empreendimento.  

 

3.3.6.4 Poluição do recurso hídrico 

 

A poluição do recurso hídrico afeta diretamente a vida do pescador, causando a perda 

de qualidade e escassez do recurso pesqueiro. Os pescadores do estuário do Rio da Madre, por 

já conviverem com a poluição dos rios e da lagoa, temem a intensificação desse processo, 

devido ao adensamento populacional para uma área ainda não ocupada com edificações.    

 
Porque se jogar esgoto alí vão fazer besteira porque é uma lagoa, é um criador. É um 

criador de peixe. Mas como a água do sistema do rio tá com esse lodo que não tinha 

antes, se não cuidaram disso aí, não vão cuidar lá também. Tem que pensar assim, 

pra melhor não vão cuidar, de qualquer maneira só vai piorar. A vontade dessas 

pessoas que mandam a fiscalização é tirar nós do rio, se eles tirarem nós de dentro 

do rio, aí vê, eles querem tirar o pescador, é, é isso mesmo, essa é a verdade. Como a 

gente vê que eles vêm só prejudicar o pescador das comunidades [...] O rio vai se 

acabar (Amadeu, 54 anos – Morretes).  

 

Ao mesmo tempo em que o pescador coloca o empreendimento como mais um fator 

de poluição das águas do estuário - o rio vai acabar -, ele aponta o acionamento de leis 

ambientais como estratégia para tirar o pescador do rio e viabilizar os projetos de 

desenvolvimento - eles querem tirar o pescador, é, é isso mesmo, essa é a verdade. Isso inclui 

a fiscalização realizada no estuário e a retirada de ranchos das Áreas de Preservação 

Permanente, verificada no entorno do empreendimento, já citada no texto, e que será discutida 

adiante.  

 

3.3.6.5 Fechamento dos acessos aos ambientes de pesca  

 

A privatização dos espaços de uso comum como rios, praias e lagoa, promovida pela 

urbanização da zona costeira, esteve presente em praticamente todas as falas. A ênfase é dada 
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à segregação espacial promovida pelo empreendimento com a exclusão do pescador/pobre dos 

espaços comuns de pesca.   

 

[...] eles vão fazer ali praticamente uma praia particular, que tu não tem acesso pelos 

lados, tu vai ter que chegar por ali, toda vez que alguém chegar nessa praia vai ter 

que explorar o que é dele, a não ser que venha pelo mar, agora, para chegar em terra 

não tem como, ali a Gerdau eles compraram a Praia Vermelha e hoje para entrar, 

porque a promotora e a juíza deram atenção, fizeram uma carteirinha de pescador de 

identificação para tu chegar no costão na praia, tem que identificar que é pescador, 

antes nem pescador entrava, eles botavam quatro pit bull com quatro seguranças no 

portão que é tudo cercado e tu não conseguia chegar na praia, tu acha que ali não 

pode ser isso também? (Belino, 45 anos - Gamboa).  

 

A fala do pescador Belino relata o conflito vivenciado por pescadores na privatização 

da Praia Vermelha (Garopaba/SC) também por membros da família Gerdau, resultando em 

diversos conflitos entre pescadores e os proprietários do terreno, inclusive judiciais.  

O entendimento de que o empreendimento vai inviabilizar o acesso aos ambientes de 

pesca é reafirmado na fala do pescador José, uma vez que muitos pescadores vivenciam 

conflitos dessa ordem.  

 

Porque eles vão tomar todo o rio, eles vão tomar todo o rio, se eles permanecerem 

fazer isso aqui, ninguém vai ter mais a liderança do rio, nós aqui, o acesso ao rio, 

ninguém vai mais ter, eles vão tomar conta de tudo [...] então ninguém tem mais 

direito ao que construiu, ou ao que foi construído dos avós, dos pais, ninguém mais 

tem direito, se eles pegaram isso aí (JOSÉ, 73 anos - Três Barras). 

 

A fala ninguém vai ter mais a liderança do rio demonstra haver entre os pescadores 

uma relação de direito de uso do ambiente fluvial e o temor da perda da liberdade de uso 

desse território, que contrapõe o direito de propriedade do empreendedor.  

Sobre a permanência dos ranchos de pesca no entorno do empreendimento, como já 

abordado, embora o questionamento sobre a legalidade dos ranchos na localidade do Porto 

das Telhas tenha partido do Ministério Público Estadual, entre os pescadores existe o 

entendimento de que a demolição dos ranchos foi motivada pelo interesse dos empresários nas 

características naturais da área, pois, segundo alguns pescadores, é o único lugar de areia 

branca existente entre a praia e o empreendimento.  

[...] a parte que mais tem areia branca é onde nós temos rancho, que ali para cima é 

lama, essa lagoa aí, qual a ideia dos caras [...] a ideia deles é fazer uma marina alí, já 

que vai ser um resort e ali salta e não suja o pé, areia sempre branquinha, é o único 

local que tem, porque o nosso rancho fica entre o mar e o rio, uma faixa de duzentos 

metros onde tem os ranchos dos pescadores, então é uma parte que é areia e é 

sempre limpinho, dali para cima onde tem o empreendimento na lagoa é só lama, tu 

saltou e atola até o manguezal, tem o mangue e ali não é mangue. O pessoal mais 

esclarecido acha que foi aquilo ali. Até na hora da compra do terreno o certo era 

falar, nós vamos comprar, mas vai ter um empecilho, o pescador, nós vamos ter que 

tirar o pescador, achamos que a denúncia-crime partiu de dentro da Gerdau também 

(Belino, 45 anos - Gamboa).     
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A fala do pescador que coloca seu grupo social como empecilho e entrave à expansão 

do modelo de desenvolvimento hegemônico – “mas vai ter um empecilho, o pescador, nós 

vamos ter que tirar o pescador” - é comum entre os povos e comunidades tradicionais que 

vivenciam situações de conflito ambiental, ao mesmo tempo em que a permanência desses 

sujeitos sociais, nesse caso o pescadores com seus ranchos de pesca, é defendida como 

importante para manutenção da qualidade ambiental do lugar. 

 

3.3.6.6 Crescimento desordenado 

 

As possíveis modificações socioambientais promovidas no estuário preocupam os 

pescadores, dentre elas a atração de trabalhadores para região com formação de bolsões de 

pobreza: “Eles vão ter que construir uma outra cidade, uma favelinha, pra trazer o pessoal pra 

construir essa cidade. Mas esse pessoal que construiu essa cidade depois já firmou raízes 

aqui” (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú); o aumento de pessoas que passarão a 

disputar o espaço de pesca na lagoa: “Que se tiver a multiplicação de pessoas dentro da lagoa 

vai só piorar” (AMADEU, 54 anos - Morretes). Esses impactos intensificam os conflitos já 

existentes no processo de crescimento urbano vivenciado no estuário. 

 

3.3.6.7 Impactos sistêmicos 

 

O entendimento de que a obra de engenharia dessa envergadura não afeta apenas a 

pesca, mas todo ecossistema estuarino (fluvial e marinho) e a dinâmica socioeconômica da 

região, foi verificada em algumas falas e incluídas na categoria de impactos sistêmicos. 

O pescador Augusto, da comunidade da Guarda do Embaú, afirma ser a pesca a 

primeira atividade afetada pelo empreendimento devido à poluição hídrica, ampliando 

posteriormente para outras atividades econômicas e usos do estuário, como o surf: “Se 

impactar o rio, não tem impacto só na pesca, tem um impacto em toda comunidade. Aí é 

pesca, é surf, é o setor hoteleiro e restaurante, é tudo. Mas a pesca é a primeira né, que você 

começa pela água, a pesca vem primeiro.” (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). A fala 

do pescador sugere que a contaminação dos recursos hídricos, a alteração na paisagem e da 

dinâmica do transporte de sedimentos afetará o turismo em sua comunidade e a qualidade das 

ondas. O pescador Abelardo inclui em sua análise a alteração do nível do lençol freático 

provocada pela drenagem das áreas úmidas e o impacto no mar, considerado um berçário para 

a Baleia Franca. 



167 
 

Vai impactar tudo né [...] Todo um ecossistema ali [...] O lençol freático, tudo isso, 

sem contar que também vai ser uma coisa voltada perto do mar, nós temos aqui 

também hoje um berçário de baleia, tem tudo isso aí também [...] isso vai acabar 

atingindo o rio também, vai acabar de repente até estragando as praias aqui também, 

Guarda do Embaú aqui, né (ABELARDO, 40 anos - Gamboa).  

 

As duas falas extrapolam o impacto causado pelo empreendimento para a parte 

marinha do estuário, evidenciando a consciência sobre a conectividade dos ambientes 

naturais.  

 

3.3.6.8 Alteração da dinâmica hídrica do estuário 

 

A alteração na dinâmica hídrica refere-se às mudanças no volume de água provocadas 

pela movimentação de terras (aterros) e drenagens previstas no projeto, como também a 

abertura de um possível canal ligando o rio ao mar na área do empreendimento, para entrada 

de embarcações: “eles querem abrir na praia aqui, [...] se for fazer um molhe, precisa ser um 

molhe muito grande para poder aguentar, e não tem água do rio para aguentar um rio aberto 

reto para o mar, ele não aguenta e água seca” (BELINO, 45 anos - Gamboa). Nesse caso, o 

pescador prevê a diminuição da água do rio, um impacto de difícil mensuração, mas previsto 

pelos pescadores mediante a observação dos fenômenos naturais atuantes na região ao longo 

do tempo, incluindo eventos extremos: “porque essa marina, se eles abrirem na entrada da 

água do mar, vai ter dia aqui no Ribeirão que nós vamos ver água na lagoa, e vai ter dia que 

nós não vamos ver só terra pura, lama pura [...] o mar vai chupar tudo” (DEMÉTRIO, 76 anos 

- Ribeirão).  

Fenômenos como a erosão da zona costeira fazem parte dessa alteração do fluxo de 

água entre o rio e mar:  “Eles queriam abrir a barra na boca do rio, que é uma curva tu faz, né 

[...] você já pensou se o mar não vai comer aquilo tudo” (GENÉSIO, 61 anos - Sorocaba). 

O conhecimento dos processos atuantes na formação e modelagem da costa demonstra 

profundo conhecimento sobre seu meio.   

 

3.3.6.9 Aumento no fluxo de embarcações no estuário 

 

O aumento do número de embarcações motorizadas como lanchas e jet ski é um 

conflito atual que, segundo os pescadores, será intensificado: “com esse botezinho aí passa 

perto de um iate daqueles, larga de ser tolo rapaz, deixa o rio como tá! Não tem que deixar 

eles construir nada lá” (INÁCIO, 51 anos - Areias).  
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Embora o empreendedor que afirme que embarcações motorizadas não serão 

permitidas no local, a presença de meios de transportes aquáticos é inerente à 

empreendimentos imobiliários projetados sobre ambiente estuarino. Alguns pescadores 

prevêem ainda o aumento do tamanho de embarcações que passarão a frequentar o estuário: é 

“que lá vai ficar uma área de movimento né, embarcação motorizada, dizem que aí nessa parte 

aí vai entrar uma marina com embarcações, com movimento. Se eles vão dragar a barra e 

fazer um molhe ali, vai entrar embarcação grande” (ALMIR, 60 anos - Morretes).  

 

3.3.6.10 Impacto do turismo 

 

Os pescadores cogitam que o empreendimento trará um turismo ainda maior para o 

rio, aumentando a competição em torno da pesca: “Hoje o que vai acontecer é que vai ter mais 

gente pescando dentro do rio, só mais isso, mais turista né, cada vez mais turista, mas também 

nós já temos turistas demais aqui” (ANTENOR, 61 anos - Morretes). O pescador Antenor 

sugere que o assoreamento do rio causado pela obra resultará no fechamento da foz do Rio da 

Madre, atingindo os pescadores que ganham a vida fazendo travessia dos turistas de canoas e 

bateira do rio para a praia: “Aí se assorear a ponta aí acaba, acaba o turismo, acaba as licenças 

de Paulo Lopes que a prefeitura dá pra eles trabalhar na praia, acaba, a praia da Guarda, a 

Guarda não existe praia, e as bateira deles que é uma fortuna de dinheiro, acaba tudo” 

(ANTENOR, 61 anos - Morretes). 

 

3.3.6.11 Criação de área de risco  

 

A planície onde se projeta o empreendimento possui freático raso, sendo uma zona de 

transição entre as águas dos rios e do mar, que recebe a drenagem de grande parte dos morros 

adjacentes. Pela observação da dinâmica hídrica do lugar, a localidade é considerada pelos 

moradores como uma área de risco de inundação.  

Com previsão de ser construído um complexo imobiliário com capacidade de suporte 

para 15 mil pessoas, o risco de alagamento foi uma realidade constatada pelos pescadores: 

“porque quando dá enchente vem água até ali no portão, você, para ir para o porto não vai, 

não tem condições de ir. Isso que eu digo, para fazer isso tem que vir ver um dia que tiver isso 

aí, isso aí tem dia que não dá nem para passar” (DUARTE, 69 anos - Gamboinha). 
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Esse fato limitou a ocupação ao longo do tempo, havendo na memória dos pescadores 

eventos extremos que levaram ao abandono de casas e roças na localidade devido às 

inundações. 

 

3.3.6.12 Impacto geracional 

 

Muitos pescadores, pela idade que possuem (em média 60 anos), acreditam que os 

impactos do empreendimento sobre a pesca não serão vivenciados por eles, apenas pela 

geração mais nova: “Só porque depois de eles botarem a mão, coitado do pobre, eu tô no 

caminho da reta final, mas é os meus netos que estão vindo que também precisam matar um 

peixe por aqui e se encontrar isso aqui, você acha que pode ter mais alguma coisa?” (CIRILO, 

67 anos - Gamboinha). Por isso, alguns pescadores não se sentem diretamente atingidos pelo 

empreendimento: “Quando chegar a construir isso aí eu já não estou mais aqui” (EDVALDO, 

70 anos - Ribeirão). Essa abordagem apareceu em diversos momentos, juntamente com a 

afirmação de que os mais novos não querem nada com pesca. 

 

3.3.6.13 Geração de emprego 

 

A geração de emprego é um impacto considerado positivo para os pescadores, embora 

ocorra em detrimento da continuidade da pesca artesanal na região.  

 

Primeiro, vai ficar em extinção o pescador. Vai se acabar o pescador. Se essa obra 

sair, acaba-se o pescador, isso é vero. Mas doutra parte, vai abrir muito emprego. Na 

outra parte moça, os pescadores depois irão sorrir porque vai empregar o filho dele o 

neto dele. Isso aí vai na certa. Mas o pescador vai se acabar (JOCA, 68 anos - 

Guarda do Embaú).  

 

Apesar de o Joca afirmar que os pescadores “extintos” irão sorrir pelos postos de 

trabalhos criados, ele denuncia a concentração de renda do modelo de desenvolvimento 

proposto, ao afirmar: “o pobre vai cuidar do que é do rico [...] então nós vamos ser 

empregadinhos deles”, e relata que não aceitaria a construção de um empreendimento 

semelhante no local onde ele possui seu rancho, tendo já negado algumas propostas de 

compra. 

A defesa da pesca frente às possibilidades de geração de emprego provoca discussões 

entre os pescadores e moradores locais.  

 

Muita gente que diz, ah, vai dar bastante emprego, não vai dar nada meu filho, vai 

dar emprego para quem tem curso, gente, está pensando que para trabalhar de 
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garçom tu vai ter que ter curso, até de faxineira lá rapaz, onde tem curso para 

trabalhar de faxineira aí? Tu acha que tu vai arranjar dentro de um hotel daqueles 

que eles vão construir para fazer faxina? Nunca, tire isso da sua cabeça, é porque vai 

dar emprego, vai nada [...] Claro, eu digo, vai ser bom para ti, que tu não pesca, 

pensa que eles vão dar emprego pra ti, para de ser tonto cara, tire isso da sua cabeça, 

tu quer acabar com nós, que aí não vamos pescar o peixe mais (INÁCIO, 51 anos - 

Areias). 

 

O discurso da geração de emprego é amplamente acionado pelos empreendedores e 

poder público, mas relativizado entre os pescadores, que dependem da manutenção da 

qualidade do ambiente para o desenvolvimento de seu modo de vida.  

A dependência da pesca e a segurança alimentar de famílias pobres são colocadas 

como contraponto à implantação do empreendimento: “Claro, porque se eles tirar isso aí tudo 

metade do pescador morre de fome, como que tem muito que não aguenta, tem muito que só 

vive disso, vai ali, mata quatro, cinco quilos de peixe, vende dois, três para comprar o pão e 

açúcar, o café, o arroz” (ISMAEL, 62 anos - Areias).  

De forma geral, entre as comunidades do estuário no município de Paulo Lopes, os 

pescadores são a principal resistência à implantação do Projeto Porto Baleia: “Os que não 

apoiam é quem pescam, quem anda mais na água (DEMÉTRIO, 76 anos - Ribeirão). O “andar 

mais na água”  refere-se ao modo de vida do pescador que depende da qualidade do ambiente 

e do acesso aos ambientes de pesca pra sua reprodução social. 

 

3.3.6.14 Modernização ecológica 

 

A dificuldade em pensar nos impactos de um empreendimento ainda não vivenciado 

no estuário foi verificada em alguns casos, como também a confiança nos processos de 

mitigação e compensação dos impactos ambientais, tecnologias limpas e sustentabilidade das 

obras de grande impacto projetadas para áreas naturais, normalmente presente em materiais 

publicitários, dentro da perspectiva denominada como modernização ecológica: “Afetar não 

afeta, eles não vão largar os esgoto pro rio, o mínimo né, tudo que eles vão construir aí eles 

vão fazer reserva pra recolher isso aí, eles não vão despachar pro rio pra depois ir pro mar” 

(ALMIR, 60 anos - Morretes). 

A perspectiva da “modernização ecológica” sustenta o discurso do desenvolvimento 

sustentável sugerindo a adequação dos processos produtivos para garantir a expansão do 

modo de produção dominante. 
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3.3.6.15 Outras possibilidades de uso 

 

Em relação ao questionamento sobre como deveria ser o uso da ocupação do entorno 

da Lagoa do Ribeirão, 44% dos pescadores responderam que deveria ficar como está, 

garantindo o acesso do pescador: “Pra mim, tinha de ser igual ela tá, entendeu, igual eu fui 

criado lá, nasci lá, e como ela tá. Tinha que ser assim. Porque o dia que eu quiser ir lá na 

lagoa eu vou e não tem ninguém que me proíba. E assim tá difícil” (OTÁVIO, 61 anos - 

Guarda do Embaú).  

Dos 25 pescadores entrevistados, 32% opinaram que a área deveria se reflorestada 

por ter sido desmatada para formação de pastagem. A recuperação da floresta contribuiria 

para a manutenção do recurso hídrico e enriquecimento ambiental da região, segundo o 

pescador: “Outra coisa, no lugar disso aqui deveria deixar crescer as matas pra água retornar” 

(CIRILO, 67 anos - Gamboinha). Igualmente, foi sugerido o reflorestamento com espécies 

nativas abundantes na região. 

 

 Aí em vez do empreendimento, faz o reflorestamento de qualquer espécie de árvore 

da região [...] a gente tem quantas arvores, tem vassourão, cambuim, faz a muda e 

faz reflorestamento onde foi devastado. Essa área aí é área de campo, mas bem 

antigamente foi devastado, era árvore. Se eu tivesse cortado essa figueira aí 

cinquenta anos atrás ela não existia mais. E lá então vamos reflorestar, então se o 

governo IBAMA, FATMA mandar reflorestar e não fazer prédio. Fazer prédio vai 

trazer gente e gente polui. Não é verdade, a minha opinião é essa (AMADEU, 54 

anos - Morretes). 

 

O pescador Amadeu orgulha-se da figueira que tem em seu terreno, a árvore fica ao 

lado do rancho de pesca em que realizei a entrevista. 

 O desmatamento da área do empreendimento pelo antigo proprietário para abertura de 

pasto está presente na memória dos pescadores e apareceu em diversas falas, assim como o 

uso comum que faziam desse espaço: “meu pai falava assim, que sem brincadeira, dava pra 

fazer canoa com as tora que tirava de lá” (AUGUSTO, 44 anos - Guarda do Embaú). 

Igualmente, havia a extração de lenha para os engenhos das comunidades locais. 

 

Isso era mato virgem, isso tudo, tudo mato virgem, então, aqui, como eu estava 

falando para ti, aqui quanto engenho de farinha tinha aqui, uns quinze, onde que era 

tirada a nossa lenha para nós fazer a farinha? Tudo de lá, era tudo de lá, nós ia lá 

com carro de boi, ia cada um e derrubava duzentos metros quadrados tirava duas, 

três carradas de lenha e fazia farinha, o açúcar, tudo de lá [...] E agora foi tudo 

desmatado, porque está desmatado agora, que ele foi para lá e foi fazendo fazenda, 

por isso que ele desmatou, para criar o gado, essas coisas assim, ele depois ali onde 

ele vendeu também [...] Tinha que recuperar tudo de volta com mata (BELINO, 45 

anos - Gamboa).  
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O pescador Duarte complementa trazendo os detalhes da floresta que existia no 

entorno da Lagoa do Ribeirão: “Isso aí era mato, o araçá, bacupari, isso quando chegava no 

meio de fevereiro, janeiro, fevereiro, você ia ali, não sei se você conhece bacupari, uma fruta 

que tem, você não conhece, mas esse mato era cheio, araçá” (DUARTE, 69 anos - 

Gamboinha).  

Outros usos foram sugeridos para a localidade como um hotel fazenda, pequenas 

construções de baixa densidade populacional e com pouco impacto ambiental. Ao mesmo 

tempo, houve o questionamento da possibilidade de obter-se autorização para construir em 

área natural de tamanha importância. “Se o próprio IBAMA, FATMA não aceita construir 

uma casa em beira de praia, um bar, nem a iluminação, como é que eles podem construir?” 

(CIRILO, 67 anos - Gamboinha).  

Houve a manifestação de apoio ao empreendimento por parte de um pescador da 

comunidade da Guarda do Embaú, que utilizou o discurso do desenvolvimento econômico a 

qualquer custo: 

Meu Deus, pra beleza natural tinha que ficar como tá. Essa é a beleza natural. Deixar 

como tá moça. Mas sobre pra sobrevivência tem que expandir, tem que chegar o 

progresso, senão ninguém sobrevive mais. [...] Então, pra mim a beleza natural é 

bonita, mas tem que vir progresso. Mas nesse meu pedacinho eu não aceito 

progresso, aqui ninguém constrói nada moça. Esse pedacinho aqui ninguém constrói 

já rejeitei 3 milhões querida, tu sabes o que é 3 milhões, meus filhos ficaram loco, 

pai você é louco? Não, depois de um morrer vocês  querem vender vende, mas 

aquele pedacinho que eu fiz ali ninguém constrói não. Plantei umas florzinhas, 

plantei umas palmeirinhas aí. E faço meu dinheirinho na época da temporada. Aqui 

não, deixa construir lá na lagoa, aqui não (JOCA, 68 anos - Guarda do Embaú).   

 

Joca possui um barco para pescar no mar e utiliza pouco a parte fluvial do estuário, 

mas no local onde possui o rancho (foz do Rio da Madre) ele também mantém um 

estacionamento para atender a demanda do turismo, de onde tira grande parte da renda que 

sustenta sua família. No entanto, no local onde o este pescador mantém seu rancho, ele 

afirmou não aceitar o progresso, já tendo recusado propostas milionárias de venda.  

Existe a dificuldade de alguns pescadores em opinar sobre algo que consideram 

propriedade de outro alguém, mesmo sendo um espaço de uso comum apropriado ao longo do 

tempo: “Também tinha que ganhar alguma coisa né, ele investiu milhões, se eu investisse eu 

também tinha que ganhar alguma coisa. Eu posso mandar dentro do que é meu né, não no do 

que é deles. Mas principalmente a água, porque a lagoa é do povo” (ANTENOR, 61 anos - 

Morretes). No entanto, em relação à lagoa, o entendimento compartilhado é que se trata de um 

espaço de uso comum, assim como os rios e mar.  
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4 A CATEGORIZAÇÃO DOS CONFLITOS AMBIENTAIS E ALGUMAS 

REFLEXOES  

 

Neste capítulo, é desenvolvida uma reflexão crítica sobre os resultados obtidos no 

trabalho de campo de forma articulada com o referencial teórico que embasou o processo 

investigativo, e apresentada a categorização dos conflitos ambientais identificados no 

universo da pesca artesanal desenvolvida do estuário do Rio da Madre. 

Ao longo deste trabalho, foi possível identificar no histórico de uso e ocupação da 

bacia hidrográfica do Rio da Madre as formas de  apropriação social do espaço e manejo dos 

recursos naturais realizados pelos pequenos pescadores ao longo do tempo, e as principais 

etapas da apropriação capitalista do território que promoveram transformações 

socioambientais que afetam a pesca artesanal na atualidade, dentre elas a rizicultura, a 

pecuária extensiva, a mineração, a industrialização da pesca, a silvicultura e o turismo, como 

também a implantação de leis preservacionistas. Este modelo de desenvolvimento levou à 

degradação ambiental, à escassez dos recursos pesqueiros, à privatização das terras de uso 

comum, a restrição de livre acesso aos territórios de pesca e a concentração da gestão dos 

recursos naturais pelo Estado, gerando conflitos. 

No entanto, mesmo com as alterações socioambientais impostas pelo modelo 

hegemônico de desenvolvimento, ainda hoje a pesca continua importante como complemento 

de renda dos trabalhares, garantia de alimento para famílias locais, elemento identitário e elo 

de solidariedade entre os membros das comunidades do estuário. As cerca de 318 

embarcações identificadas e os 128 ranchos de pesca confirmam a resistência dos pescadores 

às transformações impostas ao seu modo de vida, ao contrário do que afirmam os estudos que 

embasam os novos projetos de desenvolvimento, representados pelo Plano Diretor do 

município de Paulo Lopes e o Projeto Porto Baleia, que se referem à pesca como algo residual 

e em desacordo com as leis ambientais vigentes.  

Dentre os vários aspectos relacionados à pesca artesanal identificados por esta 

pesquisa, está a predominância histórica entre os pescadores da arte do uso da tarrafa, 

representada pelos pescadores “tarrafeiros”, técnica aprendida com os mais velhos, em que a 

primeira lição consiste no reconhecimento do território com o ato de remar; a perpetuação e 

atualização dos conhecimentos transmitidos por gerações mediante a observação dos 

fenômenos naturais e resolução dos problemas cotidianos; o sentimento de pertencimento ao 

lugar e ao grupo social; o autorreconhecimento dos indivíduos como pescadores, mesmo 

quando a atividade, assim como a agricultura, deixou de ser o principal meio de 
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sobrevivência, mas se mantém como o modo de vida sendo praticada de forma complementar 

a outras atividades produtivas ou nos momentos de lazer, adaptado ao tempo e desafios 

impostos pela sociedade urbana/industrial. 

Em alguns casos, a autodefinição dos pescadores como artesanais é construída em 

oposição à pesca industrial, tendo como referência a categorização presente nos documentos 

de pesca emitidos pelos órgãos oficiais. Comumente, a definição de pescador e não pescador é 

acionada por pescadores que sobrevivem da pesca e mantêm a atividade como renda principal 

em relação aos demais, como também por pescadores locais em detrimento dos pescadores 

esportivos de outras localidades que frequentam o estuário eventualmente como lazer. 

Todavia, é o conhecimento da pesca construído pela prática e transmitido 

historicamente que caracteriza os sujeitos como pescadores, sendo:  

 
[...] o domínio do saber-fazer e do conhecer que forma o cerne da profissão. Esta é 

entendida como o domínio de um conjunto de conhecimentos e técnicas que 

permitem ao pescador se reproduzir enquanto tal. Esse controle da “arte da pesca” se 

aprende com os mais velhos e com a experiência (DIEGUES, 1995, p. 35).    

   

O aspecto da tradição destacado nesse texto está relacionado ao conhecimento do 

ambiente natural e do domínio de técnicas de pesca construídos nas práticas diárias e 

transmitidos por gerações. Esses aspectos correspondem à definição de povos e comunidades  

tradicionais expressa no Decreto n.º 6.040/2007, que as reconhece como:  

 

[...] 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 (DECRETO N.º 6.040/2007, art. 3.º). 

 

Os povos e comunidades tradicionais também estão amparados pela Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil no ano de 2002, que, no 

artigo 2.º, garante medidas que promovam “plena efetividade dos direitos sociais, econômicos 

e culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e 

tradições, e as suas instituições”; e no artigo 7.º preconiza que os povos deverão ter o direito 

de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na 

medida em que ele afete as suas vidas e terras que ocupam ou utilizam de alguma forma. 

Portanto, a autoidentificação dos sujeitos como pescadores, detentores de 

conhecimentos práticos gerados e transmitidos por meio da tradição, com formas de 

organização social própria e dependentes da manutenção dos recursos naturais caracteriza 

pescadores do estuário do Rio da Madre como povos e comunidades tradicionais, portadoras 
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de diretos especiais, dentre eles o que garante o acesso aos recursos naturais necessários à sua 

reprodução física, cultural e econômica. 

Little (2002) complementa que o conceito de povos tradicionais está associado ao 

regime de propriedade comum, às práticas adaptativas sustentáveis, ao sentido de 

pertencimento a um lugar, à profundidade histórica da ocupação do território, à procura por 

autonomia cultural e à dinâmica das tradições culturais. O autor chama a atenção para a 

diversidade fundiária associada à diversidade cultural existente no País, refletida na 

organização, apropriação do espaço e afirmação territorial dos grupos envolvidos (LITTLE, 

2002). 

Na área de estudo, a organização social dos pescadores tradicionais até a década de 60  

deu-se no desenvolvimento de uma pequena produção mercantil baseada na pesca, 

agricultura, extrativismo, caça, coleta e apropriação comunal dos recursos naturais.  

Recursos de uso comum é uma categoria de recursos pertencentes a todos e que podem 

ser geridos por quatro regimes de apropriação, realizados de formas mistas ou não: 

propriedade comunal (gestão comunitária); propriedade do Estado; propriedade privada ou 

por livre acesso, nesse caso com uma ausência no regime de apropriação (SEIXAS; BERKES, 

2005). 

A gestão comunal dos recursos pesqueiros no estuário do Rio da Madre ocorria nos 

acordos comunitários construídos por anciões experientes que garantiam a entrada e 

distribuição dos peixes pelos rios e lagoa, possibilitando seu acesso a todas as comunidades 

localizadas em seu interior. Uma prática que proibia o uso de rede de pesca e controlava o 

horário da atividade em safras especiais como a da tainha de corso, que tem como ciclo 

reprodutivo a migração do sul para costa catarinense. Havia também o manejo do Campo de 

Araçatuba e de outras terras consideradas de uso comum para criação de gado, coleta de 

frutos, extrativismo vegetal e agricultura de subsistência. 

Esse cenário foi alterado posteriormente com o avanço da urbanização e 

industrialização do litoral, como também pela aplicação de leis ambientais desconectadas da 

realidade e modo de vida local. Tem-se então a concentração da gestão dos recursos naturais 

nas mãos do Estado e a ruptura do envolvimento comunitário na organização da pesca no 

estuário e gestão do território.  

Concomitantemente às restrições ambientais trazidas pela criação do Parque Estadual 

da Serra do Tabuleiro, código florestal, leis de caça e pesca, foram implantados na região 

obras e empreendimentos de grande impacto ambiental, como a BR-101, a rizicultura, a 

silvicultura, com a espécie exótica invasora Pinus ellitotti, a mineração de areia e granito, a 
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pecuária extensiva, o turismo de massa, a urbanização da costa e industrialização da pesca. 

Esse processo promoveu a privatização das terras de uso comum, a sobrepesca, o 

assoreamento e a contaminação dos recursos hídricos que resultaram na escassez do recurso 

pesqueiro.  

A modificação no padrão de consumo por parte das comunidades locais e as alterações 

socioambientais vivenciadas no estuário fomentou a competição entre os pescadores pela 

captura do recurso, com a adoção de técnicas predatórias em desrespeito aos acordos 

comunitários e legislação ambiental. A dissolução do manejo coletivo da pesca é um fator 

relevante na desestruturação do grupo apontado pelos pescadores.  

Compreende-se que a gestão dos recursos naturais possui papel determinante na 

regulação da relação entre os sistemas naturais e sociais. As formas como as sociedades têm 

preservado ou manejado o meio natural não são únicas, sendo algumas mais nocivas e 

predatórias do que outras, em que o modo de produção capitalista seria a expressão de uma 

forma inadequada de lidar com os recursos naturais, já que se baseia no acúmulo e no valor de 

troca e não no valor de uso dos recursos, diferente do praticado ao longo do tempo por 

comunidades tradicionais.  

A partir da perspectiva que assumimos neste trabalho, compreendemos que os seres 

humanos não podem ser entendidos como destruidores inexoráveis dos recursos naturais, mas 

antes, parte integrante de sistemas sociais e econômicos diversificados, refletidos diretamente 

nos processos de manejo desses recursos.  

Por outro lado, é correto afirmar que há diferentes formas de apropriação e manejo dos 

recursos. No caso que apresentamos aqui, embora o Estado tenha definido a área de estudo 

como uma Unidade de Conservação, os grandes empreendimentos econômicos ligados à 

urbanização e industrialização da pesca e da agricultura têm provocado desequilíbrios 

ambientais que são sentidos pelos pescadores na atualidade. Observamos que os pescadores 

tradicionais, no que tange à reprodução de suas práticas, são os atores que têm imposto menor 

transformação ao meio; todavia, não são considerados nem pelos novos empreendimentos 

previstos para a área, nem pelos órgãos públicos que poderiam garantir a conservação da área 

e os direitos desses trabalhadores, já assegurados no plano formal. . 

Portanto, a utilização predatória do patrimônio natural e cultural atualmente verificada 

no estuário está diretamente relacionada ao avanço do modelo de desenvolvimento 

urbano/industrial e à transferência para o Estado da gestão dos recursos naturais, que 

dissolveu os arranjos comunitários até então ecologicamente ajustados e que se mostravam 

prudentes no que tange à sua apropriação social (VIEIRA, 2005).   
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A resiliência de um ecossistema consiste na capacidade do ambiente em se 

autorregular, mantendo suas principais funções frente aos distúrbios operados de forma 

natural ou antrópica (SEIXAS; BERKES, 2005). No caso do ambiente estuarino, a influência 

direta do mar promove a renovação das águas e a entrada das espécies que sustentam a 

atividade da pesca na atualidade, mesmo com a degradação de diversas áreas naturais da bacia 

hidrográfica do Rio da Madre.  

Como consequência às modificações socioambientais citadas, a pesca permaneceu 

como complemento de renda do pescador e, em alguns casos, ainda como renda principal, 

mas, sobretudo, como importante fonte de proteína para as populações locais. 

A apropriação comunal dos recursos pesqueiros é a forma pela qual o pescador 

procura garantir parte de sua subsistência: “trata-se de uma apropriação comunal de recursos 

naturais, em que não se necessita mais do que a força do trabalho doméstico para obtenção do 

produto” (BECK, 1979, p. 75). Essa forma de apropriação ocorre na captura do pescado por 

pescadores nos rios, praias e lagoa do estuário, como na pesca de caniço e coleta de marisco 

realizada por mulheres e crianças. 

Embora escassos os recursos pesqueiros, estes são distribuídos pelos membros das 

comunidades, alimentando as relações de parentesco e a solidariedade entre as famílias. Essa 

prática confirma o verificado por Eble e Reis em 1976, no estudo para criação do Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro. Segundo esses autores, a segurança alimentar das 

comunidades e a integração entre seus membros eram garantidas pela abundância de recursos 

naturais, gerando um estado de segurança coletiva, onde o pouco que existia era dividido com 

todos (EBLE; REIS, 1976). 

Contudo, as estratégias de desenvolvimento econômico implantadas principalmente a 

partir dos governos militares aprofundaram a crise ambiental na zona costeira, afetando 

diretamente os modos de vida tradicionais e as formas não mercantis de apropriação do 

espaço.  

A modernização predatória do País produziu espaços de profunda degradação 

ambiental sem resolver o problema da desigualdade social, concentração de renda, conflitos 

fundiários e exclusão de grupos marginalizados (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). 

São diversos matizes ideológicos e discursos de valoração que marcam os conflitos 

ambientais resultantes da expansão da apropriação de territórios e recursos naturais pelo 

capitalismo. Dentre eles, o discurso do crescimento econômico a qualquer custo como pré-

requisito para redistribuição de riquezas e a valoração econômica das externalidades negativas 

resultantes do processo de produção (ALIER, 2014). Nessa disputa entre forças desiguais, 
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encontram-se os povos mais vulneráveis que se apoiam nos direitos humanos, na garantia do 

direito territorial das comunidades tradicionais, no discurso da importância da natureza para 

sobrevivência da espécie humana e da sacralidade dos espaços naturais para culturas 

específicas (ALIER, 2014).  

No entanto, o projeto  do Estado brasileiro de  perseguir  o crescimento econômico a 

qualquer custo  impõe um único discurso de valoração, situado na lógica da apropriação 

privada de bens naturais comuns e no acúmulo de dinheiro em estado puro, em que a 

“necessidade real ou imaginaria, torna a busca por dinheiro como indispensável à existência 

das pessoas, das empresas e das nações, e a forma de obtê-lo, seja qual for se justifica” 

(SANTOS, 2009, p. 56).  

O  resultado desse processo é a ocorrência de conflitos de toda ordem que se dão pela 

desigualdade no acesso aos recursos naturais e exposição de grupos marginalizados aos riscos 

resultantes dos processos produtivos (ZHOURI; LUCARELLI, 2008; ACSELRAD, 2014). 

Entre os conflitos ambientais encontrados no universo da pesca artesanal do estuário 

do Rio da Madre, constatou-se a existência de três tipologias de conflitos, se seguirmos a 

classificação, apresentada no início deste trabalho (capítulo 1), proposta por Zhouri e 

Laschefski (2010). Apresentamos, assim, a seguir, uma categorização dos conflitos 

ambientais atuais vivenciados no estuário, em conflitos ambientais distributivos, espaciais e 

territoriais: 

 

4.1 CONFLITOS AMBIENTAIS ESPACIAIS  

 

Segundo os autores que elaboraram essa classificação, os conflitos ambientais 

espaciais ultrapassam os limites territoriais de grupos sociais, como emissões gasosas, 

poluição industrial, do recurso hídrico e a localização de empresas poluentes e rejeitos 

industriais tóxicos em áreas ocupadas pela população de baixa renda, marginalizada em 

relação à garantia de seus direitos, trazendo consigo a noção de justiça ambiental (ZHOURI; 

LASCHEFSKI, 2010). 

Dentre os conflitos ambientais espaciais identificados no estuário, está a contaminação 

e eutrofização do recurso hídrico causado pelo uso de agrotóxicos na rizicultura e pecuária, a 

mineração e a ausência de saneamento básico e tratamento de efluentes industriais e urbanos 

dos munícipios de Palhoça e Paulo Lopes, que afetam toda a bacia hidrográfica, sendo a 

principal causa de escassez do recurso pesqueiro, segundo os pescadores.  
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O desmatamento da mata ciliar e a retilinização dos cursos d´água operados pela 

rizicultura provocam o desbarrancamento das margens do rio, que, somados à liberação de 

sedimentos pela atividade de mineração, preparação da terra para agricultura, desmatamento 

da mata pela pecuária e o desnudamento do solo nas áreas de expansão urbana, causam o 

assoreamento dos rios e alterações na turbidez da água.  

Da mesma forma, a dispersão de espécies exóticas invasoras, como o capim africano 

braquiária, trazido pela pecuária, e a alface do lago, usados na piscicultura, que são 

encontradas atualmente em todo o estuário, contribuem para a retenção de sedimentos 

liberados pelas atividades urbanas e industriais na lagoa, acelerando o processo de 

assoreamento, e, em alguns casos, obstruindo o acesso dos pescadores aos locais de pesca. 

O turismo desenvolvido da foz do Rio da Madre está incluído na categoria de conflitos 

espaciais, na nossa perspectiva, por atrair turistas e pescadores esportivos com lanchas e jet 

ski, que adentram a parte fluvial do estuário, afetando diretamente a dinâmica da pesca. O 

excesso de movimento de pessoas e pescadores esportivos na foz do rio também prejudica a 

entrada dos peixes e sua distribuição pelo estuário.   

Pode-se considerar como conflito espacial o conflito entre pescadores tradicionais do 

estuário com a pesca industrial realizada na costa, devido à capacidade de captura dos barcos 

empresariais que contribuem para o declínio dos cardumes os quais deixam de abastecer a 

parte fluvial do estuário.  

Observa-se que os aspectos verificados resultam da expansão do modelo de 

desenvolvimento de acumulação capitalista que pressiona o modo de vida dos pescadores 

tradicionais com o crescimento das cidades, apropriação das praias e espaços de uso comum 

por complexos turísticos e industriais, contaminação dos ecossistemas estuarinos e a 

depauperação dos cardumes pelas frotas pesqueiras empresariais, que recebem incentivos por 

parte do Estado e por vezes atuam em áreas usualmente destinadas à pesca artesanal 

(DIEGUES, 1995).  

 

4.2 CONFLITOS AMBIENTAIS DISTRIBUTIVOS 

 

Os conflitos ambientais distributivos ocorrem pela desigualdade em torno do acesso e 

utilização dos recursos naturais que podem ocorrer entre gerações presentes e futuras; na 

exploração e uso dos recursos naturais dos países subdesenvolvidos pelos países centrais, 

como também no interior do próprio país com a exploração do espaço ambiental dos 

segmentos mais pobres da população pelas elites ricas, inerente às contradições existentes no 
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sistema capitalista (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). Como exemplo de conflitos 

distributivos, os autores citam a disputa de acesso a recursos florestais, a água, minérios, o 

regulamento de recursos pesqueiros, dentre outros (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). 

Dentre os conflitos distributivos, estão as leis que regulam a pesca artesanal, limitando 

o uso de materiais e técnicas de captura no estuário, como a proibição da rede de espera na 

pesca do camarão e rede de coca no estuário do Rio da Madre, diferentemente da pesca 

empresarial de arrastão realizada na costa, que possui autorização. Essa vantagem da pesca 

empresarial contribui para a escassez do recurso pesqueiro da costa, ao mesmo tempo em que 

limita a atuação dos pecadores tradicionais no estuário.  

O conflito ambiental existente entre pescadores que usam rede com pescadores que 

usam tarrafa, e entre os pescadores localizados na foz do rio e os pescadores localizados no 

interior da parte fluvial e lagunar do estuário, corresponde à categoria de conflitos 

distributivos, por representar a desigualdade em torno da apropriação do recurso causada tanto 

pela localização (foz x interior) como pela técnica de captura (rede x tarrafa).  

No caso do conflito entre redeiros e tarrafeiros, este é um conflito histórico agravado 

atualmente pela quebra dos acordos comunitários de gestão coletiva dos recursos naturais e 

também pela centralização do controle dos recursos naturais pelo Estado, que executa uma 

fiscalização ineficiente. 

Observou-se na fala de um pescador a concentração de redeiros em algumas 

comunidades do estuário, como no Morretes, como ajuste às características ambientais do 

próprio rio, que acumula excesso de madeiras, galhos e outros materiais transportados pelo rio 

em suas margens, dificultando o uso de tarrafa. No entanto, a organização produtiva dessa 

comunidade, com atravessadores que adquirem todo o pescado para comercializar em 

mercados próximos desde a década de 60, sugere que a permanência do uso de redes resulta 

de uma integração maior da comunidade com formas capitalistas de produção. Entre os 

entrevistados por esta pesquisa, a comunidade do Morretes apresentou uma concentração 

maior de pescadores que dependem da pesca no estuário como renda principal. A escassez do 

recurso pesqueiro, a falta de fiscalização ambiental, a competição entre os pescadores 

acentuam a utilização de rede nessa localidade. 

Os pescadores localizados na foz do rio encontram-se em vantagem em relação aos 

demais pescadores do estuário por ser este o local de entrada das espécies na parte fluvial do 

estuário, aumentando a competição entre os pescadores. 

Com relação à legislação ambiental, a proibição da extração de madeira protegida por 

lei para confecção de canoas corresponde à categoria de conflitos distributivos, por 
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inviabilizar o acesso dos pescadores aos recursos naturais indispensáveis à sua reprodução 

social.  

Da mesma forma, ocorre o conflito entre pescadores e a manutenção dos ranchos de 

pesca em Áreas de Preservação Permanente, observado em diversas localidades do estuário e 

mais criticamente no Porto das Telhas, onde foram operadas algumas demolições. A 

impossibilidade de manter ranchos de pesca nas margens dos rios e lagoas impede a 

perpetuação da pesca artesanal, que depende desses espaços para guardar utensílios como 

canoas, remos e tarrafas, mas também para abrigar os pescadores das adversidades 

atmosféricas que são inerentes à atividade, um conflito distributivo que pode ser considerado 

ao mesmo tempo territorial, já que duas lógicas de valoração disputam o mesmo espaço: o da 

preservação ambiental e o uso tradicional.  

A exploração do espaço ambiental das comunidades do estuário por mineradoras e 

pela rizicultura que atende à demanda dos centros urbanos, por serem atividades poluidoras e 

grandes consumidoras de recursos naturais, podem ser consideradas causadoras de conflitos 

ambientais distributivos e espaciais, uma vez que sua poluição extrapola o espaço no qual 

estão instaladas, que são os territórios de populações rurais mais vulneráveis com relação à 

garantia de direitos.  

O relato do pescador que convive com o impacto trazido pela rizicultura contextualiza 

o conflito:  

Esse tempo atrás, nós tivemos numa reunião com um pessoal maior aí, inclusive 

estava até o promotor aqui no Morretes 2, e a gente falou sobre isso aí, mas o 

promotor não deu a mínima, não, não deu a mínima, porque ali ele diz que é 

alimento, é o que ele diz, é alimento (ANTENOR, 61 anos - Morretes). 

 

Ignorando a importância do estuário na segurança alimentar de centenas de famílias, 

os direitos dos povos e comunidades tradicionais e os aspectos culturais associados à pesca 

artesanal, a postura do promotor de justiça presente no relato sugere que o ambiente de certos 

sujeitos sociais seja mais importante que o de outros, legitimando a hierarquização de direitos 

e culturas (ACSELRAD, 2010).  

Sobre esse aspecto, Boaventura de Souza (2000) afirma que todas as culturas tendem a 

considerar seus valores como os mais legítimos mesmo sendo incompletos, mas só a cultura 

ocidental tende a formulá-la como universal. Para superar tais contradições, propõe a 

construção de uma concepção mestiça de direitos humanos com legitimidade local, uma vez 

que “as pessoas e grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e 

o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza” (SOUZA, 2000, p. 37).   
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Segundo esse autor, na concepção de direitos humanos ocidental, existe a dificuldade 

em aceitar os direitos coletivos de grupos sociais ou povos, como também em conceber a 

comunidade como arena política horizontal devido à redução da complexidade social à 

dicotomia Estado/sociedade civil (SOUZA, 2000). Da mesma forma, existe a dificuldade em 

garantir direitos a quem não se pode impor, ou exigir deveres, como a natureza e as gerações 

futuras.    

Nesse caso, observou-se que a desestruturação das formas existenciais das 

comunidades pesqueiras para a expansão das atividades capitalistas e grandes projetos de 

investimento trouxeram riscos ambientais desigualmente distribuídos, configurando um 

processo de injustiça ambiental (ACSELRAD, 2010). 

 

4.3 OS CONFLITOS AMBIENTAIS TERRITORIAIS 

 

Os conflitos ambientais territoriais evidenciam lógicas, identidades e valores 

diferentes na apropriação de um mesmo recorte espacial, normalmente entre grupos 

hegemônicos da sociedade urbano-industrial-capitalista e populações tradicionais, inseridos 

parcialmente (ou não) nesse modo de produção e modelo de sociedade (ZHOURI; 

LASCHEFSKI, 2010). 

Nessa categoria, podemos enquadrar a criação do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro sobre territórios de povos e comunidades tradicionais com modo de vida que 

dependem do uso direto dos recursos naturais; a especulação imobiliária e o turismo que 

promoveram a privatização de áreas de uso comum e lógicas diferentes na apropriação dos 

recursos, incluindo o uso do próprio Rio da Madre; a concentração e cercamento de terras 

promovidos pelo desenvolvimento da pecuária extensiva que resultou no desmatamento de 

grandes áreas, limitação do acesso aos rios e lagoa, como também a retirada de ranchos de 

pesca em seu domínio.  

Na atualidade, os acirramentos dos conflitos territoriais ocorrem pela retirada de 

grandes áreas naturais do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e criação da APA do Entorno 

Costeiro, que trouxeram um zoneamento que fomentou a expansão urbana e industrial sobre 

essas áreas, seguido pela aprovação do Diretor de Paulo Lopes e a proposição da implantação 

do Complexo Imobiliário Projeto Porto Baleia no entorno da Lagoa do Ribeirão. 

O zoneamento é um instrumento de ordenamento territorial implementado pelo Estado 

representado por mapas que deveriam ser construídos de forma participativa com seus 

usuários, considerando as territorialidades específicas nas quais se projetam. No entanto, 
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comumente apresentam uma delimitação arbitrária projetada em um espaço supostamente 

homogêneo para fins administrativos e construído por critérios econômicos (ACSELRAD; 

COLI, 2008).      

Portanto, nesse caso, o planejamento territorial proposto para a Lagoa do Ribeirão 

promoveu a valorização e venda de terras dispostas ao longo da BR-101, causando o 

fechamento de um caminho tradicional e queima de canoas e ranchos de pesca utilizados pela 

comunidade de Sorocaba, atrofiando a pesca na localidade.   

Como demonstramos anteriormente, a Lagoa do Ribeirão é um ecossistema importante 

para reprodução das espécies do estuário e local de pesca para centenas de pescadores 

tradicionais. As principais preocupações dos pescadores com relação à urbanização do 

entorno da lagoa são a privatização do espaço, a restrição de livre acesso ao território 

tradicional e as alterações ambientais promovidas que incluem a contaminação do recurso 

hídrico. 

No entanto, o discurso do desenvolvimento sustentável foi estrategicamente acionado 

pelo governo e setor empresarial, estando presente no zoneamento trazido pela APA do 

Entorno Costeiro, no conteúdo publicitário do Projeto Porto Baleia, no Plano Diretor do 

município de Paulo Lopes e na fala de alguns agentes do poder público e privado.      

Essa apropriação do conceito “desenvolvimento sustentável” foi denunciada por uma 

moradora que se manifestou na audiência pública que marcou o rito de licenciamento do 

referido projeto:  

Meu conceito [sustentabilidade] é bem diferente do de vocês, porque hoje, 

sustentabilidade até a Monsanto que vende veneno e mata pessoa e diz na 

propaganda delas. Então cuidado! Cada um usa o termo como quiser, nem tudo é 

sustentável, isso não é [...] Uma recategorização inadequada, a área do entorno da 

lagoa deixou de ser Parque e virou APA, aonde eles colocam a palavra sustentável e 

preveem a urbanização, prédios de até 15 andares. Onde hoje a gente tem uma 

fazenda com gado, quinze mil pessoas no lugar do gado, isso é sustentável? (NICE, 

moradora local). 

 

A fala revela uma disputa discursiva em torno dos significados e usos atribuídos ao 

termo “desenvolvimento sustentável” e as distorções operadas pelo mercado frente às 

limitações impostas pela questão ambiental.  

Nesse conflito, foi observado o discurso de valoração do crescimento a qualquer custo 

por parte dos agentes do poder executivo e legislativo do município, e também na fala de 

alguns pescadores atraídos pela geração de emprego e renda prometido pelo empreendimento. 

Por outro lado, o acionamento dos direitos dos pescadores quanto ao acesso aos recursos 

naturais, os valores simbólicos atribuídos ao ambiente natural e a importância da conservação 
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da natureza estão presentes na maioria das falas dos pescadores, moradores e ecologistas 

contrários a sua implantação.         

Portanto, a flexibilização ambiental promovida na área de estudo reflete o momento 

atual do aprofundamento e expansão do modelo capitalista urbano/industrial que, em 

economias dependentes, usurpa os tratados firmados para conservação da natureza e garantia 

dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, entendidos como entraves ao 

desenvolvimento. 

Como visto, os conflitos ambientais podem ocupar ao mesmo tempo mais de uma 

tipologia de conflito, sendo complementares e não excludentes (ZHOURI; LASCHEFSKI, 

2010; ZHOURI; SAMORA, 2013). 

Assim, observa-se que, na área de estudo, desde a década de 60 até a atualidade, o 

modo de vida dos pescadores tradicionais está ausente nos projetos de desenvolvimento 

econômico e planejamento do território.  

Essa invisibilidade deu-se na implantação de políticas, obras e empreendimentos 

econômicos por parte do Estado ou setor privado, como na construção e duplicação da BR-

101, industrialização da pesca, implantação da rizicultura, pecuária extensiva, silvicultura, e 

no fomento do turismo, que promoveu a urbanização, privatização de áreas de uso comum, 

contaminação dos recursos hídricos, desmatamento e escassez do recurso pesqueiro, e 

também na imposição de políticas de conservação da natureza de viés preservacionista como 

compensação ao modelo econômico predatório adotado.  

Todos esses momentos resultaram em impactos apontados pelos pescadores como 

causadores da escassez do recurso pesqueiro no estuário, gerando conflitos. 

As mesmas leis ambientais que, em determinado momento, criminalizaram o modo de 

vida das comunidades tradicionais, inviabilizando o uso direto dos recursos naturais, agora se 

flexibilizam frente à necessidade da ocupação de novas áreas naturais para reprodução do 

capital, a exemplo da aprovação do novo Código Ambiental de Santa Catarina (LEI N.º 

14.675/2009), que antecipou o processo que ocorreu em âmbito federal (LEI N.º 

12.727/2012), para posterior aprovação da Lei n.º 14.661/2009, que reduziu os limites do 

parque para a criação do Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras 

do Massiambu.  

Em resumo, chama a atenção o fato da legislação ambiental ser acionada para impedir 

que determinados grupos sociais - invariavelmente os setores subalternos - realizem 

atividades que garantam sua sobrevivência, como a implantação de áreas protegidas restritivas 

em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais e proibição de ranchos de 
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pescas em Áreas de Preservação Ambiental, ao mesmo tempo em que se flexibiliza para 

atender às demandas do capital, como verificado na recategorização do Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro e criação da APA do Entorno Costeiro, que possibilita a ocupação de áreas 

naturais importantes até então não edificadas como na proposta de implantação do Projeto 

Porto Baleia para o entorno da Lagoa do Ribeirão. 

A categoria Área de Proteção Ambiental é polêmica quanto à sua capacidade de 

proteção de ecossistemas naturais, por ser bastante permissiva no que tange ao 

desenvolvimento de atividades produtivas, podendo ser considerada um mero zoneamento que 

demanda muitos recursos financeiros e humanos para a gestão. De fato, no caso da APA-EC, 

sua criação ampliou as possibilidades de expansão de atividades econômicas impactantes, e, 

sete anos após sua criação, o Estado não se mobilizou para sua implantação. 

Para solucionar os problemas sociais trazidos pela criação do parque e dar autonomia 

para as comunidades locais na gestão compartilhada do território, mantendo a conservação 

dos ambientes naturais, a categoria de UC de Uso Sustentável Reserva Extrativista parece ser, 

a nosso ver, a mais adequada para a realidade socioambiental do estuário, uma vez que o 

objetivo da recategorização de uma Unidade de Conservação é promover a transformação de 

uma UC de Proteção Integral em UC de Uso Sustentável, desde que traga benefícios tanto à 

conservação da natureza quanto à manutenção do modo de vida tradicional (MPF, 2014). 

No entanto, a criação da APA do Entorno com um zoneamento que desconsidera o 

modo de vida dos pescadores tradicionais e a conservação de áreas relevantes para 

manutenção da biodiversidade da Mata Atlântica sugerem a apropriação dos conflitos sociais 

gerados pelo parque e da prerrogativa legal de alteração da categoria de Unidade de 

Conservação por grandes proprietários de terras e empresários, para ampliar a apropriação 

privada dos recursos naturais, aprofundando os conflitos ambientais existentes. 

A partir do que foi exposto até então, observa-se que os conflitos ambientais podem 

ser gestados tanto na implantação de UC restritiva pelo Estado, que desconsidera populações 

tradicionais, como também na flexibilização de leis para expansão urbana e implantação de 

obras ou empreendimentos de grande impacto socioambiental, necessárias ao avanço e 

reprodução do capital (DIEGUES, 1996; ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010; MARTINEZ-

ALIER, 2014). 

De forma geral, em vários lugares do Brasil e do mundo, populações indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e camponeses têm sido alvo das ações repressivas do 

Estado, pautadas ora por concepções conservacionistas acirrando conflitos ambientais, ora 

representando o poder econômico, este em geral beneficiado na liberação de 
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empreendimentos de grande impacto socioambiental e pela flexibilização da legislação 

ambiental que garante a expansão de atividades econômicas igualmente impactantes, um 

processo embasado por argumentos que se justificam pela busca da modernização e 

crescimento econômico, com grande apelo à geração de empregos. 

Esse processo evidencia o esvaziamento da crítica tecida pelos movimentos sociais 

quanto à insustentabilidade do modo de produção capitalista realizada tanto por ecologistas 

mais combativos como por movimentos socioambientalistas, e a apropriação ideológica do 

conceito “desenvolvimento sustentável” pelo mercado, Estado e demais setores produtivos, 

que forjaram um discurso político de conciliação entre capitalismo e a questão ecológica 

(ALEXANDRE, 2000; ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010).  

Alguns autores têm procurado analisar esse processo a partir da noção de nebulosa 

associativa, no qual empresas com práticas nocivas ao meio ambiente ecologizam seu 

discurso; “autoridades governamentais flexibilizam a legislação para promover rapidez aos 

licenciamentos; promotores de grandes projetos hidrelétricos que desestruturam a vida de 

comunidades indígenas afirmam que desenvolverão programas de sustentabilidade”, e assim 

por diante (ACSELRAD, 2010, p. 104). Trata-se da neutralização da crítica por onde o 

capitalismo afirma sua continuidade, exaurindo os julgamentos que lhes são dirigidos 

(ACESELRAD, 2010). Nebulosa associativa é uma expressão apresentada por André Micoud 

(2001 apud ACSELRAD, 2010) para o ambientalismo na França, mas que pode ser aplicada 

ao caso brasileiro devido à falta de lucidez nos processos de “ambientalização”. 

Portanto, essas questões trazem a reflexão sobre a necessidade de interrogarmos os 

elos e discursos construídos pacificamente em torno da problemática ambiental com intuito 

único de manter a ordem existente, e correspondem aos desafios enfrentados pelas populações 

tradicionais, movimentos sociais e intelectuais comprometidos com mudanças reais do 

modelo de desenvolvimento e sistema produtivo, que passam pela defesa da garantia dos 

direitos a ambientes culturalmente específicos de grupos situados nas fronteiras da expansão 

de atividades capitalistas (ACSELRAD, 2010), aqui representados pelos pescadores 

tradicionais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa verificou que os conflitos ambientais vivenciados pelos pescadores no 

estuário do Rio da Madre resultam da desestruturação dos arranjos sociais de apropriação do 

espaço ecologicamente viáveis, pelo avanço do modelo de desenvolvimento industrial/urbano 

altamente depredador de recursos naturais dos quais dependem as populações tradicionais. A 

construção da escassez dos recursos pesqueiros no estuário resulta das alterações ambientais 

promovidas pela industrialização da pesca e da agricultura, da pecuária extensiva, mineração 

e urbanização da costa, que promoveram a contaminação dos recursos hídricos, 

desmatamento, retilinização e assoreamento dos rios, e, consequentemente, a diminuição de 

espécies e cardumes, um cenário que promoveu uma mudança no padrão de consumo pelas 

populações locais, acirrando a competição entre pescadores que, com novas técnicas e 

materiais de captura, intensificaram seus esforços de pesca. 

Ao mesmo tempo e quase a contraponto, o Estado, ajustado com as políticas e 

demandas internacionais e de mãos dadas com o modelo hegemônico de produção, partindo 

de leis ambientais, órgãos e poder de polícia, desautorizou outras formas de coexistência com 

o meio e a gestão coletiva dos recursos naturais. Mas ainda ecoa na memória dos pescadores a 

lei dos antigos, um tempo em que a preocupação em deixar a barra do rio livre para o peixe 

era ordem primeira do dia.  

Essas mesmas leis impostas pelo Estado, as quais, outrora, restringiam o uso e gestão 

dos recursos naturais no estuário por parte das populações locais agora se flexibilizam frente à 

demanda de reprodução do capital. O resultado disso é o fechamento de um caminho 

tradicional, a queima de ranchos de pesca e a proposta de ocupação de áreas importantes para 

a conservação da Mata Atlântica em pleno século XXI.  

Contudo, a pesca continua alimentando as famílias e a solidariedade das comunidades, 

existindo cerca de 128 ranchos de pesca e aproximadamente 318 embarcações no estuário, 

boa parte delas canoas de um pau só. Esse dado contrapõe-se à característica residual da 

atividade apontada nos projetos de desenvolvimentos propostos (Projeto Porto Baleia) ou 

aprovados (Plano Diretor) pelos detentores do planejamento territorial, representados pelo 

Estado e setor privado, ou a associação de ambos.  

A invisibilidade dos pescadores nos zoneamentos e projetos de desenvolvimento 

sobrepostos aos territórios de pesca é evidente, igualmente nos estudos contratados que 

justificam essas propostas. Do mesmo modo, a imposição de leis que não permitem ranchos 
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nas margens dos rios e a pesca no Rio da Madre, definido no ano de 1975 como parque, mas 

antes disso e ainda hoje como “a alma da comunidade”.    

Pelo descolamento da realidade, muitas leis não são cumpridas, com exceção dos 

ranchos demolidos recentemente pelo Estado no antigo Porto das Telhas, que, segundo relato, 

tem esse nome por ter sido o primeiro a receber telhado no estuário quando ainda em todos 

outros portos os ranchos eram cobertos por palha de taboa. Esse mesmo Estado que demole 

ranchos, segundo as leis que regem os direitos dos povos e comunidades tradicionais no País, 

deveria garantir a manutenção desses modos de vida. Mas entre os pescadores não há dúvida 

de que para expansão do modelo de desenvolvimento em curso é preciso tira-los do rio.   

A desconstrução da falácia do desenvolvimento sustentável presente nos conteúdos de 

projetos de grande impacto socioambiental, que prometem trazer tecnologias limpas, gerar 

empregos e compensar os danos ambientais, revela a crise da perspectiva trazida pela 

modernização ecológica e a necessidade da retomada da discussão sobre um novo modelo de 

desenvolvimento que considere as diferentes formas de ser e relacionar com o meio. 

A partir disso, ficou evidente a necessidade da continuidade de estudos que 

contribuam para o reconhecimento sobre as territorialidades específicas existentes no modo de 

vida dos pescadores tradicionais do estuário do Rio da Madre e sua espacialização 

cartográfica como estratégia de fortalecimento e organização do grupo frente a esse novo 

processo de transformação socioambiental que se apresenta.  

Na esfera política, é necessário que haja a revisão da recategorização do Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro, já encaminhada pelo Ministério Público Federal na forma da 

Ação de Inconstitucionalidade judicializada pelo Ministério Público Federal no ano de 2015, e 

também dos Planos Diretores e projetos de desenvolvimentos previstos para a bacia 

hidrográfica do Rio da Madre, a fim de garantir a conservação da biodiversidade e 

permanência dos modos de vida tradicionais, assim como os empreendimentos e projetos 

implantados, que devem ser adequados às prerrogativas legais existentes tanto em termos 

ambientais quanto sociais.  
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ANEXO A - Linha do tempo sobre os processos atuantes na transformação socioambiental da 

bacia hidrográfica do Rio da Madre - 1960/2015 

 

DÉCADA DE 60 

1965 Reedição do Código Florestal; Ratificação pelo Brasil da Convenção para Proteção da 

Flora, Fauna e Belezas Cênicas dos países da América;  

1962 Criação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE;   

1967 Criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF;  

1966 Lei n.º 5.106 Incentivos Fiscais concedidos a empreendimentos florestais;  

1961/1970 Plano de Metas do Governo - PLAMEG I e II; 

Introdução do nylon na pesca artesanal; Introdução do cultivo de Fumo Multinacional Souza 

Cruz; Chegada da energia elétrica (CEPARLO); Construção do Hotel do Espanhol da Praia da 

Pinheira; Implantação Projeto de Silvicultura Massiambu I pela Brasilpinho.  

 

DÉCADA DE 70 

1971/1974 Projeto Catarinense de Desenvolvimento – PCD;  

1972/1979 Plano Nacional de Desenvolvimento I e II;  

1975/1979 Plano de Governo – PG; 

1975 Decreto 662/75 cria a Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente/FATMA; 

Decreto 1.260/75 cria o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro;  

1977 Elaborado o Plano Diretor Parque;  

1978 – Tem início a Reintrodução Fauna desaparecida na Baixada do Maciambu pelo Padre 

Raulino Reitz e Fundação do Meio Ambiente;  

1979 Desanexação da orla da Praia da Pinheira e do Sonho do parque. 

Construção da BR-101; Implantação da rizicultura; Formação de pastos e cercamento de 

terras; Implantação do loteamento Pinheira Sociedade Balneária Ltda. 

 

DÉCADA DE 80 

1981- Decreto n.º 86.146/81 Programa Nacional Provárzeas Irrigáveis; Decreto Estadual 

14.250/81 cria a APE (Zona de Amortecimento do parque); 

Implantação da Avícola Macedo na comunidade de Albardão; Extração de areia Abertura da 

rodovia SC-433, que interliga as praias do Sonho e da Pinheira; Construção de loteamentos e 

casas de veraneio.  
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DÉCADA DE 90  

1992 Instalação da 1ª Companhia Policia Militar e Ambiental na Baixada do Maciambu;  

1993 Lei nº 15 Plano Diretor de Palhoça;  

1994- Jornal Diário Catarinense denúncia a máfia dos cartórios;  

1998- Criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA; Lei n.º 9.605/88  Lei de 

crimes ambientais;  

Intensificação de loteamentos e construção de casas de veraneio; Criação da Associação de 

Criadores de Gado da Pinheira; Mineração de granito e intensificação na extração de areia 

para construção civil. 

 

SÉCULO XXI 

2000 Lei n.º 9.985 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); 2000- Criação da 

APA da Baleia Franca;  

2002 Ratificação OIT 169 no Brasil; 2002- Implantação do Centro de Visitantes do Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro;  

2005 Asfaltamento da SC-433, que liga as praias do Sonho e Pinheira na Baixada do 

Maciambu; 2005 – Finalização da duplicação da BR-101 no trecho que corta a Baixada do 

Maciambu; 2005- Surge Movimento de Recategorização;  

2006- Lei n.º 11.428 Lei da Mata Atlântica; 2006- Decreto Estadual n.º 14.250 extingue a 

APE (Zona de Amortecimento) é extinta; 2006- Criado o Fórum Parlamentar Permanente da 

Serra do Tabuleiro;  

2009 Aprovação da Lei n.º 14.661, que redefine os atuais limites do Parque Estadual da Serra 

do Tabuleiro e institui o Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras 

do Massiambú; 2009 - Lei n.º 14.675, que institui o Código Ambiental do Estado de Santa 

Catarina; 

- 2010 Decreto n.º 3.159 regulamenta e define diretrizes para a implantação da Área de 

Proteção Ambiental do Entorno Costeiro; 2010- Lei n.º 29 - Aprovação do Plano Diretor 

Participativo do município de Paulo Lopes;  

- 2012 Lei n.º 12.651 – Novo Código Florestal do Brasil; 2012 - Início do Processo de 

Licenciamento do Empreendimento Imobiliário Porto Baleia; 2012 - Audiência Pública para 

apresentação da proposta de alteração do Plano Diretor de Palhoça; 2012 - Mobilização social 

Movimento SOS Rio da Madre; intensificação de loteamentos e construção de residências na 

APA-EC; incêndio florestal criminoso atinge 900 hectares da planície do parque no Campo de 

Araçatuba; 
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