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RESUMO 

A pesca artesanal é a garantia de subsistência de milhares de famílias ao longo da zona 

costeira, e esta é também uma característica da Lagoa dos Patos e de seu estuário, local 

de grande diversidade biológica e berçário de diversas espécies pesqueiras que atrai um 

expressivo número de pescadores artesanais, cuja atividade está sujeita ao licenciamento 

ambiental por fazer extração de recursos naturais, e portanto, causar degradação 

ambiental. A posse da licença ambiental é o que garante ao pescador artesanal o direito 

de exercer a atividade de pesca no estuário, e é obrigatória para comprovação da atividade 

para garantia de acesso à direitos trabalhistas e benefícios sociais, tais como o seguro-

defeso, se tornando por este motivo um tema de muita relevância para os pescadores 

artesanais, e também para os gestores públicos e órgãos ambientais. Devido a sua 

importância, o licenciamento ambiental é amplamente discutido no Fórum da Lagoa dos 

Patos, um espaço participativo que reúne os pescadores artesanais do estuário e cujas atas 

foram utilizadas para a análise. Este trabalho tece um diagnóstico do processo de 

licenciamento da pesca artesanal no estuário, identificando os principais problemas do 

mesmo e elucidando a relação entre a licença ambiental com os demais direitos obtidos 

pelos pescadores. 

 

 

Palavras-chave: licenciamento ambiental; pesca artesanal; princípios do direito 

ambiental; estuário da Lagoa dos Patos; fórum da Lagoa dos Patos. 
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ABSTRACT 

Artisanal fishing is the guarantee of subsistense to thousands of families along the coast 

zone, and this is not different on Lagoa dos Patos estuary, that attracts a substancial 

number of fishermen to the region and this activity, for making extraction of natural 

resources, it's susceptible to an environmental license, used to control and supervise 

activities capable of causing damages. Owning an environmental license it's what 

guarantees the artisanal fisherman the right to practice the fishing in the estuary, and it is 

mandatory to prove the activity to guarantee the acces to their working rights and social 

benefits such as insurance, and because of this it has been a relevant topic to the artisan 

fisherman and also to the public managers and environmental organizations. Because of 

it's importance, the environmental license it's broadly discussed at Lagoa dos Patos 

courthouse, a participative space. The analysis of the fishermen's speeches at Lagoa dos 

Patos courthouse, writes a diagnosis of the process of artisanal fishing license to fish on 

the estuary, identifying the main problems of it and clarifying the relation between the 

environmental license with the rights obtained by the fishermen. 

 

 

 

Key-words: environmental license; artisanal fishing; principles of the environmental 

law; Lagoa dos Patos estuary; Lagoa dos Patos courthouse. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesca artesanal é uma das modalidades de pesca, e também uma atividade que faz 

extração de recursos naturais. A Lei nº 11.959, de junho de 2009 considera atividade 

pesqueira artesanal, além da extração do pescado, “os trabalhos de confecção e de 

reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno 

porte e o processamento do produto da pesca artesanal”. Conforme Diegues (1983), o 

pescador artesanal caracteriza-se por ser o dono de seus meios de produção, deter o saber 

de como e onde capturar o pescado, e participar do processo de trabalho; visando 

excedente para comercializar e deste modo adquirir e fazer a manutenção de seus meios 

de produção. 

 É por meio da pesca artesanal que sobrevivem milhares de famílias ao longo da zona 

costeira, e de acordo com Diegues (1995), esta atividade é responsável por um elevado 

nível de emprego nas comunidades litorâneas, sendo também importante na manutenção 

da grande diversidade cultural que está vinculada às atividades desenvolvidas pelos 

pequenos pescadores. No estuário da Lagoa dos Patos, local de uma grande diversidade 

biológica, a pesca artesanal é uma atividade representativa, tradicional e importante 

economicamente, nos municípios de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e São 

Lourenço do Sul. 

Se tratando de uma atividade extrativa de recursos naturais, a pesca no estuário é 

passível de licenciamento ambiental. O licenciamento é um instrumento da gestão 

ambiental, que regulamenta as atividades potencialmente poluidoras, e ainda, as 

extrativas de recursos naturais. Como um dispositivo previsto em lei, deve estar ancorado 

sob a perspectiva do Direito Ambiental Brasileiro, e seus respectivos princípios.  

O licenciamento da pesca no Estuário da Lagoa dos Patos foi primeiramente de 

competência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA, do ano de 1998 até 2002, quando a responsabilidade foi atribuída a Secretaria 

Especial de Pesca e Aquicultura – SEAP. Após processos e ações do Ministério Público, 

a competência do licenciamento ambiental voltou a ser do IBAMA, no ano de 2004. 

Completados mais de dez anos, se faz necessário compreender processualmente o 

licenciamento, elucidar a relação entre a licença ambiental com os demais documentos 

exigidos e direitos obtidos pelos pescadores artesanais e tecer uma análise crítica do 

licenciamento ambiental, propondo seu aprimoramento. Esse é o objetivo desta pesquisa, 
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que se insere na Linha "Políticas Públicas e Governança Costeira e Marinha" do Programa 

de Pós-Graduação em Gerenciamento Costeiro. 

1.1 Área de Estudo 

A região estuarina da Lagoa dos Patos está localizada no extremo sul da zona costeira 

brasileira, e é uma área da reserva da Biosfera (UNESCO). Com uma área de 

aproximadamente 10.000 km², a Lagoa dos Patos é reconhecida como a maior lagoa do 

tipo estrangulado do mundo, estendendo-se de 30º30’S até 32º12’ S, próximo a cidade de 

Rio Grande, onde a lagoa se conecta com o oceano Atlântico (KALIKOSKI & 

VASCONCELLOS, 2013).  

A figura abaixo (Figura 1) mostra a Lagoa dos Patos e em destaque a divisão do que 

os pescadores consideram o “Quadro da Lagoa”, mesma área que compreende o estuário 

da Lagoa dos Patos, segundo consta na Portaria do IBAMA nº 171. Esta portaria define 

que quem pesca no estuário de fato, são os pescadores dos quatro municípios que 

compõem o Fórum da Lagoa dos Patos: São José do Norte, Rio Grande, Pelotas e São 

Lourenço do Sul.  

 

Figura 1 - Localização da área de estudo. Em destaque, definição dada pelos pescadores 
artesanais– Quadro da Lagoa (estuário) e Lagoa dos Patos. Imagem LANDSAT 2007. Fonte: 

Kasanoski (2012) 
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Segundo Kalikoski & Vasconcellos (2013), o estuário tem relevância ecológica: 

“Uma flora e fauna diversas e abundantes ocupam a região estuarina. 
Os abundantes recursos alimentares e a proteção contra a predação 
proporcionada pelos baixios estuarinos tornam essa região um 
berçário ideal para diversas espécies pesqueiras com importância 
comercial” (KALIKOSKI & VASCONCELLOS, 2013. p. 28) 

O fato do sistema estuarino da Lagoa dos Patos possuir riqueza em biodiversidade e 

localização privilegiada, faz com que seja também alvo de conflitos pelo território e por 

recursos naturais: 

“Do ponto de vista histórico, a demanda socioeconômica tende a 
colidir com a preservação ecológica, e o aumento nas alterações 
antrópicas está colocando em risco a saúde da região costeira e 
estuarina da Lagoa dos Patos e, assim, comprometendo a qualidade de 
vida de comunidades locais cujo sustento e modo de vida dependem dos 
recursos costeiros” (SEELIGER et al. 1997, apud KALIKOSKI & 
VASCONCELLOS, 2013. p. 32) 

 Ou seja, as pressões de atividades costeiras e de ocupação humana, especialmente 

dos municípios de Rio Grande e Pelotas, ameaçam a existência da pesca artesanal no 

estuário da Lagoa dos Patos, sendo este tema um objeto de estudo importante. 

 De acordo com Kalikoski et al. (2006), a pesca artesanal existe na Lagoa dos Patos 

desde o final do século passado com a explotação comercial de peixes e crustáceos. 

Porém, a partir do início dos anos 80, houve um declínio da pesca, e as capturas na região 

decresceram, fazendo com que se iniciasse uma crise no setor pesqueiro, que culminou, 

posteriormente, na criação do Fórum da Lagoa dos Patos. Vale ressaltar sobre o tema, 

ainda, que: 

“Os pescadores artesanais apontam a ação da pesca empresarial na 
Lagoa dos Patos e na zona tampão da barra de Rio Grande como 
responsáveis principais pela diminuição dos estoques pesqueiros. 
Alegam também que a fiscalização pouco incide sobre os barcos 
maiores e bem equipados em termos de pesca predatória e pesca em 
áreas proibidas” (CAPA Pelotas - Centro de Apoio ao Pequeno 
Agricultor, 2009. p. 23). 
 

Quanto ao número de pescadores no estuário da Lagoa dos Patos, segundo o SisRGP 

- Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira, havia em 2011 no 

total dos quatro municípios 6.810 pescadores artesanais inscritos no Registro Geral da 
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Pesca (RGP); sendo 1.326 em Pelotas; 2.398 em Rio Grande; 401 em São Lourenço do 

Sul e; 2.685 em São José do Norte.  

1.2 O Fórum da Lagoa dos Patos 

Historicamente, os órgãos responsáveis pela gestão da pesca artesanal sempre o 

fizeram com um caráter centralizado e não participativo, havendo pouca abertura para 

que os pescadores artesanais atuassem de forma direta no processo decisório, tendo a 

possibilidade de fazerem parte e opinarem sobre decisões que afetam diretamente o 

desenvolvimento de suas atividades e seus interesses. É neste contexto que surge o Fórum 

da Lagoa dos Patos, fundado em 1996 devido à crise do setor pesqueiro, utilizado para 

discutir e organizar a pesca no Estuário da Lagoa dos Patos, dando mais autonomia e 

poder para os pescadores artesanais desta região. 

Como uma organização não-governamental de cooperação no âmbito pesqueiro, 

o Fórum tem como missão principal reunir instituições de governo, entidades da 

sociedade civil organizada, organizações classistas e pescadores, para buscar novas 

perspectivas para a pesca e para os pescadores da região. O Fórum tem como finalidade, 

ainda, a defesa, preservação e conservação do meio ambiente no setor pesqueiro, bem 

como a promoção do desenvolvimento econômico, social e do combate à pobreza 

(Estatuto do Fórum da Lagoa dos Patos, 1996, p. 1). 

Desde sua criação, há 19 anos, já obteve conquistas bastante significativas. Entre 

elas, o estabelecimento das portarias do IBAMA nº 171/98 e 144/2002 e a Instrução 

Normativa MMA/SEAP 03/2004, que estabelecem regras localmente discutidas e que 

buscam a melhor adequação de uso dos recursos ambientais e culturais daquela região, 

incluindo o regulamento e as definições relativas ao Licenciamento Ambiental da Pesca 

Artesanal. 

Atualmente o Fórum conta com 26 instituições, e possui diversas lideranças e 

representações. São realizadas reuniões ordinárias mensais, sendo cada mês em um dos 

quatro municípios que compõem o estuário da Lagoa dos Patos (Pelotas, Rio Grande, São 

José do Norte e São Lourenço do Sul). Ocasionalmente podem ocorrer reuniões 

extraordinárias. 
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1.3 O Licenciamento Ambiental 

Está determinado no Art. 9 da Lei 6.938/81, que o licenciamento e a revisão de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras são instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente, que por sua vez tem como objetivo a preservação, melhoria e 

conservação da qualidade ambiental, que interfere diretamente na qualidade de vida da 

população. Ainda na PNMA fica estabelecido que: 

“a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 
ambiental.” (Lei 6.38/81 - Art. 10º) 

A pesca é atividade econômica extrativa de recursos naturais renováveis, ou seja, 

aqueles que podem ser mantidos à perpetuidade, em regime que satisfaça as necessidades 

presentes sem comprometer a possibilidade de as futuras gerações proverem suas próprias 

necessidades. De acordo com CALDASSO (2008), a atividade de pesca envolve um 

recurso natural renovável de uso comum, migratório e de livre acesso. Perante isto, é uma 

atividade passível de licenciamento ambiental. E o licenciamento, enquanto instrumento 

da gestão ambiental pública, deve instruir ações a fim de contemplar não só os objetivos 

da Política Nacional do Meio Ambiente, mas que também contemplem e atendam às 

necessidades, na medida do possível, de todos os atores envolvidos, especialmente as 

comunidades tradicionais, tais como pescadores artesanais, que dependem 

exclusivamente do recurso. 

1.4 Instrução Normativa Conjunta MMA/SEAP 03/2004 

O modelo de gestão da pesca na Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, concebido em 

2008, foi uma das primeiras experiências de gestão compartilhada dos recursos 

pesqueiros no país, tendo seu desenho ancorado no licenciamento ambiental. Até hoje, 

poucas são as regiões e pescarias que contam com o licenciamento como mecanismo de 

regulação da atividade pesqueira. 

 Até o ano de 1999, esse modelo foi considerado satisfatório, sendo proposto 

inclusive para outras regiões do estado e do país. Mas, a partir de uma medida provisória 

do ano de 2000, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA passou 

a conceder autorizações, permissões e licenças para a pesca, e o IBAMA, que até o 

momento era o órgão gestor competente deixou de licenciar a atividade¹.  
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Com esta mudança, a pesca no estuário da Lagoa dos Patos passou a ser realizada sem 

controle ambiental, e causar prejuízos ambientais, sociais e econômicos decorrentes do 

descontrole do esforço da pesca, e pela falta de critérios definidos que servissem de base 

para a existência de uma fiscalização efetiva¹. Assim, o IBAMA entrou com pedido ao 

Ministério Público, para que voltasse a licenciar e definisse os regramentos para a pesca 

artesanal no Estuário da Lagoa dos Patos. Segundo relatos constados no processo, os 

próprios pescadores da região denunciavam e acreditavam que era necessário um maior 

controle sobre os recursos, devido à redução do estoque pesqueiro, e partiu primeiramente 

da própria comunidade pesqueira da região a iniciativa de procurar o IBAMA para 

discutir a questão. Nem os pescadores artesanais e nem o IBAMA consideravam justo 

permitir que pescadores eventuais e de outras regiões surgissem para extrair os recursos 

nas épocas mais rentáveis, sem compromissos com a região ou com o sistema como um 

todo¹. Na época, eram comuns conflitos oriundos da presença de pescadores de outras 

regiões, em especial, de Santa Catarina no estuário. 

Após um longo processo do IBAMA dirigido ao Ministério Público1 com o apoio dos 

pescadores artesanais da região, no ano de 2004 surgiu a IN MMA/SEAP - 03/2004, 

construída em conjunto com as demandas dos pescadores artesanais, organizados no 

Fórum da Lagoa dos Patos. Na Instrução Normativa em questão, o papel do Fórum da 

Lagoa dos Patos foi ampliado, já que este passou a exercer funções consultiva e em 

conjunto às ações dos órgãos gestores. O licenciamento ambiental, por exemplo, passa 

por um processo consultivo do Fórum. O Artigo 8º estabelece que: 

“Os pedidos de licença ambiental de pesca, desde que solicitados no 
período estabelecido no art. 7º desta Instrução Normativa, somente 
serão concedidos depois de ouvido um fórum com atribuições 
específicas para o Estuário da Lagoa dos Patos, composto pelos 
representantes das comunidades pesqueiras, entidades de classe dos 
pescadores da região e da sociedade civil organizada. Parágrafo 
único. O fórum de que trata o caput deste artigo exercerá funções 
consultiva e cooperativa às ações da SEAP e do IBAMA” (Instrução 
Normativa Conjunta MMA & SEAP 03/2004). 

E foi ainda esta Instrução Normativa que definiu que o processo de licenciamento 

ambiental da pesca artesanal voltaria a ser responsabilidade do IBAMA e não mais da 

Secretaria Especial de Pesca e Aqüicultura – SEAP/PR a quem então havia recebido as 

atribuições do MAPA. Nesta normativa também são definidas todas as especificações de 

                                                           
1 Todas as informações contidas no texto possuem como fonte o processo de nº 2002.71.01.00010012-0, 
iniciado em 4 de novembro de 2002. 
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condução da pesca, como por exemplo, os períodos de defeso, petrechos de pesca, e a 

maneira como serão feitos os pedidos de licenças, modelos de requisição, documentos 

necessários, etc. (Anexo 1). A IN 03/2004 constitui tema de amplos debates no Fórum da 

Lagoa dos Patos, sendo pauta recorrente nas reuniões até os dias atuais. 

1.5 Princípios do Direito Ambiental Brasileiro 

O autor Paulo Affonso Leme Machado conceitua princípio como um “alicerce ou 

fundamento do Direito”, e propõe em seu livro Direito Ambiental Brasileiro, a existência 

de alguns princípios a serem considerados no direito ambiental. Além dele, outros autores 

também sugerem a adoção de alguns Princípios do Direito Ambiental em suas obras. 

Foram selecionados para esta pesquisa os princípios propostos por Paulo Affonso Leme 

Machado e Édis Milaré. 

Segundo Becker (2003), o licenciamento de atividades utilizadoras de recursos 

naturais, como é o caso da pesca, é tarefa sujeita não só às regras gerais do Direito 

Administrativo, mas também às normas especiais de Direito Ambiental. Ainda de acordo 

com a autora,  

“(...) o licenciamento ambiental não se prende ao sistema clássico do 
Direito Administrativo. Isso porque o licenciamento ambiental tem por 
finalidade assegurar que não sejam praticados atentados contra os 
bens ambientais e, em geral, pressupõe que toda uma série de questões 
seja levada em consideração para sua concessão, entre as quais o 
integral atendimento às exigências da legislação ambiental e a 
necessária compreensão da preservação ambiental como parte de um 
planejamento estratégico, na forma de um desenvolvimento 
sustentável” (BECKER, 2003: p. 15) 

Nesta pesquisa, o processo de licenciamento ambiental da pesca artesanal no estuário 

da Lagoa dos Patos foi analisado à luz dos princípios elegidos como pertinentes para o 

mesmo, já que o licenciamento ambiental de qualquer atividade causadora de impacto 

ambiental ou extratora de recursos naturais está previsto em lei, é sujeito às normas do 

Direito Ambiental Brasileiro e, consequentemente, deveria estar ancorado aos princípios 

do Direito Ambiental. 

1.6. Justificativa 

A relevância da pesquisa se dá ao fato da pesca artesanal no estuário da Lagoa dos 

Patos ser uma atividade tradicional da região e também fonte de subsistência de diversas 
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famílias, e a gestão da pesca nos quatro municípios que historicamente compõem o Fórum 

(Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul) ser, portanto, de extrema 

importância2. Considerando, ainda, a necessidade do licenciamento ambiental adequado 

para esta atividade, que segundo documentos encaminhados ao Ministério Público pelo 

IBAMA, foi identificada pelos próprios pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos 

Patos, e o referencial teórico e premissas adotadas a este respeito. Considerando a 

atividade de pesca artesanal como passível de licenciamento ambiental ancorado aos 

princípios do Direito Ambiental Brasileiro, se faz necessário tecer uma análise do 

processo através do qual isto ocorre. 

Não obstante, o caráter inovador na proposição de licenciar a pesca artesanal justifica 

que após quase vinte anos de sua implementação o mesmo seja analisado. 

É através das emissões das licenças, que são garantidos direitos, tais como acesso ao 

seguro defeso e aposentadoria e; acesso a medidas compensatórias pelos pescadores 

artesanais, tais como as cestas básicas quando a safra não é produtiva. Há reclamações no 

Fórum com relação à lista do IBAMA, de pesadores licenciados que não as receberam; e 

também de pescadores da Lagoa dos Patos que não possuem esta licença, e acabam sendo 

prejudicados. Algumas das reclamações surgem pelo fato de haver “muita burocracia” 

para a emissão das licenças, e exigências de diversos documentos. Sem estarem 

licenciados, os pescadores da Lagoa dos Patos sofrem prejuízos; e conforme assinalado 

por Kalikoski & Vasconcellos (2013), existe um contingente considerável de não-

pescadores acessando a licença de pesca e um contingente de pescadores de fato que não 

está acessando o licenciamento. Todos estes fatos indicam, consequentemente, que o 

modelo atual necessita ser analisado de forma crítica, para que seja possível aprimorá-lo. 

 

1.7 Hipótese  

A pergunta investigativa que pretendemos responder com a pesquisa é O processo 

para obtenção de licenças ambientais para a atividade de pesca artesanal no estuário da 

Lagoa dos Patos, atualmente, se faz necessário e é eficaz? 

                                                           
2 Destaca-se que no ano de 2015 foi inserido no Fórum os pescadores artesanais do município de Tavares. 
Contudo, a ausência de uma série histórica sobre os mesmos, no que tange a estrutura da análise proposta 
pela pesquisa, não permitiu sua inserção no recorte adotado. 
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Segundo MINAYO (2013), a hipótese de pesquisa pode ser definida como uma 

afirmação provisória a respeito da questão de estudo, que devem ser testadas 

empiricamente e depois confirmadas ou rejeitadas. Estamos partindo da hipótese de que 

o processo de licenciamento ambiental da pesca artesanal é necessário e eficaz. Também 

se considera a hipótese de que o processo pode ser aprimorado através de algumas 

modificações. 

Para construir esta hipótese, consideramos algumas premissas, sendo elas: 

a) A pesca artesanal é uma atividade tradicional no estuário da Lagoa dos Patos. 

b) A pesca artesanal, como atividade extrativa de recursos naturais, está sujeita ao 

Licenciamento Ambiental. 

c) O Licenciamento Ambiental é um importante instrumento para a gestão ambiental, 

sendo um procedimento administrativo que permite regular as atividades que interferem 

no meio ambiente. 

d) Os princípios do Direito Ambiental Brasileiro devem ancorar o processo de 

licenciamento ambiental, sendo este um procedimento previsto em lei. 

1.8 Objetivos  

Objetivo Geral  

O objetivo da pesquisa é tecer uma análise crítica do processo para a obtenção de 

licença ambiental da pesca artesanal no estuário da Lagoa dos Patos, por parte do 

IBAMA, à luz dos princípios do Direito Ambiental. 

Objetivos Específicos 

- Compreender processualmente o licenciamento ambiental da pesca artesanal no Estuário 

da Lagoa dos Patos; 

- Elucidar a relação entre a licença ambiental com os demais direitos obtidos pelos 

pescadores artesanais; 

- Tecer uma análise crítica do licenciamento, tendo como referencial os princípios do 

Direito Ambiental. 
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Foram seguidos alguns procedimentos de pesquisa para atingir os objetivos 

estabelecidos. Para tanto, foi necessário i) participar e registrar pontos importantes das 

reuniões do Fórum da Lagoa dos Patos, ii) realizar uma análise documental das Atas do 

Fórum da Lagoa dos Patos no período de 2007 a 2015; iii) construir um fluxograma para 

obtenção da licença ambiental de modo a se apropriar do funcionamento do processo, e 

iv) estudar os princípios do direito ambiental brasileiro, de modo que fosse possível tecer 

uma análise crítica, permitindo identificar os pontos positivos e os pontos fracos do 

modelo atual de licenciamento ambiental. A descrição detalhada dos procedimentos é 

relatada abaixo. 

Os dados foram coletados e os resultados foram analisados no contexto da pesquisa 

social qualitativa, que de acordo com Minayo (1994), responde a questões muito 

particulares e se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. De 

acordo com DUARTE (2009), na análise de material qualitativo, a teoria está presente, 

mas não é tão claramente prioritária na investigação. Os pressupostos teóricos vão sendo 

descobertos, formulados e reformulados à medida que se dá a pesquisa no campo, ou as 

análises de documentos, e que se vão analisando os dados.    

Para tornar possível a análise, ao longo de toda a pesquisa foi realizada uma 

revisão bibliográfica. Os temas pesquisados foram: a pesca artesanal, a pesca artesanal 

na Lagoa dos Patos, os princípios do Direito Ambiental, o licenciamento ambiental, o 

licenciamento ambiental da pesca artesanal de forma a compreender sua importância e o 

histórico do licenciamento da pesca artesanal no Estuário da Lagoa dos Patos. 

Análise Documental  

Outra metodologia de pesquisa empregada nesta pesquisa foi a análise documental. 

Foram analisados documentos relativos ao licenciamento da pesca artesanal no estuário 

da Lagoa dos Patos, disponibilizados pelo órgão responsável (IBAMA), para entender 

como se iniciou o licenciamento e como ocorre o processo. Também foram analisadas as 

Atas do Fórum da Lagoa dos Patos, disponibilizadas no site 

www.forumlagoadospatos.furg.br, de modo que fosse possível identificar os principais 

problemas vivenciados pelos pescadores artesanais nestes dez anos em que o IBAMA tem 

sido o órgão que licencia a atividade. 
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De acordo com SILVA et al (2009), o uso de documentos em pesquisa deve ser 

apreciado e valorizado, pois possuem uma riqueza de informações para serem regatadas 

e estudadas. Seu uso é bastante difundido em áreas das ciências humanas e segundo os 

autores, possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural. 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa 
para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 
insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 
relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 
totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. 
Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único 
testemunho de atividades particulares ocorridas num passado 
recente”(CELLARD, 2008: 295)” 
 

Ainda segundo CELLARD (2008), a análise documental favorece a observação do 

processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. Segundo SILVA et al (2009) a 

análise documental possibilita, entre outras coisas, criar novas formas de compreender os 

fenômenos relatados. Os conteúdos do documento devem ser mencionados, pois são os 

objetos da pesquisa, mas, não se explicam por si mesmos. É tarefa do pesquisador 

interpretar e quando necessário categorizar e sintetizar as informações contidas nos 

documentos.  

Algumas estratégias adotadas pelos pesquisadores, conforme explica SILVA et al 

(2009), são o aprofundamento, ligação e ampliação das informações existentes. Depois 

da análise inicial, o pesquisador volta a examinar o documento, no intuito de descobrir 

novos ângulos e aprofundar a sua visão. Também é possível realizar pesquisas 

complementares para ampliar o conhecimento e compreender melhor as lacunas que 

podem haver nas informações do documento. Em casos específicos, é possível explorar 

as ligações existentes e estabelecer relações, passando a combinar, separar e reorganizar 

o que for necessário. 

Anteriormente a análise das Atas do Fórum, para melhor compreender o 

funcionamento do Fórum da Lagoa dos Patos e a atual situação do licenciamento 

ambiental no estuário, houve participação em seis reuniões do Fórum, realizadas entre o 

período de setembro de 2014 a julho de 2016. Este acompanhamento serviu para 

identificar alguns dos problemas e demandas dos pescadores artesanais da região 

relacionadas com o licenciamento de suas atividades, e possibilitou a seleção das 

categorias para a análise. 
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Atas do Fórum da Lagoa dos Patos 

Foram analisadas todas as atas disponíveis do Fórum da Lagoa dos Patos, 

totalizando sessenta e seis atas, que englobam os anos de 2007 até o ano de 2015, um total 

de nove anos. A análise documental consistiu na leitura meticulosa destas sessenta e seis 

atas em ordem cronológica, focalizando no licenciamento ambiental e assinalando os 

trechos e as falas dos atores sociais de acordo com as categorias estabelecidas. A 

construção destas categorias foi feita com base nos principais problemas identificados 

previamente, e foi se aperfeiçoando com adições e modificações conforme os documentos 

foram analisados.  

Quatro categorias, contendo subdivisões foram concebidas. A saber:  I) Problemas 

devido à falta da licença ambiental, com as categorias: relativos ao acesso aos direitos 

trabalhistas e benefícios, e relativos à aposentadoria do pescador artesanal; II) Problemas 

pra obter a licença ambiental, subdivididos em: relativos aos documentos exigidos, 

relativos ao tempo da emissão da Licença, relativos aos órgãos e relativos aos 

representantes dos pescadores; III) Problemas após obter a licença ambiental, 

subdivididos em: relativos à fiscalização, relativos aos chamados "falsos pescadores” e 

relativos ao número de licenças emitidas no estuário; e IV) Problemas enfrentados pelas 

mulheres pescadoras, relativos aos procedimentos/documentos exigidos para o 

licenciamento e acesso aos direitos trabalhistas. 

Cabe ressaltar que, nas reuniões do Fórum da Lagoa dos Patos, todos os atores 

envolvidos com o licenciamento ambiental têm assento e são convidados a participar, de 

forma que esta leitura traz uma visão dos diversos atores sociais envolvidos, e não apenas 

dos pescadores artesanais. 

Fluxograma 

Para melhor compreensão do processo de licenciamento ambiental, foi estruturado 

um fluxograma para obtenção da licença ambiental para pesca artesanal no estuário da 

Lagoa dos Patos. O fluxograma foi construído como um passo a passo do licenciamento 

ambiental, buscando responder questões tais quais onde e como o pescador artesanal deve 

pedir a licença ambiental, quais são os documentos exigidos e quais outros documentos 

estão atrelados a estes, e quais os direitos concedidos ao pescador artesanal que é portador 
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da licença. Este fluxograma foi preenchido com informações obtidas através de pesquisas 

em sites oficiais, e no próprio órgão que licencia a atividade, o IBAMA. 

Triangulação de Métodos 

Após o agrupamento, organização e categorização dos dados coletados para a 

pesquisa, eles foram analisados no modo conhecido como “triangulação de métodos”. Na 

triangulação, são utilizados métodos qualitativos e quantitativos para estudar um 

determinado problema de investigação, no caso da pesquisa, o licenciamento da pesca 

artesanal, sendo um caminho de possibilidades para melhor compreensão de processos, 

estruturas e relações. 

“A triangulação de métodos é uma dinâmica que integra a análise das 
estruturas, dos processos e dos resultados, a compreensão das relações 
envolvidas nas ações e a visão que os atores diferenciados constroem 
sobre todo o projeto: seu desenvolvimento, as relações hierárquicas e 
técnicas, fazendo dele um construto específico” (MINAYO, 2013. p. 
362). 

A triangulação de métodos é importante em uma pesquisa social, especialmente um 

que envolva diferentes atores sociais com diferentes visões de mundo e posições 

hierárquicas, como é o caso deste. 

Análise Crítica 

Como apontado anteriormente, a análise do processo de licenciamento será 

embasada nos princípios do Direito Ambiental. No entanto, nem todos os princípios 

apontados pelos autores selecionados Paulo Affonso Leme Machado e Édis Milaré foram 

elencados, considerando que a aplicação dos mesmos depende do tema que está sendo 

analisado. 

Para eleger os princípios do Direito Ambiental pertinentes para análise, foi feita 

uma leitura para apropriação de cada um deles, e em seguida uma seleção dos que 

estariam mais conexos a temática da pesquisa.  

 

3. RESULTADOS 

3.1 A pesca artesanal no estuário da Lagoa dos Patos (RS)  

A Lagoa dos Patos está localizada no estado do Rio Grande do Sul, e é a maior 

lagoa do Brasil e uma das maiores lagoas costeiras do mundo. Juntamente com o seu 
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estuário, possui grande importância ambiental, econômica e social para os munícipios que 

abrange e para os sistemas que estão relacionados a ela. Compreende os munícipios de 

Viamão, Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas, Tavares, São José do Norte, Rio 

Grande, Pelotas, Turuçu, São Lourenço do Sul, Camaquã, Arambaré, Tapes e Barra do 

Ribeiro.  

O estuário compreende cerca de 10% da área total da Lagoa dos Patos, e vai do 

canal de acesso com o mar, até uma linha imaginária entre o “Saco do Rincão” e a ponta 

da Ilha da Feitoria (KALIKOSKI E VASCONSELLOS, 2013). Sua comunicação com o 

mar, onde ocorre a passagem de diferentes espécies marinhas para o estuário, é um canal 

delimitado pelos molhes da barra de Rio Grande. De acordo com a legislação que 

estabelece a obrigatoriedade da licença ambiental no estuário, “§1o Entende-se por 

Estuário da Lagoa dos Patos, a área compreendida entre confrontação com Arambaré e 

a Barra do Rio Grande” (Portaria IBAMA N° 171, 1998: p. 1, Anexo 2). 

 

3.1.1 Histórico da pesca artesanal no estuário 
 
Niederle & Grisa (2006) dividem o processo de desenvolvimento histórico dos 

sistemas pesqueiros na região do estuário em quatro grandes períodos, cada um deles com 

alguma das principais transformações que alteraram os processos produtivos e 

socioeconômicos, possibilitando o surgimento do sistema seguinte. O primeiro foi 

denominado “Sistema Pesqueiro Indígena”, que foi iniciado pelos povos caçadores-

coletores presentes nesta região, e que posteriormente foram sendo substituídos por 

sociedades indígenas mais recentes, que a aproximadamente 500 anos ocuparam o Rio 

Grande do Sul. Os indígenas que aqui vivam e tinham aldeias construídas coletivamente, 

e uma convivência sustentada por um sistema de parentesco que afirmava laços 

estruturantes das relações culturais e do trabalho. 

O período seguinte, denominado “Sistema Pesqueiro Colonial”, se deu quando se 

iniciaram as migrações portuguesas para a região com o objetivo de defender, explorar e 

povoar as regiões. Neste período modificou-se bruscamente o universo social e também 

as formas de produção.  

A terceira fase, chamada de “Sistema Pesqueiro Pós-colonial” tem como 

característica profundas transformações produtivas, de instrumentos de trabalho e de 

comercialização, e possui uma linha tênue entre o Sistema Pesqueiro Atual e nos ajuda a 

compreende-lo. Neste período, o setor pesqueiro, que antes quase não era notado pelo 
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Estado, começou a receber intervenções que, com o objetivo do “crescimento a qualquer 

custo”, procurou criar um setor pesqueiro moderno e dinâmico, contando com incentivos 

fiscais, de maneira semelhantes ao que ocorreu com a agricultura. Porém, no caso da 

pesca, o potencial produtivo não foi aumentado, ao contrário, perdeu sua capacidade 

produtiva devido à poluição ambiental e sobrepesca, que levaram à escassez e 

estabeleceram uma crise no setor. 

 

“[...] A pesca artesanal atravessou este processo por conta de diversas 
estratégias de sobrevivência adotadas pelas famílias dos pescadores, o 
que não impediu, porém, sua gradual passagem à fornecedora de mão-
de-obra e mercadoria de baixo custo para a pesca empresarial-
capitalista. Este processo dá conformidade ao modelo de pesca que 
hoje se observa no estuário da Lagoa dos Patos” (Niederle & Grisa, 
2006: p. 98).  

 
A quarta e última fase, denominada “Sistema Pesqueiro Atual”, permanece até 

hoje e se caracteriza pela consolidação de grandes investimentos no setor pesqueiro, e a 

necessidade de estabelecer novas políticas ambientais por parte do Estado e novas 

estratégias reprodutivas por parte dos pescadores artesanais. Neste período, a iniciativa 

do Estado se alterou significativamente, devido à pressão para reduzir os efeitos da 

degradação ambiental, adotando medidas de proteção e preservação dos recursos naturais, 

incluindo as atividades extrativistas, como o caso da pesca, o que representou restrições 

novas e ações repressivas concentradas sobre os pescadores artesanais, que dificultaram 

a reprodução social dos mesmos e os forçaram a encontrar novas estratégias para a sua 

continuidade. 

 Este contexto histórico ajuda a compreender que a atividade de pesca artesanal 

sempre esteve presente na região do estuário, desde antes da colonização até os dias 

atuais. Atravessando os períodos de transições e mudanças culturais, sociais e 

econômicas, comerciais e dos meios de produção, e sendo impactada por elas. 

Ainda sobre as características da pesca artesanal nos munícipios que pescam no 

estuário da Lagoa dos Patos, Kalikoski & Vasconcellos (2013) apontam que atualmente 

as comunidades pesqueiras artesanais podem ser encontradas tanto em áreas rurais quanto 

urbanas do estuário, e que apesar de acreditarem que as comunidades pesqueiras tenham 

acompanhado o êxodo rural e aumentado sua urbanização, a porcentagem de pescadores 

que vivem em áreas rurais nos municípios de Pelotas é de 78%, Rio Grande 50% e São 

José do Norte 39%, demonstrando que ainda é bastante significativa a presença de 

comunidades em áreas rurais na região. Em São Lourenço do Sul, a ausência de 
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pescadores na zona rural deve-se a configuração geográfica da cidade, cuja área urbana 

está à margem da Lagoa dos Patos e a área rural distante desta. 

 

3.1.2 A pesca artesanal, sua conexão com a economia e o meio ambiente 

A pesca artesanal é uma atividade tradicional, realizada pelo pescador artesanal, que 

de acordo com Diegues (1983), caracteriza-se por ser o dono de seus meios de produção, 

detém o saber de como e onde capturar o pescado, e participar do processo de trabalho, 

visando excedente para comercializar e deste modo adquirir e fazer a manutenção de seus 

meios de produção.  

Os pescadores artesanais se identificam com um grupo possuidor de 
uma profissão, esta é entendida como o domínio de um conjunto de 
conhecimentos e técnicas que permitem ao produtor subsistir e se 
reproduzir enquanto pescador [...] não significa somente a 
dependência exclusiva dos produtos da pesca, mas também participar 
de um grupo que domina os segredos do mar, como se locomover nele, 
como identificar as diversas espécies de pescado, seus hábitos 
migratórios, etc. O que caracteriza o pescador artesanal não é somente 
o viver da pesca, mas é sobretudo a apropriação real dos meios de 
produção; o controle do como pescar e do que pescar, em suma o 
controle da arte de pesca. O domínio da arte exige dele uma série de 
qualidades físicas e intelectuais que foram conseguidas pelo 
aprendizado na experiência (Diegues, 1983: p.198). 

Os pescadores artesanais são uma população tradicional, populações estas que se 

caracterizam, entre outras coisas, por não possuírem um grande poder transformador do 

meio ambiente, e por isso se diferenciam das sociedades urbanas e industriais, que estão 

interligadas em uma economia global em que estas populações tradicionais não se 

enquadram. Elas possuem um modo de vida fortemente ligado e dependente dos recursos 

naturais, possuem conhecimento empírico sobre a natureza, que vai sendo repassado por 

diversas gerações, e se desenvolvem em um território que os fornece ao mesmo tempo os 

meios de subsistência, de trabalho, e das relações sociais. 

Ao analisar historicamente a pesca artesanal na região (NIERDELE & GRISA, 2006) 

observa-se que desde o início da ocupação humana, e ainda nos dias atuais, os povos e 

posteriormente os municípios que cercam o estuário da Lagoa dos Patos possuem uma 

relação de dependência com o mesmo e sua condição ambiental, com destaque para o 

pescador artesanal, que depende do estuário para realizar suas atividades do cotidiano. 

 
 “No entorno do estuário da Lagoa dos Patos é comum a presença de 
municípios cujas características e relação de dependência econômica 
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e socioambiental são gradualmente diferentes, e onde a relação 
homem-natureza desenvolve-se através de diferentes opiniões, valores, 
níveis de relação econômica, cultural e onde um determinado espaço é 
palco de múltiplos setores. Entre eles, a pesca artesanal, que atrela 
elementos econômicos, sociais e culturais, e apresenta características 
singulares conforme a região onde se reproduz” (KASANOSKI, 2012: 
p. 10). 

 

A presença da pesca artesanal é marcante nos munícipios de Rio Grande, Pelotas, São 

Lourenço do Sul e São José do Norte, tendo além da importância social e cultural, também 

relevância econômica, conforme apontam Kalikoski & Vasconcellos (2013).  

“A pesca artesanal faz uma contribuição significativa para as 
economias locais, conforme inferido a partir do valor da primeira 
venda da produção. Estima-se que entre R$23 milhões e R$46 milhões 
em recursos pesqueiros entrem nas economias locais nas boas 
temporadas, o que representa menos de 1% do PIB e entre 3% e 6% do 
PIB agrícola dos municípios da região [...] Esses valores representam 
contudo uma subestimação da importância econômica real do setor, se 
forem consideradas outras formas de valores de uso e não-uso da 
pesca” (Kalikoski & Vasconcellos, 2013: p. 7). 

 
A importância da pesca decorre tanto da geração de trabalho e renda, como do 

fornecimento de alimentos, e da manutenção de um importante patrimônio natural e 

cultural. A atividade é capaz de amenizar a situação de exclusão social em algumas 

localidades, onde é possível a execução da atividade para subsistência das famílias que 

ali vivem.  

O número total de pessoas dependentes da pesca no estuário da Lagoa dos Patos, 

conforme constatado por Kalikoski & Vasconcellos (2013), foi de 4.089 indivíduos e 

inclui pescadores e membros da família que não estão necessariamente envolvidos na 

atividade de captura, mas que desempenham outras funções importantes na atividade 

pesqueira, durante toda a cadeia produtiva. Estas pessoas seriam reconhecidas pela Lei 

11.959 de 2009, como parte integrante da atividade pesqueira artesanal praticada em 

regime de economia familiar. Neste sentido, deveriam ter os mesmos direitos trabalhistas 

e previdenciários que um pescador que exerça atividade de captura.  

Além disto, a pesca contribui para a segurança alimentar dos pescadores artesanais. 

“O peixe é uma fonte importante de proteína animal para os 
pescadores artesanais e desempenha um papel crucial para a sua 
segurança alimentar. O consumo médio estimado de pescado per 
capita (52.8 kg/pessoa/ano) em comunidades pesqueiras artesanais do 



25 
 

estuário da Lagoa dos Patos está entre os mais elevados do país” 
(Kalikoski & Vasconcellos, 2013; p. 155). 

 

Não obstante, trata-se de uma atividade depende da integridade ambiental dos 

ecossistemas onde é praticada. O pescador artesanal necessita que exista disponibilidade 

de recursos pesqueiros, e sua escassez é um fator limitante e condicionante à realização 

de suas atividades. Para Diegues, (1996), a pesca representa a base de subsistência de 

inúmeras famílias, que são importantes responsáveis pela manutenção dos ecossistemas, 

e desempenham um importante papel na conservação da integridade do meio ambiente.  

 
 
3.2 Os Princípios do Direito Ambiental como elemento de análise sobre o 

licenciamento ambiental da pesca artesanal  

O Direito ao meio ambiente saudável e equilibrado é considerado um direito 

constitucional fundamental. É o artigo 255 da Constituição Federal: “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. E é dever do poder 

público assegurar a efetividade deste direito. 

O Direito Ambiental é um ramo do Direito, dedicado a estudar as relações jurídicas 

ambientais. Ele constitui um conjunto específico de normas e princípios jurídicos, 

voltados para à proteção jurídica do meio ambiente e observa os direitos e interesses 

ambientais, e busca garantir sua proteção, preservação e qualidade. 

Sendo assim, o licenciamento ambiental de atividades utilizadoras de recursos 

naturais, como é o caso da pesca artesanal, é um processo sujeito às normas do Direito, e 

às normas especiais de Direito Ambiental. Segundo Becker (2003), o licenciamento 

ambiental não se prende ao sistema clássico do Direito Administrativo, porque tem por 

finalidade assegurar que não sejam praticados atentados contra os bens ambientais e, em 

geral, pressupõe que toda uma série de questões seja levada em consideração para sua 

concessão. 

O Direito Ambiental está embasado em determinados princípios, como ocorre em 

outras ciências, além da jurídica. A palavra princípio significa o alicerce, a base ou o 

fundamento de algo. Assim, o princípio é um pressuposto, que se estabelece como 

fundamento e ponto de partida. 
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“É com base nos princípios jurídicos que são feitas as leis, a 
jurisprudência, a doutrina e os tratados e convenções internacionais, 
já que eles traduzem os valores essenciais da Ciência Jurídica. Se na 
ausência de uma legislação específica há que se recorrer às demais 
fontes do Direito, é possível que no caso prático não haja nenhuma 
fonte do Direito a ser aplicada a não ser os princípios jurídicos” 
(FARIAS, T., 2006: p.2) 

Para esta pesquisa, foram utilizados dois autores que trazem princípios do Direito 

Ambiental em suas obras: Paulo Affonso Leme Machado e Edis Milaré. Abaixo, será feita 

uma síntese de cada um dos princípios e a justificativa de seu uso na análise que a pesquisa 

se propõe a fazer. Os princípios foram selecionados para a análise a partir das 

características da pesca artesanal no estuário da Lagoa dos Patos e o licenciamento 

ambiental da mesma. 

 

3.2.1 Os princípios propostos por Paulo Affonso Leme Machado 

A seguir, os onze princípios do Direito Ambiental Brasileiro elencados por este autor. 

1) Princípio do Direito ao meio ambiente equilibrado  

Este princípio se baseia na conservação das propriedades e funções naturais do meio 

ambiente, de forma que se permita “a existência, evolução e desenvolvimento de todos 

os seres vivos”, incluindo as futuras gerações. Ele se relaciona com a pesca artesanal e o 

licenciamento ambiental a partir do momento em que o licenciamento é um instrumento 

que visa regular a pesca artesanal no estuário da Lagoa dos Patos e o esforço da mesma, 

de forma assegurar o equilíbrio ecológico e garantir a permanência e qualidade da 

biodiversidade ali existente. Esta biodiversidade é essencial para que os pescadores 

artesanais realizem suas atividades, e perpetuem as mesmas através do tempo. 

2)  Princípio do Direito à sadia qualidade de vida  

De acordo com este princípio não basta viver ou conservar a vida, é justo buscar 

e atingir qualidade de vida, sendo ela um elemento onde se unem a felicidade do indivíduo 

e o bem comum. Quase todos os países possuem em suas constituições este direito, e 

tendo em vista que grandes danos ao meio ambiente podem “afetar o bem-estar de uma 

pessoa e prejudicar sua vida privada e familiar”, além de comprometerem o coletivo e 

consequentemente o bem comum, é objetivo deste princípio garantir que estes danos não 

ocorram. 
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Embora a sadia qualidade de vida remeta a um direito básico previsto na 

constituição – e algumas vezes negado aos pescadores artesanais – é preciso fazer uma 

leitura do que o autor diz quando fala deste princípio, e ele “trata de levar em conta o 

estado dos elementos da natureza, de forma que não haja risco de doença ou incômodos 

gerais para os seres humanos”. Considerando que a pesca artesanal é uma atividade de 

baixo impacto ambiental, que apesar de extrair recursos não causa poluição ou degradação 

ambiental, este princípio não se relaciona com a análise. 

3)  Princípio da Sustentabilidade  

A noção de sustentabilidade funda-se em pelo menos dois critérios: as ações 

humanas passam a ser analisadas quanto à incidência de seus efeitos diante do tempo, e 

ao se procurar fazer um prognóstico do futuro, verifica-se que efeitos continuarão e quais 

serão as consequências. Promover o “desenvolvimento sustentável” está previsto em 

constituições, acordos, conferências do mundo inteiro.  

Muito embora o licenciamento ambiental seja utilizado para regular a atividade de 

pesca artesanal de modo que ela seja desenvolvida da melhor maneira possível e a garantir 

sustentabilidade, a sustentabilidade e o “desenvolvimento sustentável” a que se refere este 

princípio é mais amplo, que não envolve as atividades de pouco impacto ambiental, como 

é o caso da pesca artesanal. 

4) Princípio de acesso equitativo aos recursos naturais 

Este princípio se baseia na ideia de que os bens que integram o meio ambiente 

planetário devem satisfazer as necessidades comuns de todos os seus habitantes. Uma 

ordem hierárquica no acesso aos bens ambientais não implica exclusividade de uso, e 

todos que necessitem de determinado bem ambiental devem ter acesso a ele. A equidade 

no acesso aos recursos naturais deve ser enfocada não só no tempo atual, mas também 

considerando as futuras gerações através de prospectivas das necessidades futuras.  

Os pescadores artesanais da Lagoa dos Patos precisam ingressar na mesma para 

que possam extrair o recurso e garantir sua sobrevivência. A licença ambiental controla 

o acesso ao recurso natural da Lagoa dos Patos, garantindo que apenas os portadores da 

mesma consigam pescar neste ambiente, e os problemas para obter a licença podem fazer 

com que os pescadores artesanais percam o direito de utilizar este recurso. Sendo assim, 

este princípio é pertinente à análise. 
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5) Princípio do usuário-pagador e poluidor-pagador 

O uso dos recursos naturais tanto pode ser gratuito, quanto pode ser pago. A 

raridade do recurso, uso poluidor ou necessidade de prevenir problemas podem fazer com 

que o uso do recurso natural seja cobrado. Vale ressaltar que “a valorização dos recursos 

naturais não pode ser admitida para excluir faixas da população de baixa renda”. Já o 

princípio do poluidor-pagador é aquele que obriga o poluidor a pagar a poluição que pode 

ser causada ou que já foi causada.  

Nenhum destes dois princípios se relaciona com a pesca artesanal no estuário e 

com o licenciamento ambiental desta atividade, pois apesar de ser extrair recursos 

naturais, ela não ocasiona grande poluição ou degradação ambiental. Por este mesmo 

motivo, e pelo fato do recurso natural extraído pelos pescadores artesanais serem 

essenciais para suas atividades e renda, eles não precisam e nem devem precisar pagar 

para utilizar o recurso. 

6) Princípio da Precaução 

É uma obrigação incontestável prevenir ou evitar o dano ambiental quando o 

mesmo pode ser detectado antecipadamente. A política ambiental não deve se limita 

apenas a eliminação ou redução da poluição já existente, mas sim garantir com que a 

poluição seja combatida desde o início. No caso da precaução, existe incerteza cientifica 

sobre o dano ambiental, e provavelmente o mesmo não será realizado. No caso da 

pesca artesanal, o dano ambiental (no caso, retirar recursos do ambiente) é mínimo, e não 

é incerto. Além disto, licenciamento ambiental tem como uma das funções justamente de 

monitorar e controlar este dano. Portanto, o princípio da precaução não entrará na análise. 

7) Princípio da Prevenção 

Existe um dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio ambiente. É 

necessário prever, prevenir e evitar na origem as transformações prejudiciais à saúde 

humana e ao meio ambiente, e “prevenir” tem significado de: agir antecipadamente. Neste 

caso, existe certeza cientifica sobre o dano ambiental, e são tomadas medidas que evitem, 

reduzam ou controlem os danos previstos.   

O licenciamento ambiental antecipa o dano ambiental que a atividade licenciada 

causará e é utilizado para, de certa forma, prevenir e reduzir os danos causados pela 

mesma. No caso da pesca artesanal, o controle do número de licenças e de quem pode ou 
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não acessar o recurso garante que os danos (no caso, a extração de recursos naturais) não 

afetem a existência e qualidade da biodiversidade e nem impeçam as gerações futuras de 

utilizarem os recursos, se relacionando assim com o princípio da prevenção.  

8) Princípio da Reparação 

O direito ambiental deve não apenas se limitar à “indenização das vítimas” em caso 

de graves atentados ao meio ambiente, mas também tratar reparação ao meio ambiente 

danificado. É necessário que se assuma a responsabilidade pelos danos ambientais, sendo 

a “responsabilidade e reparação” de danos ambientais um princípio reconhecido no 

Direito Internacional do Meio Ambiente.  Como visto anteriormente, a pesca artesanal 

é uma atividade extrativa, mas não potencialmente poluidora e nem causa graves danos 

ao meio ambiente. Este princípio é voltado para atividades de grande potencial poluidor 

e degradante do meio ambiente, e sendo assim, não se relaciona com a pesca artesanal e 

do licenciamento da mesma. 

9) Princípio da Informação 

Existe uma ligação importante entre meio ambiente e o direito de ser informado, a 

informação serve ao processo educativo de cada pessoa e comunidade e também para dar 

a chance da pessoa informada de dar opinião e manifestar-se. Existe no exercício da 

política e de prática empresarial, um “culto do segredo” que distancia ou elimina 

informações, e é apontado como um instrumento de sucesso. Mas, cabe salientar que, as 

informações ambientais que os órgãos públicos possuem e ou recebem, devem ser 

transmitidas à sociedade civil, e devem ser transmitidas de forma que possibilite aos 

informados analisarem a informação recebida, manifestarem-se sobre ela e agirem. 

O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão ambiental pública, e é 

efetivado pelo IBAMA, um órgão ligado ao governo federal. As informações sobre os 

processos relacionados com o licenciamento ambiental da pesca artesanal, e aos demais 

documentos exigidos, devem ser divulgadas e repassadas aos pescadores artesanais, de 

modo que os mesmos possam se posicionar e agir em relação a eles.  

10) Princípio da Participação 

“Participar” significa que a opinião de uma pessoa pode ser levada em consideração. 

Os poderes públicos devem garantir o direito ao meio ambiente sadio, assim como a 

possibilidade de participar e influenciar na tomada de decisões sobre questões relativas 
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ao meio ambiente. Os cidadãos devem sair de um estatuto passivo de beneficiários, e 

devem partilhar da responsabilidade na gestão dos interesses da coletividade inteira.  

O licenciamento ambiental e as decisões relativas a ele, como um processo de gestão 

ambiental pública e de interesse coletivo, devem contar com a participação popular, 

especialmente dos pescadores artesanais, dada a importância que o licenciamento tem 

para eles. Os pescadores artesanais da Lagoa dos Patos devem estar tendo a possibilidade 

de participar e influenciar na tomada de decisões relativas ao licenciamento ambiental de 

suas atividades do cotidiano. 

11) Princípio da Obrigatoriedade da intervenção do poder público 

Deve ser confiado ao poder público administrar e controlar a utilização dos recursos 

ambientais, com fins de melhorar a qualidade ambiental. O poder público não é 

proprietário dos bens ambientais e sim um gestor, que administra bens que não são dele 

– e sim de “uso comum do povo” – e devem, portanto, explicar de maneira convincente 

sua gestão. Os Estados têm responsabilidade em exercer um controle que dê bons 

resultados, e devem ser responsáveis pela ineficiência na implementação de suas ações e 

da legislação. 

O licenciamento ambiental é de certa forma uma intervenção do poder público para 

gerir o meio ambiente, e o responsável por licenciar a pesca artesanal no estuário é um 

órgão público, o IBAMA. Portanto, cabe ao poder público explicar e justificar a maneira 

como faz sua gestão desse bem ambiental, tal como se responsabilizar pela maneira como 

conduz o processo de licenciamento. Ainda no caso do licenciamento da pesca artesanal 

no Estuário, o poder público interveio também através do Ministério Público. 

 

3.2.2 Os princípios propostos por Edis Milaré 

Os princípios do Direito Ambiental presentes na obra de Milaré são muitas vezes 

semelhantes ou até idênticos aos de Paulo Affonso Leme Machado. Abaixo, os 13 

princípios propostos pelo autor. 

1) Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da 

pessoa humana 
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O direito ao meio ambiente sadio se configura como uma extensão do direito à vida, 

uma vez que a existência física, saúde, e qualidade de vida estão ligadas ao meio ambiente 

em que o individuo se insere. Assim, os Estados possuem o dever de assegurar o acesso 

aos meios de sobrevivência a todos os indivíduos e povos.  

Pensando na perspectiva da pesca artesanal, o licenciamento ambiental acaba por 

possibilitar o acesso ao ambiente ecologicamente equilibrado, e por consequência, a 

realização das atividades destes indivíduos. Para o pescador, especialmente, o acesso ao 

meio ambiente sadio é um direito fundamental, pois é também um direito de dignidade 

da pessoa humana, de realizar suas atividades no cotidiano e gerar renda. 

2) Princípio da Solidariedade Intergeracional 

Este princípio busca assegurar a solidariedade das gerações atuais em relação as 

gerações futuras, para que as mesmas também possam utilizar os recursos naturais de 

forma sustentável, garantindo que as próximas também poderão fazer uso destes recursos, 

e assim sucessivamente. A importância deste princípio se dá pelo fato de que os recursos 

naturais não são infinitos, e sim esgotáveis, e portanto, necessitam ser preservados e 

defendidos para as gerações atuais e as futuras.  

A “solidariedade” pode ser de dois tipos: a sincrônica, que promove a cooperação 

entre as gerações presentes; e a diacrônica, que se refere as próximas gerações, na 

sucessão do tempo. O princípio da Solidariedade Intergeracional abrange ambos os 

vínculos solidários. 

 A pesca artesanal é uma atividade praticada por uma comunidade tradicional, que 

possui conhecimentos específicos e insubstituíveis, sendo que os praticantes da mesma 

são portadores de um conhecimento empírico e que resiste através do tempo. A pesca 

artesanal tem importância na produção e reprodução cultural ao longo das gerações. Se 

pensarmos na relação de um pai pescador e seu filho, é necessário que o conhecimento 

tradicional seja passado adiante, garantindo a perpetuação e sustentação de uso para 

reprodução da cultura ao longo das gerações. Ou seja, é necessário garantir que os 

entraves do licenciamento não firam a solidariedade intergeracional. 

3) Princípio da natureza pública da proteção ambiental 

Não é possível que em nome do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

se resultem prerrogativas privadas, ou seja, que se aproprie de parcelas do meio ambiente 
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para consumo privado. O caráter jurídico do meio ambiente é de bem de uso comum do 

povo, e a realização deste direito individualmente deve estar ligada à realização coletiva. 

Portanto, cabe ao Poder público e a sociedade como um todo a responsabilidade pela 

proteção do meio ambiente, sendo isto considerado um interesse geral e coletivo.  

Em casos onde houver dúvidas na aplicação de normas ou uso do meio ambiente, 

deve-se prevalecer aquela que privilegie os interesses da sociedade. O meio ambiente não 

é privado, é público e, portanto, está sujeito à intervenção pública. Esta intervenção se dá, 

por exemplo, através do licenciamento ambiental, realizado pelo poder público. Ao 

analisar o licenciamento, é necessário verificar se existe primazia do interesse público. 

4) Princípios da Prevenção e Precaução 

Estes dois princípios se assemelham muito aos propostos por Paulo Affonso Leme 

Machado, e foram definidos da mesma forma que pelo autor. O princípio da prevenção 

se aplica quando o risco é certo, com elementos seguros para afirmar que a atividade 

apresenta perigo; e como o próprio nome já diz, é preventivo, anterior a consumação do 

dano. Já o princípio da precaução é aplicado quando não se tem informação suficiente, 

ou não é conclusiva, mas há indicações de que possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde 

de seres humanos e animais podem ser potencialmente perigosos; este princípio lida com 

incertezas. 

Na perspectiva da pesca artesanal, o dano ambiental (extração de recursos) é mínimo, 

porém conhecido. Os regramentos da pesca, como o período de defeso e o controle do 

número de licenças permitidas para o Estuário, de certa forma tem função de prevenir, 

por exemplo, a extinção de espécies e exploração desordenada dos recursos; se 

relacionando com o princípio da prevenção. O princípio da precaução não se adequa ao 

tema, e portanto, está fora da análise.  

5) Princípio da consideração da variável ambiental no processo decisório de 

políticas de desenvolvimento 

Este princípio profere que, em qualquer decisão a ser tomada, seja ela no âmbito 

público ou privado, deve se levar em conta a variável ambiental, procurando sempre que 

possível manter a qualidade ambiental e desenvolver os impactos positivos.  

Em relação ao licenciamento ambiental, as decisões são tomadas pelo IBAMA, e pelo 

MMA/MPA, órgãos que muitas vezes tem divergências entre si. Devemos analisar se 
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estes dois órgãos estão conseguindo ter como prioridade preservar a qualidade ambiental, 

e principalmente desenvolver e manter impactos positivos da pesca artesanal.  

6) Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público 

Este princípio trata das atribuições e intervenções do Poder Público, quando for 

necessária a manutenção, preservação e restauração de recursos ambientais. Embora no 

nome o princípio foque no controle de poluição, é necessário lembrar que é 

responsabilidade de todos os entes do Poder Público se unir não só no combate as formas 

de poluição, mas também na proteção do meio ambiente de maneira geral. Uma das 

atribuições do Poder Público é de limitar e regular os usos individuais dos recursos 

ambientais para assegurar o bem-estar coletivo. Vale ressaltar que este princípio não trata 

somente das determinações de polícia administrativa do Poder Público, considerando que 

as políticas ambientais têm características pedagógicas, e não precisam ser sempre de 

caráter repressivo ou de punição. 

A ligação com a pesca artesanal se dá no sentido de que o licenciamento ambiental é 

um instrumento que faz um controle e regulação do uso de recursos ambientais. Pode-se 

dizer que este princípio é “equivalente” ao princípio da obrigatoriedade de intervenção 

do Poder Público, de Paulo Affonso Leme Machado. É necessário verificar se a 

intervenção do Poder Público está sendo eficiente neste âmbito. 

7) Princípio do poluidor-pagador 

O princípio do poluidor-pagador, também conhecido como princípio da 

responsabilidade, objetiva atribuir ao poluidor do meio ambiente o custo social da 

poluição por ele gerada de modo que haja responsabilidade pelo dano ambiental, e 

abrange os efeitos da poluição não somente sobre bens e a natureza, mas também sobre 

pessoas. A colocação gramatical deste princípio não deixa margens de que ele não 

objetiva tolerar que se polua mediante um preço; é chamado de poluidor-pagador (se 

poluiu, terá que pagar os danos), e não pagador-poluidor (se pagou, pode poluir).  

Este princípio não será aplicado pois ele não se relaciona com a pesca artesanal, apesar 

de extrair recursos naturais, a atividade não ocasiona poluição ou degradação ambiental 

acentuados, de modo que não se faz necessário pagar um custo por ela.  

8) Princípio do usuário-pagador 
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O princípio do usuário-pagador trata do pagamento para acessar determinados 

recursos naturais. Muitos bens e serviços são legalmente vinculados ao Poder Público, e 

são cobradas taxas ou tarifas para serviços e a manutenção do mesmo. Já em casos de uso 

privado, quando o recurso natural a ser utilizado é raro, ou será feito um uso poluidor ou 

com riscos de causar danos ao meio ambiente, o Poder Público poderá cobrar do usuário.  

Com ou sem tarifas e taxas, os usuários de recursos naturais arcam com custos, seja 

pagando pelo uso direto do recurso, ou pelos serviços destinados a garantir o acesso e a 

qualidade ambiental do mesmo. No caso da pesca artesanal, este princípio não se aplica, 

pois consideramos que os pescadores artesanais devem ter direito a acessar o recurso 

extraído sem pagar taxas por isso. 

9) Princípio do protetor-recebedor 

O objetivo deste princípio é evitar que o custo praticamente nulo dos serviços e 

recursos naturais leve o sistema de mercado à uma exploração abissal do meio ambiente. 

Ele se baseia na ideia de que não basta punir condutas danosas ao meio ambiente para 

preservar o mesmo, e que seria produtivo recompensar condutas positivas e virtuosas ao 

meio ambiente. Ou seja, o usuário que recupera ou preserva o meio ambiente merece uma 

retribuição dos usuários do mesmo, seja o Estado ou a sociedade como um todo. 

Os pescadores artesanais, enquanto comunidade tradicional, podem servir como 

protetores do meio ambiente, até no sentido de estarem ocupando uma área onde não 

poderão haver outras atividades muito mais danosas. Porém, a discussão se o pescador 

artesanal poderia e deveria ou não receber um benefício por este “serviço”, é mais ampla 

e não se encaixa na análise proposta na pesquisa, nem se relaciona com o licenciamento 

ambiental. Portanto, este princípio não irá ser aplicado na análise. 

10) Princípio da função socioambiental da propriedade 

Atualmente, a propriedade não ostenta mais uma concepção individualista. Com uma 

sociedade urbana e mais aberta à socialização, é cada vez mais afirmado o sentido social 

da propriedade, tornando-se não mais um instrumento de ambição e desunião, mas sim 

de progresso, desenvolvimento e bem-estar comum. O princípio da função 

socioambiental da propriedade se baseia no fato de que o indivíduo portador de uma 

propriedade, seja ela no campo ou na área urbana, deve sempre que possível preservar a 

fauna, flora, belezas naturais e equilíbrio ecológico, e também considerar que esta 
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propriedade pode ser utilizada em seu benefício, porém, respeitando os fins ético-sociais 

da comunidade a que o indivíduo pertence.  

Em outras palavras, a propriedade mesmo que privada, se socializou, no sentido de 

que deve oferecer ao coletivo uma maior utilidade. No objetivo de alcançar a função 

social e ambiental, é autorizado até mesmo que se imponha ao proprietário 

comportamentos positivos frente ao meio ambiente e a comunidade em que está inserido.  

As áreas de pesca artesanal possuem uma função socioambiental. Inclusive, áreas que 

são vistas como áreas de exclusão de pesca, mas não vem cumprindo outras funções e 

nem tem outra finalidade (exceto as de preservação ambiental), poderiam ser reservadas 

para pesca artesanal.  

 O licenciamento ambiental possui a função de proteger as áreas de pesca e garantir 

que a função socioambiental destas propriedades seja cumprida, e consequentemente 

proteger os pescadores artesanais, que precisam ter assegurada a proteção destas áreas 

para possibilitar sua perpetuação social.  

11) Princípio da participação comunitária 

Este princípio expressa a ideia de que deve haver cooperação entre o Estado e a 

sociedade para a resolução de problemas ambientais, contando com a participação dos 

diversos grupos sociais existentes, na formulação e aplicação de políticas públicas 

relacionadas ao meio ambiente. O envolvimento e a participação da comunidade são 

fundamentais, dado a responsabilidade que a sociedade tem, juntamente com o Poder 

Público, na tutela e na preservação ambiental, e deve ocorrer nos âmbitos municipal, 

estadual e federal. 

Mesmo que não haja um princípio específico para a Informação, na visão de Milaré o 

direito à participação e o direito à informação estão intimamente ligados, já que os 

indivíduos com acesso à informação têm maior condição de formar opinião e atuar em 

assuntos ligados ao meio ambiente, e participarem de decisões que lhes afetem direta ou 

indiretamente. Como o próprio nome já diz, o princípio da participação comunitária 

assegura que a sociedade esteja devidamente informada, e possa participar de tomadas de 

decisão, desfrutando de seus direitos relativos ao acesso e qualidade do meio e dos 

recursos ambientais.  
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O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão ambiental pública e portanto, 

os processos e decisões relativos a ele são de interesse coletivo. Ou seja, o licenciamento 

ambiental deve ter participação popular, neste caso, especialmente o dos pescadores 

artesanais, já que o licenciamento da atividade os afeta diretamente. É necessário analisar 

se está sendo assegurado que os pescadores artesanais da Lagoa dos Patos se informem, 

participem e sejam capazes de influenciar nas decisões relativas ao licenciamento 

ambiental de suas atividades. 

12) Princípio da Proibição do retrocesso ambiental 

O princípio trata da proibição de retrocesso ambiental, ou de não recuar ou se desfazer 

de um direito sabidamente fundamental já consolidado, que vem sendo conquistado e 

concretizado ao longo do tempo, para dar lugar a outro que é controverso e questionável. 

Ele protege a conquista de direitos importantes para o meio ambiente e a sociedade, 

impedindo que leis, normas, regramentos e etc. que garantem conquistas positivas, sejam 

simplesmente suprimidos ou substituídos por uma que dificulte, inviabilize ou impeça os 

mesmos. 

Para muitos autores e estudiosos do tema, este princípio é uma “arma” para questionar 

e impedir alterações induzidas na legislação que, a seu juízo, venham a estabelecer 

padrões de proteção ambiental inferiores aos interiormente existentes. A proibição do 

retrocesso ambiental defende e zela direitos em suas três ordens de interesse: individuais, 

coletivos e públicos, e é considerado um dos princípios mais importantes do Direito 

Ambiental. 

No contexto da pesquisa, consideramos que a partir do momento em que uma norma 

(instruções normativas), ou um processo, no caso do licenciamento, atingiu um nível de 

sucesso, não se pode retroceder. Considerando a consolidação do licenciamento, desde 

2004, e a manutenção do processo de concessão de licenças, qualquer tipo de suspensão 

de um processo de licenciamento, ou a tentativa de retirada do licenciamento ambiental 

do Estuário feriria este princípio. 

 

13) Princípio da Cooperação entre povos 

O princípio da Cooperação entre os povos é inspirado pelo Estatuto Supremo que 

estabelece como princípio nas relações internacionais a “cooperação entre os povos para 
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o progresso da humanidade”.  Ele estabelece que as nações e povos devem se unir para 

proteger e preservar o meio ambiente em todo o mundo, e lembra da existência de casos 

onde a degradação ambiental ultrapassa os limites territoriais (como o caso do efeito 

estufa). Já que o princípio trata de acordos, tratados e convenções internacionais, e que 

os “povos” ao qual se refere seriam populações de diferentes países, ele não entra na 

análise, por ser considerado muito amplo. 

  

Segundo Milaré (2013), os princípios do direito ambiental aqui elencados não são 

imutáveis, e decorrem do conhecimento do mundo natural e propósitos da sociedade, 

assim como de algumas experiências já testadas com êxito. Também são construídos 

“com o auxílio do saber jurídico e de outros conhecimentos científicos, para embasar 

normas de procedimento e conduta a serem adotadas como salvaguarda do bem comum” 

(p. 283). Ainda segundo o autor, os princípios do Direito Ambiental são retrospectivos, 

dinâmicos e projetivos. 

A escolha de utilizar os princípios do Direito Ambiental nesta pesquisa ocorreu pois 

o licenciamento ambiental é um procedimento previsto na legislação, e portanto, passível 

de regramentos específicos do Direito Ambiental. Sabendo-se da importância de adotar 

estes princípios na legislação, regramentos e embasamentos relacionados ao meio 

ambiente, foi decidido utiliza-los para a análise do Licenciamento Ambiental. O mesmo 

oferece os subsídios à criticidade necessária à análise.  

 

3.3 O licenciamento ambiental da pesca artesanal na Lagoa dos Patos 

3.3.1 – O rito estabelecido para concessão da licença ambiental 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA era o órgão gestor competente 

na gestão da pesca artesanal no Estuário da Lagoa dos Patos e na Lagoa Mirim. A portaria 

do IBAMA nº 171, de dezembro de 1998, considerando a necessidade de regulamentar e 

controlar o esforço da pesca no estuário, sendo o mesmo essencial para a melhoria e 

recuperação da capacidade de pesca e consequentemente da qualidade de vida das 

populações dela dependentes, condicionou a atividade de pesca artesanal no estuário da 

Lagoa dos Patos ao licenciamento ambiental, e estabeleceu os critérios e regramentos para 

o mesmo. No documento, entre outras coisas, fica estabelecido que  
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“Art. 3º: Para apreciação do candidato ao licenciamento para a pesca 
no Estuário da Lagoa dos Patos será também exigido: a) comprovante 
de residência na região do entorno do Estuário da Lagoa dos Patos; b) 
comprovação de atividade pesqueira na região estuarina da Lagoa dos 
Patos, como principal meio de vida” (PORTARIA IBAMA 171, 1998) 

 
Ou seja, apenas moradores da região poderiam solicitar licença para realizar a 

atividade, evitando assim que pescadores de outras localidades adentrassem no Estuário 

da Lagoa dos Patos e retirassem a fonte de renda das famílias da região. Tal proposição é 

um reconhecimento em relação a existência de comunidades tradicionais dependentes da 

pesca artesanal e visava equacionar um conflito bastante presente na época, que se dava 

na presença massiva de pescadores provenientes de outras regiões do país, principalmente 

de Santa Catarina. 

Este modelo foi aplicado até o ano de 1999, e era avaliado como satisfatório, sendo 

inclusive considerado que, futuramente, fosse aplicado em outras regiões do País. Porém, 

a partir de uma medida provisória, publicada no ano 2000, o Ministério da Agricultura 

passou a conceder as autorizações, permissões e licenças para a pesca na região, e o 

IBAMA deixou de licenciar a atividade. 

A mudança na gestão não agradou, e partiu primeiramente da comunidade 

pesqueira da região a iniciativa de procurar o IBAMA e o Ministério Público para discutir 

a questão do licenciamento ambiental e da fiscalização. Os pescadores da região 

denunciavam irregularidades e acreditavam que era necessário um maior controle sobre 

os recursos, devido à escassez de recursos cada vez mais presentes. Assim, o IBAMA 

entrou com processo no Ministério Público para que voltasse a licenciar e definir os 

regramentos para a pesca artesanal no estuário da Lagoa dos Patos. Segundo consta no 

processo encaminhado ao Ministério Público, a mudança na gestão da pesca artesanal 

resultou em prejuízos ambientais, sociais e econômicos decorrentes do descontrole do 

esforço da pesca no estuário, e da falta de critérios que servissem de base para uma 

fiscalização efetiva. Além disto, os pescadores artesanais e o órgão não consideravam 

justo permitir que pescadores eventuais e de outras regiões viessem extrair os recursos 

naturais nas épocas mais rentáveis, sem compromissos com o sistema como um todo ou 

com a região, como estava ocorrendo na atual gestão.  

Após longo processo, e com o apoio dos pescadores artesanais da região, 

organizados no Fórum da Lagoa dos Patos, no ano de 2004 surgiu a Instrução Normativa 

MMA/SEAP - 03/2004, construída em conjunto com as demandas dos pescadores 
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artesanais.  A Instrução Normativa em questão definiu que o processo de licenciamento 

ambiental da pesca artesanal voltaria a ser responsabilidade do Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente - IBAMA, e não mais da Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura – 

SEAP, que havia substituído as atribuições relativas ao MAPA em relação à temática. 

Também foram definidos os modelos de requisição, documentos necessários e a maneira 

como deveriam ser feitos os pedidos de licenças ambientais. Além disto, o papel do 

Fórum da Lagoa dos Patos foi ampliado, já que este passou a exercer funções consultivas 

no licenciamento ambiental. 

 

Atualmente, o processo para a emissão da licença ambiental da pesca artesanal no 

Estuário da Lagoa dos Patos se dá conforme descrito nas Figuras 2 e 3. 

Figura 2 - Fluxograma com processo para a obtenção da licença ambiental de pesca artesanal no estuário da 
Lagoa dos Patos 
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Figura 3 - Fluxograma de Procedimentos e Documentos necessários para obtenção e renovação da 
Licença Ambiental de Pesca 
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Alguns documentos necessários ao pedido de licenciamento, por sua vez, também têm 

exigências atreladas a eles. O Registro Geral da Pesca (RGP), emitido pelo Ministério da 

Pesca e Aquicultura é um documento exigido para qualquer cidadão envolvido na pesca 

profissional. Com a aprovação do Decreto MPA Nº. 06/2010, para obter a carteira os 

pescadores devem apresentar, entre outros documentos, o talão do produtor para cada mês 

de produção durante o ano anterior, um relatório de atividades pesqueiras (semelhante a 

um mapa de bordo) validado por uma associação/colônia de pescadores ou assinado por 

outros dois pescadores legalmente documentados, e uma certidão negativa de débitos com 

o órgão de fiscalização (IBAMA).  

A Matrícula da Marinha, emitida pela Capitania dos Portos, é uma exigência para 

qualquer pescador profissional que trabalhe em barcos de pesca em águas de jurisdição 

brasileira. Para obter a matrícula, o pescador deve ter concluído pelo menos seis anos de 

escola fundamental e apresentar certificado, ser aprovado em um exame escrito e em um 

teste de resistência física que ateste a sua capacidade de nadar e flutuar, onde podem 

precisar mergulhar em altas profundidades. Indivíduos que possuem barcos pesqueiros 

ainda devem possuir uma matrícula adicional para cada embarcação pesqueira.   

É possível observar um extenso número de documentos exigidos para obtenção da 

licença ambiental de pesca artesanal no estuário, estando estes atrelados ainda a outros 

documentos e procedimentos. Um aspecto relevante é o fato do RGP estar atrelado a 

manifestação em relação à captura de cada espécie e o formulário do IBAMA – cujo 

pescador apresenta o RGP – também solicitar a informação.  

Além dos documentos necessários a emissão da licença ambiental esta é exigida para 

o acesso a uma série de direitos trabalhistas. Ou seja, legalmente é uma comprovação de 

que o indivíduo realiza a atividade de pesca artesanal. A figura 4 apresenta a relação entre 

a licença ambiental e os direitos trabalhistas. 
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Ou seja, a impossibilidade de acessar a licença ambiental da pesca, por qualquer 

motivo que seja, ocasiona em prejuízos graves ao (à) pescador (a) artesanal, pois o 

impede, além de realizar suas atividades, de ter pleno acesso aos seus direitos trabalhistas, 

crédito formal e benefícios sociais, contribuindo para sua marginalização. 

 

3.3.2 – Os principais problemas vivenciados no processo de licenciamento ambiental 

Para esta pesquisa foram analisadas as atas do Fórum da Lagoa dos Patos disponíveis, 

do ano de 2007 até o ano de 2015, com a finalidade de identificar quais os principais 

problemas vivenciados no processo de licenciamento ambiental, relatados pelos 

pescadores artesanais durante as reuniões. Os problemas foram alocados em categorias, 

para melhor entendimento e análise dos mesmos, e organizados em uma tabela juntamente 

com trechos importantes das falas dos pescadores artesanais, que exemplificassem do que 

cada categoria trata. Os problemas foram divididos por temáticas e por categorias, que 

serão elucidadas uma a uma.  

1. Problemas devido à falta da licença ambiental 

Esta categoria aborda as dificuldades que os pescadores artesanais enfrentam por não 

ter a licença ambiental de pesca, e está dividida entre os problemas que eles se deparam 

Figura 4 - Fluxograma dos direitos trabalhistas aos quais a licença ambiental da pesca dá acesso 
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ao tentar acessar direitos trabalhistas e benefícios, e outro mais específico quanto à 

aposentadoria. 

1.1 Problemas relativos ao acesso a direitos trabalhistas e benefícios 

Este item apresenta as falas relacionadas a dificuldades para acessar os direitos 

trabalhistas e benefícios concedidos em caso de safra fracassada, por exemplo, 

relacionados à licença ambiental. Esse tema apareceu em vinte e três vezes das sessenta 

e seis atas analisadas e foi recorrente ao longo dos anos, ou seja, faz-se presente em todos 

os anos entre 2008 a 2015.  

Um dos pontos muito debatidos nas reuniões cujas atas foram analisadas é referente a 

exigência da licença ambiental para acessar o seguro-defeso3, que passou a ser exigida 

em novembro de 2008. No mesmo mês, cento e dez pescadores artesanais de Pelotas não 

conseguiram retirar a licença ambiental e se adequarem as novas regram a tempo, e por 

consequência não conseguiram acessar o seguro-defeso. Nas reuniões seguintes, o 

assunto foi debatido e houveram reclamações de que os pescadores só passaram a 

procurar os documentos e se regularizarem quando a licença passou a ser um requisito 

para acessar o seguro-defeso, mas antes não se preocupavam em tirar a licença ambiental, 

mesmo já sendo necessária por lei desde 1998.  

Os pescadores continuaram a reclamar por diversas vezes da exigência da licença 

ambiental para acessar o seguro-defeso, e tentaram modificar este item. Em outubro de 

2009, foi lido na reunião um ofício enviado ao Ministério Público Federal, solicitando ao 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE a desvinculação da licença ao seguro-defeso. 

O pedido foi aceito e em setembro de 2011, quando foi dito aos pescadores presentes na 

reunião que a licença ambiental não era mais um pré-requisito para obtenção do seguro-

defeso, mas ainda assim era uma comprovação efetiva do exercício da atividade de pesca. 

Porém, houve uma reviravolta, e em fevereiro de 2012 houve uma mudança na Instrução 

Normativa que regulamenta a documentação necessária para acesso ao seguro-

desemprego, onde documentos que eram exigidos como complementares voltaram a ser 

obrigatórios, entre eles a licença da pesca. 

                                                           
3 O seguro defeso foi instituído pela Lei 10.779/2003. Trata-se do acesso ao seguro-desemprego no período 
de defeso das espécies. Período este instituído por Portaria pelo IBAMA. O direito concedido ao pescador 
artesanal – que atua individualmente ou em regime familiar – diz respeito a remuneração de salário mínimo 
por mês ao longo de todo o período, dado que a legislação o impede de pescar. 



44 
 

Outro problema identificado foi em relação aos pescadores que tentavam retirar as 

licenças de pesca fora do período determinado. Os pescadores foram avisados que caso 

fizessem isto seriam autuados, pois só são entregues licenças na época de pesca, então 

eles estariam buscando a licença apenas para obter os direitos concedidos aos pescadores 

artesanais, ou outros fins. Nos anos em que a safra fracassou, para acessarem as cestas 

básicas oferecidas pelo Governo, os pescadores deveriam apresentar a licença ambiental 

da pesca. Porém, houveram problemas com as listas entregues pelas Colônias de 

Pescadores, que não estavam de acordo com as do IBAMA. Alguns pescadores que não 

possuíam licença estavam na lista das Colônias para receber, e alguns que possuíam 

ficaram de fora; este problema ocorreu mais de uma vez, em Rio Grande e São José do 

Norte. 

Em fevereiro de 2015 ocorreram mudanças para o acesso ao seguro-defeso, com 

exigências mais rígidas, como por exemplo a necessidade do pescador artesanal possuir 

pelo menos três anos de RGP. Em março do mesmo ano, a Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG elaborou um documento para contestar estas mudanças. A medida 

provisória que propunha tal alteração foi refutada pelo Congresso Nacional 

posteriormente, fato com que o debate não se fez mais necessário. 

1.2. Problemas relativos à aposentadoria do pescador artesanal 

Este item aparece apenas cinco vezes nas sessenta e seis atas, sendo episódios bem 

pontuais, apontados por pescadores que enfrentavam algum problema em se aposentar 

por conta dos documentos exigidos, entre eles a licença ambiental. 

2. Problemas para obter a licença ambiental 

Esta categoria aborda os problemas que os pescadores artesanais enfrentam durante o 

processo de solicitação da licença ambiental de pesca, e está dividida entre as dificuldades 

para obter os documentos exigidos, em relação ao tempo de emissão da licença, em 

relação aos órgãos que emitem a licença e tratam com o pescador, e em relação aos 

representantes dos pescadores artesanais, que possuem papel importante na emissão da 

licença. 

2.1 Problemas relativos aos documentos exigidos 

Este é o problema mais recorrente nas atas de reunião do Fórum da Lagoa dos Patos, 

dentre os relacionados ao licenciamento ambiental, tendo aparecido 33 vezes nas 66 atas 
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analisadas, ou seja, em 50% das reuniões. É recorrente ao longo de todos os anos entre 

2007 e 2015. Grande parte dos problemas relativos aos documentos exigidos, é causado 

pela dificuldade dos pescadores em conseguirem acesso à algum dos documentos 

atrelados ao licenciamento, como por exemplo o RGP e a Matrícula da Marinha.  

Logo na primeira vez em que o tema é tratado, representantes da extinta Secretaria de 

Pesca e Aquicultura (SEAP) e do IBAMA se mostram preocupados com o número de 

documentos exigidos para o licenciamento ambiental. Ao longo dos anos, foram feitas 

em diversas reuniões, reclamações em relação à burocracia e ao número de documentos 

exigidos, e ao gasto e dificuldade que o pescador artesanal enfrenta para conseguir todos 

eles. Sugestões e pedidos para que outros documentos ou protocolos sejam aceitos no 

lugar da licença ambiental também são recorrentes, como um pedido de um “cartão do 

pescador” que fosse distribuído para “para diminuir a burocracia”. Pescadores afirmam 

que “um documento gera problema para o outro”, e assim ficam impossibilitados de 

conseguirem retirar a licença. 

 Em fevereiro de 2011, o escritório do IBAMA em Rio Grande esclarece na reunião 

que não receberá mais documentos não autenticados, e que estão procurando um caminho, 

como busca de órgãos parceiros, para que o pescador tenha o menor gasto possível. Este 

fato é um atenuante nas reclamações dos pescadores artesanais, que já se queixavam 

constantemente do grande número de documentos exigidos, e que passariam a ter de ser 

autenticados. A promotora do Ministério Público Anelise Becker, presente em diversas 

reuniões do Fórum, procura justificar junto aos pescadores artesanais que a licença tem 

objetivo de controlar o uso dos recursos da natureza, e por isso é importante. 

 A partir de fevereiro de 2013, passaram a ser recorrente nas reuniões do Fórum 

problemas relacionados à matricula da Marinha, exigida para a retirada da licença 

ambiental, que ocupa as pautas relativas à documentação até os dias atuais. Existe uma 

exigência para emissão da Matrícula de possuir até a 6ª série completa, com comprovação 

através de uma prova de conhecimento, e grande parte dos pescadores não conseguem 

passar pois não possuem este grau de escolaridade. Diante de sugestões de que a matrícula 

não fosse mais exigida, a representante do Ministério de Pesca e Aquicultura afirmou que 

a matrícula da Marinha é uma exigência importante, pois atesta para a segurança do 

pescador. No mês seguinte o representante do IBAMA avisa aos pescadores que não estão 

conseguindo a matrícula, que estarão aceitando o documento ou o protocolo de 

solicitação, e em agosto, após novas reclamações sobre a dificuldade de conseguir a 
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matrícula e relatos de locais onde nenhum pescador passou na prova por conta da 

dificuldade, o representante do órgão diz que no entendimento do IBAMA todos os 

pescadores que foram renovar licença e tiveram o pedido negado por não possuírem 

matrícula, podem excepcionalmente buscar sua licença renovada.  

No ano de 2014, os problemas com a matrícula continuaram. A matrícula não era 

exigida para renovação da licença de pesca, apenas para os que fossem emitir uma nova 

licença. Foi debatida a possibilidade do pescador artesanal dar uma declaração dizendo 

que está inscrito na Capitania e fazer a licença sem a matrícula, porém em diálogo com o 

IBAMA, o órgão disse não ter como não exigir matrícula. Em janeiro de 2015, a 

promotora do Ministério Público Anelise Becker comunicou que foi conversado com um 

representante da Capitania para que o pescador que estivesse encaixado no nível 2 (que 

exige a escolaridade até a 6ª série) poderia passar para nível 1 no teste de aptidão, como 

haviam muitas reprovações. No entanto, neste ano foi dispensada a exigência da 

Matrícula para emissão da licença de pesca. Nos anos seguintes, contudo, ela volta a ser 

exigida. 

2.2 Relativos ao tempo da emissão da Licença 

Os problemas relativos ao tempo de emissão da licença apareceram apenas duas vezes 

ao longo do tempo, uma delas como uma sugestão de que a licença tivesse validade de 

dois anos, para diminuir a “fila”. 

2.3 Problemas relativos aos órgãos (IBAMA/SEAP/MPA) 

Problemas ligados aos órgãos responsáveis por emitir a licença ambiental e 

documentos relacionados à mesma aparecem em 28 reuniões ao longo do período de 

análise (42%). Várias das reclamações são de descaso do IBAMA com os pescadores 

artesanais, e outra parte são provenientes da falta de comunicação entre o IBAMA e a 

extinta SEAP/MPA, que causa ainda mais confusão para os pescadores artesanais. 

Apenas no ano de 2012 o tema não é abordado ao longo de alguma das reuniões. 

Foi sugerido em algumas das reuniões que os órgãos, especialmente o IBAMA, 

estariam acomodados com relação à documentação, deixando que os pescadores tivessem 

que fazer tudo. Também foi dito por pescadores que não há entendimento entre os órgãos 

(MPA e IBAMA), e por isso causariam mais problemas aos pescadores, em uma das 

reuniões foi dito que “os órgãos que regem a pesca não se entendem e não entendem o 
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que o pescador precisa para poder ir pescar”. Uma das reclamações recorrentes se deve 

ao fato do Ministério de Pesca e Aquicultura é quem emite o RGP e o IBAMA emite a 

licença, e os pescadores muitas vezes não entendem a diferença e a necessidade de ambos 

os documentos. Os órgãos concordam que precisam estar articulados.  

Em mais de uma ocasião, foram expostas angústias em relação à falta de clareza ou 

descaso no atendimento ao público por parte de funcionários do IBAMA, ao tratar de 

questões relativas ao direito de obtenção da licença da pesca. Em uma das atas, pescadores 

da Ilha da Torotama (Rio Grande) dizem que foram humilhados enquanto tentavam se 

regularizar e retirar seus documentos. Outra observação é quanto às promessas de 

melhoria e facilitações feitas ao longo do tempo por representantes do IBAMA, que por 

diversos motivos acabaram não se cumprindo, não foram dadas muitas explicações e 

deixaram os pescadores na expectativa, como era o caso de um “mutirão de 

licenciamento”, feito nas comunidades de pesca artesanal com o objetivo de facilitar a 

vida do pescador e diminuir custos, e que jamais ocorreu. 

2.4 Problemas relativos aos representantes (Colônias e Fórum da Lagoa dos Patos) 

Os problemas relativos aos representantes dos pescadores artesanais, no caso, as 

Colônias de Pesca e o próprio Fórum da Lagoa dos Patos surgem em quatro (4) atas. 

Todas as vezes foram entre os anos de 2007-2011, quando o Fórum voltou a ser órgão 

consultivo e estava se organizando, e a Colônia de São Lourenço do Sul, que estava 

voltando ao Fórum após dois anos sem representantes, pois estava fechada. 

3. Problemas após obter a licença ambiental 

Esta categoria aborda as dificuldades que os pescadores artesanais enfrentam após 

conseguir a licença ambiental de pesca, sejam eles relativos à fiscalização de documentos, 

aos pescadores de outras localidades ou que se dizem pescadores artesanais mas não 

realizam a atividade, e ao número de licenças emitidas no estuário da Lagoa dos Patos, 

sendo que este último item não é exatamente um problema que eles possuem após obter 

a licença de pesca, mas sim durante todo o processo. 

3.1 Problemas relativos à fiscalização 

Os pescadores apontam que uma das atribuições da licença é impedir que pescadores 

de outros locais venham pescar no estuário, e as duas únicas ocorrências de problemas 

deste tipo ao longo do tempo, foram reclamações pedindo que houvesse mais fiscalização 
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em relação aos pescadores, para que os que não tivessem licença fossem impedidos de 

pescar no local. 

3.2 Problemas relativos aos chamados "falsos pescadores" 

Em cinco (5) do total de atas analisadas, os pescadores artesanais acusam pessoas que 

não são pescadores artesanais de tentarem conseguir a licença ambiental, inclusive para 

usufruir do seguro-defeso, porém, estas ocorrências foram feitas apenas nos primeiros 

dois anos da análise (2007 e 2008). Na época, as Colônias Z1, Z2 e Z3 chegaram a 

suspender o fornecimento de novas carteiras para impedirem essa situação. 

3.3 Problemas relativos ao número de licenças emitidas no Estuário 

Problemas relativos ao número máximo de licenças permitidas no estuário foram 

relatados em quinze (15) do total de atas. Existe um estudo realizado pelo ICMBio, em 

1999, onde indica o número de 4 mil pescadores como o limite sustentável para o estuário, 

e este foi adotado como número máximo de licenças emitidas. Nas primeiras reuniões, 

era discutido que seriam necessários meios de impedir que pescadores de outros locais, 

ou que pescavam apenas eventualmente, conseguissem pescar no estuário, pois o número 

de pescadores estava crescendo muito e chegou à 5.200 licenças emitidas. Os pescadores 

não consideravam que o número adotado ainda correspondesse ao limite máximo, já que 

haviam mais de 100 pescadores sem licença no estuário, por conta deste limite de 4 mil 

pescadores. 

Porém, quando os problemas com as mulheres pescadoras começaram (ver abaixo) e 

as mesmas deixaram de fazer pedido de licença ambiental, o número de licenças diminuiu, 

e nos últimos anos esteve sempre em cerca de 3 mil. O número máximo de licenças no 

estuário passou a ser discutido internamente no IBAMA, porém não se falou mais sobre 

o tema nas reuniões do Fórum, embora os indícios fossem de que número seria mantido 

por precaução.  

4. Problemas enfrentados pelas mulheres pescadoras 

Esta categoria aborda dificuldades específicas que as mulheres na pesca artesanal 

enfrentam para retirar a licença ambiental de pesca, e as consequências não serem 

licenciadas, como os problemas para acessar direitos trabalhistas e direitos trabalhistas.  

4.1 Problemas relativos aos procedimentos/documentos exigidos para o licenciamento 

ambiental e acesso aos direitos dos pescadores artesanais. 



49 
 

Os problemas específicos das mulheres da pesca estiveram presentes em dezenove (19) 

das atas analisadas. É sabido que a maioria das mulheres que atuam na pesca não atuam 

na etapa de captura, mas fazem parte da cadeia produtiva da pesca artesanal através do 

beneficiamento do pescado. Porém, a licença ambiental é individual, e para acessar o 

seguro-defeso é necessário que o portador da licença a apresente.  

Assim, quando a licença ambiental passou a ser exigida para acessar direitos 

trabalhistas, as mulheres pescadoras, que antes não possuíam a licença por não pescarem 

efetivamente, começaram a fazer pedidos da mesma. Isso ocasionou uma alta no número 

de pedidos de licenças, que tem um limite de 4 mil a serem emitidas, e os pescadores 

passaram a questionar a necessidade das mulheres que atuam no beneficiamento possuir 

a licença ambiental. 

Durante as discussões do tema, os pescadores disseram que “no número de licenças 

concedidas estão incluídas mulheres de pescadores que procuram a documentação para 

garantirem benefícios, mas que não representam efetivamente aumento no esforço da 

pesca”, que a licença deveria ser concedida apenas ao pescador que vai para água. Foi 

sugerido mudar o enquadramento, para que elas não tenham que solicitar o RGP e a 

licença ambiental para acessar o seguro-defeso, e que poderia ser uma solução tirar as 

licenças das mulheres para abrir espaço aos pescadores que embarcam pescarem. 

Assim, o IBAMA deixou de emitir licença para mulheres, sob a justificativa de que a 

licença teria como função regular o esforço da pesca, e que portanto, as mulheres que 

excepcionalmente embarquem para pescar, devem ir ao IBAMA e protocolar um pedido 

para passar por análise. Foi dito nas reuniões que as mulheres não receberiam licença, 

pois estavam amparadas pelo regime de economia familiar, onde ela ajudando4 o 

pescador tem direito ao benefício do seguro apresentando a documentação do mesmo. No 

caso das viúvas, poderiam usar a licença de alguém da família e para as esposas dos 

pescadores que recebem auxílio doença ou se aposentam por invalidez, podem se 

aposentar ou pedir auxílio pelo mesmo motivo, já que sem o marido pescando ela também 

não pode beneficiar. Quanto as mulheres que pescam, podem entrar com recurso para 

retirarem sua licença, que serão analisadas caso-a-caso. 

                                                           
4 A palavra ajudando está em itálico pois explicita a ideia recorrente, mesmo por parte dos órgãos públicos, 
que o papel da mulher na pesca é de ajuda. 
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Durante meses foram relatados diversos problemas referentes ao Ministério do 

Trabalho e Emprego. Em Pelotas foram aceitos documentos diferentes de São Lourenço 

do Sul, e em Rio Grande e São José do Norte as pescadoras artesanais não conseguiam 

acessar o benefício. O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o MTE possuem uma 

resolução onde diz que só tem direito ao seguro quem captura, e o Ministério de Pesca e 

Aquicultura propõe que já que naquele ano algumas pescadoras receberam o seguro, que 

paguem para todas e a partir daí se faça uma discussão.  

O coordenador do Fundo de Amparo ao Trabalhador afirmou que não chegou até ele 

nota técnica do MPA que favorece o pagamento as mulheres. A promotora do Ministério 

Público Federal Anelise Becker entrou com ação civil pública para que todas as mulheres 

tenham direito a receber seguro e que se procedesse a reanálise dos pedidos de seguro-

defeso das mulheres no ano de 2011, e as pescadoras que encaminharam o seguro defeso 

em 2011 e não tinham recebido (em Rio Grande e São José do Norte), foram sendo pagos 

aos poucos. 

Desde então, as mulheres que trabalham com a pesca em outras funções que não a 

captura, não podem retirar a licença ambiental. As mulheres que pescam efetivamente 

devem entrar com recurso, e as demais, tentar receber benefícios utilizando a licença de 

seus maridos ou parentes pescadores artesanais. 

A tabela construída durante a análise, mais detalhada e que conta com trechos das Atas, 

se encontra disponível no Apêndice 1. Neste item é apresentada uma tabela síntese, dos 

problemas relacionados ao licenciamento ambiental versus o nº de ocorrências de cada 

uma. 

Tabela 1 -  Tabela Síntese de sistematização das Atas do Fórum da Lagoa dos Patos. 

SISTEMATIZAÇÃO DE ATAS DO FÓRUM DA LAGOA DOS PATOS - 2007 / 2015 

PROBLEMAS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Nº de 

ocorrências 

1. Problemas devido à falta da licença ambiental 

1.1 Relativos ao acesso aos direitos trabalhistas benefícios 23 

1.2 Relativos à aposentadoria do pescador artesanal 5 

2. Problemas pra obter a licença ambiental 
2.1 Relativos aos documentos exigidos 37 

2.2 Relativos ao tempo da emissão da Licença 2 
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2.3 Relativos ao órgão (IBAMA/SEAP/MPA) 28 

2.4 Relativos aos representantes (Colônias/Fórum) 5 

3. Problemas após obter a licença ambiental 
3.1 Relativos à fiscalização  2 

3.2 Relativos aos chamados "falsos pescadores" 5 

3.3 Relativos ao número de licenças emitidas no Estuário 15 

4. Problemas enfrentados pelas mulheres pescadoras 
4.1 Relativos aos procedimentos/documentos exigidos (licenciamento-acesso aos 
direitos dos pescadores artesanais) 

19 

TOTAL DE ATAS ANALISADAS  66 

 

4.  DISCUSSÃO 

O licenciamento ambiental é um instrumento previsto por lei, que tem como objetivo 

regular atividades potencialmente poluidoras ou que façam extração de recursos naturais. 

Se tratando de uma atividade que embora não cause poluição significativa, mas extrai 

recursos naturais renováveis, a pesca artesanal se enquadra nas atividades que devem ser 

licenciadas. O Relatório intitulado Nosso Futuro Comum (1987), classifica os recursos 

naturais renováveis como aqueles que podem ser mantidos perpetuamente de maneira 

sustentável, ou seja, em num regime que satisfaça as necessidades das gerações presentes 

ao mesmo tempo que não retire a possibilidade de as futuras gerações proverem suas 

próprias necessidades. 

Conforme Farias (2006), a licença ambiental foi transposta do Direito Administrativo 

para o Direito Ambiental, e detém uma natureza jurídica própria, pois possui 

características específicas que a distinguem de uma licença administrativa e de uma 

autorização. A licença não deve ser confundida com uma autorização, pois a mesma não 

poderia ser revogada a qualquer momento pela simples vontade do Poder Público como 

ocorre com uma autorização, já que desta forma não existiria segurança jurídica para as 

atividades que dela dependem de uma maneira geral. Por outro lado, ela não deve ser 

perpetuada no tempo, seria como instituir um direito adquirido, de degradar o meio 

ambiente e ir de encontro à qualidade de vida do coletivo. Para o autor, é possível a licença 

ambiental 

“[...] seguir um regime jurídico diferenciado, já que os institutos 
jurídicos evoluem de acordo com as necessidade da sociedade, e foi a 
necessidade de se atingir realmente o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, que é o objetivo maior da Política Nacional do Meio 
Ambiente e do próprio Direito Ambiental, que fez com que a licença 
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ambiental se adaptasse e passasse a ter uma natureza jurídica 
peculiar” (FARIAS, 2006: p.6). 

 
Ainda na discussão acerca da natureza jurídica do licenciamento ambiental, Becker 

(2003) também entende que o licenciamento ambiental é objeto do Direito 

Administrativo, mas também do Direito Ambiental, estando desta forma sujeito às 

normas de ambos. 

“O licenciamento de atividades utilizadoras de recursos naturais, 
como é o caso da pesca, é tarefa sujeita às regras gerais do Direito 
Administrativo e às normas especiais de Direito Ambiental. Assim, 
embora as licenças e autorizações ambientais tenham sua origem 
imediata nas licenças e autorizações administrativas, a licença 
ambiental não pode ser entendida como se fosse uma simples licença 
de Direito Administrativo, pois o licenciamento ambiental não se 
prende ao sistema clássico do Direito Administrativo” (BECKER, 
2003: p. 15). 

 
Este entendimento de que o licenciamento ambiental está sujeito também, e 

principalmente às normas do Direito Ambiental, com natureza jurídica peculiar, é o que 

justifica e nos permite adotar os princípios específicos do Direito Ambiental para a análise 

do processo. 

Neste sentido, a discussão aqui elaborada está organizada considerando os 

procedimentos necessários à obtenção da licença, sua relação com os direitos trabalhistas 

e os problemas vivenciados e relatados pelos pescadores artesanais do estuário da Lagoa 

dos Patos, nas reuniões do Fórum da Lagoa dos Patos. Cada um dos problemas 

evidenciados foi citado e analisado, considerando os princípios que forem cabíveis. Vale 

lembrar que nem todos os princípios foram considerados pertinentes para a análise, ou 

obrigatoriamente aparecem nos problemas encontrados na pesquisa. 

Em relação ao acesso de direitos trabalhistas, demais benefícios e aposentadoria, 

ocasionados pela falta de licença ambiental, é de conhecimento que, durante o período 

do defeso os pescadores artesanais ficam impedidos de exercer a atividade de pesca e, 

consequentemente, tornam-se dependentes do seguro-defeso. A licença ambiental, no 

caso do estuário da Lagoa dos Patos, é o que, judicialmente, prova que o pescador 

artesanal é realmente pescador, e a impossibilidade de acessar a licença ambiental da 

pesca por qualquer motivo que seja, ocasiona em prejuízos graves ao pescador artesanal, 

pois o impede de ter pleno acesso aos seus direitos. Um aspecto relevante neste contexto 

é o fato da licença ser emitida anualmente e, em período específico. Por um lado, fica 

explicito que o órgão concentra o período de concessão da licença em virtude do elevado 
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número e do trabalho que sua emissão gera. Por outro, os pescadores acabam por ter mais 

restrições em relação ao acesso aos seus direitos. 

Em 2010, uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande e a Organização 

das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), deu origem a uma espécie 

de “Censo da Pesca Artesanal” no Estuário da Lagoa dos Patos, publicado no ano de 2013. 

Este documento evidencia os problemas enfrentados pelos pescadores, como à 

diminuição, sobre-exploração e colapso dos recursos pesqueiros aliados as condições 

climáticas desfavoráveis. Condições que reverberam sobre o nível de subsistência dos 

pescadores e resultam em ameaça ao seu modo de vida.  

O estudo constatou que os pescadores artesanais estão buscando meios alternativos de 

complementar sua renda e destaca que os pescadores tornaram-se bastante dependentes 

do seguro-defeso. Para os autores, o seguro tornou-se uma fonte de renda, já que atinge 

cerca de 80% dos pescadores entrevistados e garante um nível mínimo de renda para as 

famílias diante dos baixos retornos econômicos que tem obtido a pesca (KALIKOSKI & 

VASCONCELLOS, 2013). Contudo, se o seguro defeso consiste em uma renda oriunda 

do impedimento dos pescadores realizarem sua atividade devido aos mecanismos de 

conservação das espécies, 100% dos pescadores artesanais deveriam acessá-lo e não 

apenas 80%, o que explicita que os demais 20% não acessam este direito, sendo a licença 

ambiental um dos mecanismos que restringe o acesso.  

Já a aposentadoria, um direito essencial de todo o cidadão e que deve ser assegurado 

pelo Estado, também exige a licença ambiental no caso do pescador artesanal, para que 

seja comprovado que o mesmo exerce a função de pescador. Niederle & Grisa (2006) ao 

analisarem os pescadores artesanais da Z3, em Pelotas, destacam: 

 “[...] fato importante diz respeito à importância que assumem as 
rendas provindas de benefícios sociais (aposentadorias, pensões e 
seguro desemprego), que juntas correspondem à cerca de 45% da 
renda total nas famílias exclusivamente pesqueiras” (Niederle & Grisa, 
2006: p.102).  

Embora nenhum dos princípios do Direito Ambiental trate especificamente do acesso 

à direitos, já que de uma maneira geral estão relacionados somente às questões 

ambientais, o acesso ao seguro e a aposentadoria é um direito assegurado e relacionado 

ao Direito Administrativo. Sua relevância se dá sobre a dignidade da pessoa humana, que 

depende desta fonte de renda para garantir sua perpetuação social. 
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As dificuldades para acessar a licença ambiental podem ser analisadas da mesma 

perspectiva, no que diz respeito aos princípios. Os problemas com relação a documentos 

exigidos para acessar a licença ambiental foram o tema mais recorrente nas reuniões do 

Fórum cujas atas foram analisadas, e é a principal dificuldade que os pescadores 

artesanais encontram ao tentar obter a licença de pesca. Os problemas vão desde a 

dificuldade dos pescadores de conseguirem, organizarem e fazerem cópias (muitas vezes 

autenticadas) dos variados documentos pedidos, até as exigências atreladas aos 

documentos necessários, como o RGP e a matrícula da Marinha, que recentemente está 

sendo um obstáculo para muitos pescadores. Em reunião do Fórum já no ano de 2016, os 

pescadores reportaram que o custo com documentos é acima de R$50,00/pescador. 

Kalikoski & Vasconcellos (2013), no Censo da Pesca Artesanal apresentaram a 

porcentagem de pescadores com os documentos essenciais para a pesca dentro do 

estuário, sendo que o documento cuja maioria dos pescadores possui é o RGP, com 91%. 

Cerca de 80% dos entrevistados possuía licença ambiental emitida pelo IBAMA, e a 

Matrícula da Marinha era o documento obtido com menor frequência por pescadores, com 

73%. Cruzando o número de pescadores que possuem cada documento, chegou-se a 

porcentagem de apenas 64% de todos os pescadores plenamente documentados.   

É inegável a importância e necessidade de existirem documentos que comprovem que 

o indivíduo, de fato, tem como atividade e fonte de renda a pesca artesanal na Lagoa dos 

Patos, inclusive para evitar fraudes e a sobre-explotação dos recursos pesqueiros. Porém, 

é necessário compreender que os pescadores artesanais, enquanto comunidade 

tradicional, que muitas vezes ainda se encontra em meios rurais e possuem baixa 

escolaridade, enfrentam dificuldades para lidar com burocracia e demandas 

administrativas.  

“Por gerações, a pesca artesanal é exercida informalmente no estuário 
da Lagoa dos Patos, circunstância que, associada ao fato de que parte 
significativa das comunidades pesqueiras situa-se longe dos centros 
urbanos, possui baixa escolaridade, sendo seus integrantes pouco 
afetos às lides administrativas formais, faz com que parte significativa 
do contingente de pescadores artesanais efetivos acabe por se manter 
à margem da oficialidade e do correspondente controle 
administrativo” (BECKER, 2013: p. 7). 

Este fator contribui para que muitos pescadores não consigam estar adequadamente 

documentados. O Censo da Pesca Artesanal (KALIKOSKI & VASCONCELLOS, 2013) 

também constata esta dificuldade vivenciada pelos pescadores da Lagoa dos Patos. 
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“A frequência relativamente alta de pescadores não adequadamente 
documentados é devida a vários fatores, incluindo problemas nos 
critérios aplicados para documentação, dificuldade de acesso 
(distância) aos locais de documentação, deficiências no controle e 
fiscalização dos documentos, ou mesmo ao descrença da categoria com 
as instituições” (Kalikoski & Vasconcellos, 2013: p. 47). 

O fato do pescador artesanal ter dificuldades em obter documentos e 

consequentemente a licença ambiental, devido aos critérios adotados, fere alguns dos 

princípios do direito ambiental, tal como o de acesso equitativo aos recursos naturais, já 

que sem a licença ambiental os pescadores não podem acessar os recursos da Lagoa dos 

Patos aos quais necessita para realizar suas atividades cotidianas, que garantem seu 

sustento e a manutenção de seu modo de vida.  

A necessidade de possuírem a matrícula da marinha, por exemplo, que exige a sexta 

série completa, é bastante privativa, tendo em vista que os pescadores artesanais tem seu 

exercício profissional baseado no saber fazer e são pouco escolarizados. Foram 

ressaltadas nas reuniões a importância da matrícula da Marinha, porém, o nível elevado 

de dificuldade nas provas faz com que a maioria deles não consiga ser aprovado e, 

consequentemente, fique impedido de acessar a licença e os recursos pesqueiros. Seria o 

caso de haver uma reavaliação do nível de escolaridade exigido pela Capitania dos Portos, 

de modo que não fosse uma etapa excludente do processo de licenciamento. 

Os princípios de informação e participação, e da participação popular, também podem 

ser utilizados para embasar a discussão desta problemática, visto que muitas das 

reclamações que constavam nas atas possuíam ligação com a falta de informações 

relativas ao processo de licenciamento e aos documentos atrelados a ele, e como obter os 

mesmos. Algumas vezes, ainda podem acabar faltando informações relacionadas as datas 

ou locais onde os pescadores devem se dirigir para solicitarem licença, os impedindo de 

realizarem todos os procedimentos que necessitam. 

Pode-se dizer que os pescadores artesanais alcançam um certo nível de participação 

nas decisões em relação ao licenciamento ambiental, através do Fórum da Lagoa dos 

Patos, onde é possível que os pescadores artesanais dialoguem com representantes do 

IBAMA e dos demais órgãos, e frequentemente as solicitações dos pecadores artesanais 

são discutidas, documentadas e encaminhadas aos órgãos competentes.  

Verifica-se que o Fórum é um importante espaço de debate, em que os pescadores 

recorrem para reportar seus problemas. Ao mesmo tempo, constata-se que o Fórum da 
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Lagoa dos Patos não pode ser considerado totalmente representativo, visto que muitos 

dos pescadores não participam efetivamente das reuniões do mesmo, ou participam 

apenas quando ocorre no munícipio no qual residem. De acordo com o Censo da Pesca 

Artesanal, 

“As regras existentes (para pesca no estuário) foram discutidas 
exaustivamente na busca de um consenso no Fórum da Lagoa dos 
Patos, como primeiro passo para a gestão comunitária. Apesar do 
consenso obtido pelos representantes do Fórum na época de elaborar 
esses instrumentos de gestão, poucos pescadores foram consultados e 
deram suas contribuições a respeito das regras elaboradas. As medidas 
existentes no estuário não parecem satisfazer plenamente os propósitos 
dos pescadores; portanto, elas não têm o apoio de um grande número 
de pescadores da Lagoa dos Patos. Isso indica que o Fórum não 
representa genuinamente os interesses dos pescadores. Esse desafio 
ilustra as dificuldades para implementar arranjos de cogestão quando 
o modelo de cogestão existente é apenas consultivo, i.e., o governo 
consulta os pescadores a respeito das decisões, mas não divide a 
responsabilidade pela tomada de decisões com os pescadores” 
(Kalikoski & Vasconcellos, 2013: p: 148). 

 

Ou seja, além de não estarem plenamente representados pelo Fórum, os pescadores 

artesanais possuem participação consultiva nos processos, incluindo o do licenciamento 

ambiental, no entanto, não participam das tomadas de decisão. Este é um fator que poderia 

ser aprimorado, tanto com o aumento da participação dos pescadores artesanais nas 

discussões acerca do licenciamento ambiental, quanto com a implantação de uma 

cogestão em que os pescadores estivessem em posição de participarem mais ativamente 

de tomadas de decisão, ainda que fossem apenas as relativas ao IBAMA.  

Ainda neste sentido, a análise das atas revela que uma série de problemas apontados 

no Fórum são constantes ao longo dos anos. Ou seja, não há a internalização dos mesmos 

pelos órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental, apenas medidas 

momentâneas e paliativas que, no ano seguinte, quando da renovação da licença e/ou dos 

demais documentos necessários surgem novamente como problemas.  

O tempo da emissão da licença foi um tema com poucas reclamações, porém, foi 

constatado por Kalikoski & Vasconcellos (2013), que uma significativa parte das licenças 

é emitida apenas no final da safra. O atraso na emissão das licenças pode impedir que o 

pescador realize suas atividades do cotidiano, ou que perca as datas para solicitação dos 

direitos trabalhistas tal qual o seguro, ferindo os princípios de acesso aos recursos naturais 

e os demais citados no item anterior. A existência de burocracia em excesso e baixa 
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disponibilidade de funcionários para atender a demanda de pescadores artesanais 

buscando por licenciamento na região contribuem para este quadro.  

Já quanto aos problemas relacionados com órgãos que realizam o licenciamento, 

houveram relatos nas atas que comprovam uma relação difícil entre o IBAMA e os 

pescadores artesanais. Existem relatos de descaso, desinteresse e grosserias ao longo do 

ano, tanto por parte do responsável do IBAMA quanto de outros órgãos necessários para 

expedir documentos ligados ao licenciamento, sendo apontado inclusive em uma das 

reuniões que os pescadores (de São José do Norte) pensavam em abandonar a atividade, 

tamanhas humilhações que passavam para tentar se regularizar. Os princípios da 

informação, participação e participação comunitária não estão sendo totalmente 

respeitados neste caso, sendo oportuno pensar em capacitações para tornar os 

funcionários mais qualificados para atender adequadamente aos pescadores artesanais 

que busquem informações ou auxílio dos órgãos competentes. 

Outro ponto evidenciado nas atas é a falta de diálogo e de entendimento entre o 

IBAMA, órgão responsável pelo licenciamento, e os demais órgãos responsáveis pelo 

controle da pesca. Houve, ao longo dos anos, trocas de órgãos e de atribuições, que no 

início do processo de licenciamento era da Secretária Especial de Pesca e Aquicultura 

(SEAP), passou a ser do Ministério de Pesca e Aquicultura (MPA) no maior período de 

tempo e por fim encontra-se a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA).  Os pescadores relataram ficarem confusos com as atribuições 

de cada órgão, e qual deles teria “mais poder” para decidir quem é pescador e quem não 

é, uma das reuniões levantou a discussão, e um pescador artesanal da colônia Z3 declarou 

que “quem identifica quem é pescador é o RGP, que é (responsabilidade) do MPA. As 

mulheres têm o documento, mas tem um órgão que fala mais alto que o MPA: o IBAMA. 

Quem tem que dizer quem é ou não pescador? IBAMA ou MPA?” (Ata do Fórum da 

Lagoa dos Patos de julho, 2011). Estes desentendimentos se deram outras vezes nas 

reuniões, como no caso da exigência da Matrícula da Marinha onde os órgãos divergiam 

de opinião. Em relação ao princípio da consideração da variável ambiental no processo 

decisório de políticas de desenvolvimento, fica entendido que as decisões tomadas pelo 

IBAMA, e pelo MPA/MAPA devem ter como prioridade preservar a qualidade 

ambiental, e principalmente desenvolver e manter impactos positivos da pesca artesanal, 

objetivo que pode estar sendo prejudicado em decorrência dos problemas internos entre 

os dois órgãos. 
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Uma das causas deste problema é o fato de que o representante dos órgãos passa por 

trocas constantemente, e cada vez que ocorre uma mudança e um novo membro entra, o 

que havia sido articulado até o momento acaba se perdendo. Porém, os próprios 

representantes do MPA e IBAMA na época de maiores reclamações quanto aos órgãos, 

concordaram que deve haver diálogo, articulação e cooperação entre eles, para que não 

dificultem ainda mais a vida do pescador artesanal. Ainda não é possível dizer como se 

dará agora com a mudança de atribuição para o Ministério da Agricultura, e não mais para 

um Ministério específico de assuntos da Pesca. Infere-se aqui a tendência a 

marginalização da temática, dado que até julho de 2016, os representantes das Colônias 

reportaram que não conseguiam retorno do MAPA sobre os RGPs dos pescadores, sendo 

debatida pelo Fórum, inclusive, a proposição em impetrar uma ação no Ministério 

Público. 

Outra dificuldade se deve ao fato da pesca artesanal no estuário possuir a 

especificidade de ser atribuição do IBAMA, fato que se torna razão de desentendimentos. 

Um dos pescadores diz, na reunião do Fórum da Lagoa dos Patos de julho de 2011, que 

“o MPA deveria tirar o poder do IBAMA e acabar com esses problemas”. Porém, retirar 

a responsabilidade pelo licenciamento ambiental do IBAMA não seria pertinente e feriria 

princípios do Direito Ambiental.  

“Uma vez que [...] diversos aspectos da gestão ambiental integram-se 
num conjunto que se retroalimenta, imprescindível que se sujeitem a 
uma coordenação unitária, a cargo de órgão especializado, dada a 
complexidade da matéria ambiental e os inevitáveis prejuízos ao meio 
ambiente que decorreriam de visões setoriais. Por conseguinte, se cabe 
ao Ibama executar a gestão da pesca, que é o processo total de 
disciplina da pesca, cabe-lhe, por decorrência lógica, o exercício de 
todo o conjunto de ações que compõem o processo de gestão, inclusive, 
pois, a outorga das licenças ambientais. Com efeito, se o todo (gestão) 
é competência do Ibama, foge à razoabilidade que um dos elos do 
processo de gestão (licenciamento) – precisamente aquele que 
concretiza a normatização e o planejamento, tornando eficaz a 
fiscalização – não seja competência sua” (BECKER, 2003: p. 16). 

 
Vale lembrar que, ocorreu todo um processo junto ao Ministério Público Federal para 

que a atribuição voltasse a ser do IBAMA, por considerarem que o mesmo seria um órgão 

mais adequado para exercer a função em meio à crise que sofria a pesca. De acordo com 

o princípio da natureza pública da proteção ambiental, em casos onde houver dúvidas na 

aplicação de normas ou uso do meio ambiente, deve-se prevalecer aquela que privilegie 

os interesses da sociedade. Considerando que houve pedido para que as atribuições do 
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licenciamento ambiental fossem do IBAMA, os interesses defendidos pela sociedade, no 

caso, dos pescadores artesanais do estuário, deveriam prevalecer. Além disto, retirar o 

licenciamento ambiental do órgão fere o princípio da proibição do retrocesso ambiental, 

considerado um dos mais importantes do Direito Ambiental e que justifica por si só que 

o licenciamento ambiental no estuário é essencial, e pensar em revogar a necessidade do 

mesmo é inaceitável. A partir do momento em que uma norma (Instrução Normativa 

003/2004) ou processo, no caso do licenciamento, atingiu um nível de sucesso, não se 

pode retroceder à um estado anterior. Considerando a consolidação do licenciamento à 

cargo do IBAMA e a manutenção do processo de concessão de licenças, qualquer tipo de 

suspensão de um processo de licenciamento, ou a tentativa de retirada do licenciamento 

ambiental do estuário feriria este princípio. Sendo assim, o licenciamento é especialmente 

necessário no estuário, e embora os problemas burocráticos e de entendimento dentro do 

órgão, o correto seria que permanecesse sob responsabilidade de um órgão ambiental, 

como o IBAMA. . 

Uma das categorias construídas diz respeito ao que os pescadores artesanais chamam 

de "falsos pescadores”, que solicitam a licença ambiental apenas para acessarem os 

direitos e benefícios destinados ao setor. Mesmo que não exerçam a atividade, ou que o 

façam apenas em determinadas épocas, ou para uma só espécie que dê mais lucro. Entre 

outros motivos, o grande número de fraudes para obter benefícios foi um dos motivos 

pelo qual as condições para recebimento do seguro-defeso passaram a ser mais rígidas, e 

a licença ambiental passou a ser exigida. 

“O pagamento das correspondentes anuidades logo se tornou fonte de 
ganhos para as Colônias, na medida em que a possibilidade de 
obtenção fraudulenta de seguro-defeso por não pescadores fazia com 
que estes a elas se associassem e, mediante o simples pagamento da 
anuidade, obtivessem tal atestado” (BECKER, 2013: p. 5). 

 
Não obstante, Becker (2003; 2013) expõe e faz críticas aos cidadãos que não praticam 

a pesca artesanal e tentam se beneficiar de pagamentos aos quais não tem direito. Não é 

preciso dizer que esta prática prejudica os pescadores do estuário, fazendo com que o 

processo de obtenção da licença seja dificultado, além de ser contra a lei. 

Existe um número máximo de licenças que são permitidas no estuário, cujo 

número gerou discussões no Fórum da Lagoa dos Patos. Este número, que seria de quatro 

mil licenças, surgiu em um estudo realizado pelo CEPERG/IBAMA, de atual 

responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) em 1999. O 
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estudo indica o número como o limite para pesca de maneira sustentável no estuário, e 

este foi adotado como número máximo de licenças emitidas. Em anos anteriores o número 

de pedidos de licenciamento estava crescendo muito e chegou à 5.200, pois pescadores 

de outras localidades como Santa Catarina solicitavam a licença, e isto resultava que mais 

centenas de pescadores genuínos estivessem sem licença, por já ter excedido o limite. Os 

pescadores não consideravam que o número adotado fosse correto, já que os estudos são 

de vários anos atrás, e ocorreram modificações no ecossistema e nos recursos pesqueiros 

desde então. Com as mudanças ao longo dos últimos anos, o número dos pedidos de 

licença diminuiu e estão dentro dos quatro mil iniciais.  

Não é confirmado que este número represente o esforço da pesca realmente, já que a 

licença é para o conjunto de espécies presentes no estuário. Para representar melhor o real 

esforço da pesca, os próprios pescadores sugeriram se a licença passar a ser para a 

embarcação, e não para o pescador. Foi dito que o esforço real da pesca é diferente e mais 

importante que o número de pescadores licenciados, e que as licenças são para todas as 

espécies e causa dificuldade para compreender o real esforço da pesca. Dessa forma, 

porém, poderia dificultar o uso da licença ambiental como comprovante de que o 

indivíduo é pescador artesanal, aumentando o número de licenças necessárias e todo o 

processo burocrático. 

Este controle é importante pois serve para controlar o esforço da pesca, de forma que 

o licenciamento da pesca no estuário esteja de acordo com os princípios I) do direito ao 

meio ambiente equilibrado e do ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental da pessoa humana, a partir do momento em que regula a pesca artesanal no 

estuário e o esforço da mesma, de forma assegurar a sustentabilidade e os recursos 

naturais; II) da prevenção, já que limitando o número de licenças e de quem pode ou não 

acessar o recurso pesqueiro, é possível evitar que os danos (no caso, a extração) não 

afetem a existência e qualidade da biodiversidade; III) obrigatoriedade de intervenção do 

poder público e controle do poluidor pelo poder público, considerando que cabe ao Estado 

administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais com a responsabilidade de 

exercer um controle que dê bons resultados; IV) da solidariedade intergeracional, já que 

limitar o acesso também visa assegurar a solidariedade em relação as gerações futuras 

para que as mesmas também possam utilizar os recursos; e V) da função socioambiental 

da propriedade, afinal proteger as áreas de pesca é também garantir que a função 
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socioambiental do estuário sejam cumprida e protege os pescadores artesanais, 

assegurando a proteção destas áreas para possibilitar sua perpetuação social. 

Neste sentido, a forma como o licenciamento ambiental é conduzido, não assegura 

esses princípios, dado que se trata de um processo burocrático e cartorial, sem orientação 

técnica, tampouco sem estabelecer mecanismos de gestão do ambiente. 

O último tema é em relação aos problemas enfrentados pelas mulheres pescadoras, 

devido aos documentos exigidos para o licenciamento e para acesso aos direitos 

trabalhistas e benefícios sociais. Em 2007, quando passou a ser exigida a licença 

ambiental para acessar o seguro-defeso, as mulheres da pesca, que trabalham na cadeia 

produtiva do pescado, mas não entram efetivamente na água para a captura, passaram a 

solicitar a licença, o que causou um grande aumento no número de pedidos e de 

licenciados. Essa demanda ocorreu exatamente pelo fato do acesso aos direitos 

trabalhistas estarem vinculados à exigência da licença ambiental.   

O aumento fez com que muitos pescadores homens, que atuam na captura, ficassem 

sem licença devido ao número máximo permitido no estuário, e este fato, aliado a outros, 

gerou uma imensa discussão e dúvidas em relação às mulheres da pesca, explicitando um 

problema de gênero.  

O IBAMA deixou de emitir licença para mulheres da pesca, no ano de 2011, sob a 

justificativa de que a licença teria como uma de suas principais funções regular o esforço 

da pesca. Seguindo este raciocínio, as mulheres que excepcionalmente embarcassem para 

pescar deveriam se dirigir ao órgão para protocolar um pedido, que posteriormente iria 

passar por análise.  

Ou seja, as mulheres que quisessem retirar a licença precisavam entrar com um 

recurso, e esperar a análise do mesmo para aprovação ou não, podendo ser necessária uma 

comprovação de que a mesma é pescadora e atuante na captura, dado que pela Lei de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca (Lei 11.959/2009) considera pesca 

artesanal todas as atividades realizadas pela unidade familiar associadas à cadeia 

produtiva. Ou seja, as mulheres que participam de outras etapas da cadeia produtiva não 

teriam direito de retirar a licença ambiental pois estariam amparadas pelo regime de 

economia familiar e possuiriam direito ao benefício do seguro apresentando a 

documentação do marido pescador, se claro, a mesma tiver um marido pescador.  
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No caso das viúvas, poderiam usar a licença de outro integrante da família, e para as 

esposas dos pescadores que recebem auxílio doença ou se aposentam por invalidez, 

poderiam se aposentar ou pedir auxílio pelo mesmo motivo, já que sem o marido pescando 

ela também não pode beneficiar.  

Consequentemente, pescadoras artesanais de Rio Grande e São José do Norte5 não 

conseguiam acessar o benefício com os documentos de seus maridos, e o Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MET) informou 

às pescadoras a existência de uma resolução onde especifica que só tem direito ao 

benefício quem captura, e emitiram uma nota. Resolução esta lida em uma das reuniões 

do Fórum, declarando entendimento de que somente os pescadores teriam direito ao 

seguro-defeso, pois as mulheres não embarcam e não atuam na captura.  

O Ministério de Pesca e Aquicultura então propôs tratamento similar às pescadoras de 

Pelotas e São Lourenço do Sul, que receberam o seguro, para a partir daí se realizar o 

debate e estabelecer entendimento comum. Contudo, o coordenador do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador afirmou que não chegou até ele nota técnica do MPA que favorece o 

pagamento às mulheres.  

A promotora do Ministério Público Federal Anelise Becker entrou com ação civil 

pública para que todas as mulheres tenham direito a receber seguro e que se procedesse a 

reanálise dos pedidos de seguro-defeso das mulheres no ano de 2011 e as pescadoras que 

encaminharam o seguro defeso em 2011 e não tinham recebido, foram sendo pagas 

parceladamente. No entanto, desta data em diante, as mulheres que trabalham com a pesca 

em outras funções que não a captura, não podem solicitar licença ambiental. As mulheres 

que embarcam e capturam ainda precisam entrar com recurso, e as demais, tentar acessar 

os direitos utilizando a licença de seus maridos ou parentes que sejam pescadores 

artesanais. 

Este problema envolvendo as mulheres da pesca fere um dos princípios mais 

importantes do direito ambiental, a proibição do retrocesso ambiental, existente também 

no direito administrativo como proibição do retrocesso. A própria Constituição Federal 

                                                           
5 As pescadoras de Pelotas e São Lourenço do Sul conseguiram acessar o seguro pois o escritório do MTE 
destes municípios solicitaram uma documentação diferente do escritório de Rio Grande, e aceitaram o 
documento do companheiro das mulheres da pesca como comprovante de que as mesmas eram pescadoras; 
O escritório de Rio Grande, também responsável pelas solicitações das pescadoras de São José do Norte, 
não estava aceitando os documentos. 
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de 1988 assegura que não deve ocorrer discriminação de gênero, e parece que, entre outras 

coisas, é disto que se trata que a mulher deve ter seus direitos garantidos e acessar os 

benefícios por si própria, e não ficar a sombra e dependente do marido pescador. As 

discussões evidenciam a existência de um conflito de gênero na pesca artesanal e a 

invisibilidade do trabalho das mulheres na cadeia produtiva da pesca. 

“[...] tem uma razão fundamentada em um conflito de gênero que 
permeia a pesca: o não reconhecimento das atividades produtivas das 
mulheres na pesca, que são vistas pelo Estado sempre como 
dependentes, executando apenas papel de ajuda, sempre atreladas aos 
homens, cônjuges ou companheiros” (Hellebrandt et al., 2014 p. 4). 

 

Ou seja, existe uma visão reducionista e equivocada de que a “mulher de pescador” é 

uma mera ajudante e auxiliar de seu marido, subestimando o valor e importância do 

trabalho que exercem, que não raro, é até mesmo mais exaustivas e intensas que a dos 

homens, e claramente é essencial para a cadeia produtiva do pescado. Apesar disto, as 

mesmas estão sendo destituídas de seus direitos trabalhistas. 

 “Tratando-se de benefício previdenciário cujo escopo é oferecer meios 
para a sobrevivência do pescador artesanal que se vê impedido de 
exercer sua atividade profissional durante o período do defeso, não há 
como se impedir a sua extensão às mulheres que atuam na cadeia 
produtiva da pesca, ainda que em terra, na medida em que também 
ficam impossibilitadas de exercer suas funções dentro do núcleo 
familiar” (BECKER, 2013; p. 90). 

A Lei da Pesca assegura o direito para os trabalhadores da pesca que desempenham 

serviços complementares, porém, a lei compreende os processos de pesca como a 

conservação, processamento, transporte, e comercialização e o processamento do produto 

da pesca artesanal, como “atividade pesqueira” e não como “pescador”. E não existe 

uma legislação específica a respeito da licença ambiental para quem trabalha na atividade 

pesqueira, e sim para quem captura o peixe. No entanto, o regime de economia familiar é 

claramente vinculado ao pescador artesanal. 

 “A vinculação do pescador/a artesanal ao regime de economia 
familiar é clara na Lei 10.779/2003, que dispõe sobre a concessão do 
benefício do seguro defeso, no seu Art. 1º enuncia que: “O pescador 
profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, 
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 
auxílio eventual de parceiros”. Do mesmo modo, é clara a dependência 
e mútua colaboração que essa atividade requer para ser desenvolvida. 
[...] A própria lei acolheu a compreensão desse modo peculiar de 
organização do trabalho, sem deixar dúvidas de que a fragmentação 
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dessa unidade de produção e o isolamento de um de seus sujeitos ou 
etapas, caracterizam-se numa intervenção arbitrária em atropelo da 
realidade” (BECKER, 2013: p. 65). 

Impedir que as mulheres acessem o seguro, e demais benefícios sociais, desrespeita os 

mesmos princípios que o dos pescadores que não conseguem acessá-lo, pontos que foram 

expostos acima. Porém, fere um princípio específico, o da proibição do retrocesso 

ambiental, que garante que não se vá recuar ou se desfazer de algum direito já 

consolidado, conquistado e concretizado ao longo do tempo, protegendo a conquista de 

direitos importante para o meio ambiente e também para a sociedade. Neste caso, 

impediria que conquistas positivas, como o recebimento do seguro pelas mulheres da 

pesca, não sejam cancelados, suprimidos ou substituídos. A proibição do retrocesso 

ambiental, nos permite questionar e impedir alterações na legislação que sejam inferiores 

aos existentes anteriormente.  

Becker (2013) também corrobora com este debate, expondo o princípio da proibição 

do retrocesso, do direito administrativo. Segundo a autora, a dignidade da pessoa humana 

necessita proteção contra medidas que sejam retrocessivas, e esta é a situação das 

pescadoras artesanais, visto que anteriormente já haviam recebido parcelas do seguro-

defeso e eram beneficiárias do mesmo.  

 

5. CONCLUSÕES  

A presente pesquisa teve como questão central analisar se o processo para obtenção 

de licenças ambientais para a atividade de pesca artesanal no estuário da Lagoa dos 

Patos, atualmente, se faz necessário e é eficaz. Conclui-se que sim, o licenciamento 

ambiental da pesca artesanal é necessário, contudo, não tem sido eficaz. 

Sua necessidade é verificada por meio do controle sobre quem pesca. Mesmo havendo 

problemas em relação a obtenção das licenças ambientais, tem sido estabelecido um limite 

de número de pescadores artesanais na lagoa (arbitrado atualmente em 4.000 pescadores) 

e, principalmente, verifica-se a ausência de conflitos associados a presença de pescadores 

de outras regiões no estuário. Em todo o período analisado, não há qualquer manifestação 

em relação à conflitos devido a presença de pescadores de outras regiões.  

Não obstante, a proposição inovadora em tornar a pesca artesanal objeto de 

licenciamento ambiental como mecanismo de gestão pesqueira, na década de 1990, é 
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condizente a perspectiva de seu aprimoramento, tão necessário à manutenção das 

comunidades pesqueiras artesanais tradicionais. Não licenciar caracterizaria um 

retrocesso ambiental. 

As referências pesquisadas permitem afirmar que o pescador artesanal do estuário se 

encontra em situação de vulnerabilidade socioambiental, por conta de diversos fatores, 

entre eles a diminuição dos recursos pesqueiros e das áreas de pesca em função das demais 

atividades na região. O licenciamento ambiental é, assim, um instrumento importante que 

possui função, entre outras, de regular a pesca no estuário com a intenção de garantir a 

sustentabilidade e que a atividade se perpetue ao longo do tempo. A licença ambiental, 

pode ser considerado o mecanismo que visa a perpetuação dos recursos pesqueiros e da 

própria atividade de pesca tradicional. 

Contudo, o processo atual não é eficaz e, por vezes, tem reverberado negativamente 

sobre os pescadores sendo também fator que contribui a sua vulnerabilidade. Em especial, 

quando serve à negativa de direitos, como os que tem ocorrido em relação ao seguro-

defeso, e em especial, no que tange aos direitos das mulheres trabalhadoras da pesca. 

Nas análises torna-se explícito que o licenciamento atual está ancorado sob uma 

perspectiva burocrática e cartorial, que não se relaciona às características da pesca 

artesanal, tampouco à promoção da sustentabilidade do estuário. A pesquisa revelou que 

não há clareza sobre o objetivo do licenciamento ambiental da pesca artesanal no estuário 

da Lagoa dos Patos, por parte dos diversos atores nele envolvido, o que reflete na relação 

da licença ambiental aos direitos trabalhistas. O licenciamento ambiental tem como foco 

o controle do esforço de pesca? O licenciamento ambiental volta-se à regulação da 

atividade pesqueira? Sua sustentabilidade? Debater sobre tais questões faz-se necessário 

para estabelecer um novo fluxo para o licenciamento, quais informações são desejáveis 

obter para o processo decisório, que direitos podem contar com a licença como exigência 

e qual a periodicidade de renovação da licença. Aspectos estes necessários à busca por 

um instrumento eficaz. 

Verifica-se que é a ausência desta clareza que resulta na constância de mecanismos de 

flexibilização das regras, ano a ano, e, principalmente, no não reconhecimento das 

mulheres na atividade pesqueira. Em especial, àquelas que atuam na captura e são 

caracterizadas como exceção. A recorrência dos problemas ao longo do período analisado 

reporta que tem havido pouca internalização das questões apresentadas pelos pescadores 
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e pescadoras artesanais no licenciamento, bem como, junto aos demais órgãos que emitem 

documentos necessários a ele ou exigem a licença para acessar os demais direitos.  

Ainda que o Fórum da Lagoa dos Patos apresente limites em relação a sua atuação, 

não se estabelecendo como um espaço de participação, mas sim de informação, ele 

constitui-se em um espaço em que os pescadores artesanais podem registrar seus 

problemas, vivencia esta que possibilitou a análise em torno da temática.  

Apesar da presente pesquisa voltar-se a um primeiro olhar sobre este importante 

instrumento da gestão ambiental, ela expõe a existência de alguns mecanismos que 

poderiam ser fortalecidos neste processo, tais como a existência de um espaço 

participativo com a finalidade de contribuir com a gestão pesqueira no estuário da Lagoa 

dos Patos: o Fórum da Lagoa dos Patos. Este deveria ser fortalecido como um mecanismo 

de tomada de decisão e não apenas consultivo e informativo como tem sido.  

Não obstante, entende-se que um primeiro debate sobre os objetivos do licenciamento 

ambiental é urgente e a partir dele, uma revisão de seus fluxos.  
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ANEXO 1 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA MMA/SEAP N° 3,  DE 9 DE FEVEREIRO DE 

2004. 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E O SECRETÁRIO ESPECIAL DE 

AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições 

legais e    

TENDO EM VISTA o disposto na Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, n° Decreto-Lei n° 221, 

de 28 de fevereiro de 1967, e nas Leis n° 7.679, de 23 de novembro de 1998; 8.617, de 4 de janeiro 

de 1993; 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e o que consta do Processo IBAMA/CEPERG/RS n° 

02033.000047/98-71, e da Ação Civil Pública n° 2002.71.01.01.010012-0, da 2ª Vara Federal do 

Rio Grande do Sul e Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n° 2002.04.01.056380-2/RS, 

Resolvem:   

Art. 1° A atividade de pesca no Estuário da Lagoa dos Patos no Estado do Rio Grande do Sul fica 

condicionada aos critérios técnicos, padrões de uso e procedimentos administrativos estabelecidos 

nesta Instrução Normativa.   

Parágrafo único. Entende-se por Estuário da Lagoa dos Patos, a área compreendida entre 

confrontação com Arambaré (Latitude 30º a 50º Sul) e a Barra do Rio Grande (Latitude 32º 10' 

Sul).   

Art. 2° Na região estuarina da Lagoa dos Patos ficam estabelecidos, por espécie, os seguintes 

períodos de pesca:   

Nome Vulgar  Nome Científico Período  

Tainha 
Corvina 
Bagre  
Camarão  

Mugil platanus 
Micropogonias furnieri 
Netuma barba 
Farfantepenaeus paulensis  

OUT/NOV/DEZ/JAN/FEV/MAR/ABR/MAI  
OUT/NOV/DEZ/JAN/FEV 
OUT/NOV E MAR/ABR/MAI 
FEV/MAR/ABR/MAI 

 

Art. 3° Proibir, no Estuário da Lagoa dos Patos, o uso dos seguintes petrechos, aparelhos de pesca 

e meios de produção:   

I - redes de espera com malha inferior a 100 mm (cem milímetros); II - redes de saco e aviãozinho 

com malha inferior a 24 mm (vinte e quatro milímetros); III - redes de arrasto de qualquer natureza 

sejam redes de porta (plancha), pauzinho, trolha, caracol, coca ou qualquer outra denominação; e  

IV - embarcações pesqueiras com tamanho superior a 12m (doze metros) de comprimento total.   
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§ 1° Para a pesca de bagres, a malha mínima da rede de espera fica limitada em 140 mm (cento e 

quarenta milímetros).   

§ 2° Na pesca do peixe-rei, poderá ser utilizada rede de espera com malha mínima de 40 mm 

(quarenta milímetros).   

§ 3° Para efeito de fiscalização, as medidas de malhas de redes especificadas neste artigo, deverão 

ser consideradas entre nós opostos, com malha esticada.   

Art. 4° Cada embarcação pesqueira somente poderá transportar e operar com o máximo de 1.000 

(mil) braças de rede, correspondendo a 1.830m (mil oitocentos e trinta metros) de comprimento 

total, independentemente do número de pescadores autorizados existentes a bordo.   

Parágrafo único. Além do comprimento máximo estipulado no caput deste artigo, a utilização de 

redes de espera fica limitada a altura máxima de até 100 (cem) malhas, respeitada a malha mínima 

especificada no inciso I, do art. 3° desta Instrução Normativa.   

Art. 5° A captura de camarão com redes de saco ou aviãozinho no Estuário da Lagoa dos Patos 

somente será permitida se observadas, também, as seguintes condições:   

I - o pescador profissional autorizado, nos termos desta Instrução Normativa, será responsável 

pela colocação de calões, observadas as limitações impostas pela Capitania dos Portos do Rio 

Grande do Sul, sendo obrigado a retirá-los até quinze dias após o término da temporada de pesca, 

conforme período fixado no art. 2º desta Instrução Normativa; II - cada interessado somente 

poderá obter autorização para colocação de uma andaina de até 10 (dez) redes; III - na andaina, o 

seu número de registro deverá ser fixado através de uma placa colocada no primeiro calão da 

série; IV - as redes deverão ser dispostas em série de no máximo 10 (dez) unidades, de modo a 

permitir espaço livre entre as séries paralelas de no mínimo 300m (trezentos metros) e entre as 

andainas colocadas no mesmo alinhamento, um espaço livre de no mínimo 50m (cinqüenta 

metros); e V - o comprimento da tralha (manga e boca) das redes não poderá ser superior a 15m 

(quinze metros).   

Art. 6° Proibir, no Estado do Rio Grande do Sul, a captura, o transporte e a comercialização de 

camarão rosa (Farfantepenaeus paulensis) cujo comprimento total seja inferior a 9 cm (nove 

centímetros).   

§ 1° Para efeito de mensuração, define-se o comprimento total a distância entre a extremidade do 

rostro e a ponta do telson.   

§ 2° Tolerar-se-á vinte por cento sobre o número de exemplares capturados com tamanhos 

inferiores ao estabelecido no caput deste artigo.    
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§ 3° Para as espécies do grupo de peixes, deverão ser observados os tamanhos mínimos 

estabelecidos em Portaria específica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis-IBAMA.   

Art. 7° O acesso à atividade de pesca no Estuário da Lagoa dos Patos somente será permitido aos 

pescadores profissionais inscritos no Registro Geral da Pesca junto a Secretaria Especial de 

Aqüicultura e Pesca da Presidência da RepúblicaSEAP/PR e detentores de Licença Ambiental de 

Pesca, a ser emitida pelo IBAMA.   

§ 1° A Licença Ambiental de Pesca é individual e intransferível e será emitida conforme modelo 

contido no Anexo I desta Instrução Normativa, com validade anual.   

§ 2° Os pedidos de Licença Ambiental de Pesca deverão ser apresentados, anualmente, no período 

de 1o de junho a 30 de agosto, conforme modelo de requerimento contido no Anexo II desta 

Instrução Normativa.   

§ 3° No pedido de Licença Ambiental de Pesca para as pescarias dirigidas ao bagre e camarão-

rosa, deverá constar a área de localização da(s) andaina(s), devendo ser considerado como 

preferencial para efeitos de controle na ocupação de espaços, o histórico de registros anteriores.   

Art. 8° Os pedidos de Licença Ambiental de Pesca, desde que solicitados no período estabelecido 

no art. 7° desta Instrução Normativa, somente serão concedidos depois de ouvido um fórum com 

atribuições específicas para o Estuário da Lagoa dos Patos, composto por representantes das 

comunidades pesqueiras, entidades de classe dos pescadores da região e da sociedade civil 

organizada.   

Parágrafo único. O fórum de que trata o caput deste artigo exercerá funções consultiva e 

cooperativa às ações da SEAP/PR e do IBAMA.    

Art. 9° O pescador profissional inscrito e licenciado nos termos desta Instrução Normativa estará 

obrigado ao preenchimento de planilhas de controle de pesca, conforme modelo contido no Anexo 

III desta Instrução Normativa, adotado pelo IBAMA.   

Parágrafo único. As planilhas de controle de pesca deverão ser entregues ao IBAMA, após o 

encerramento de cada temporada de pesca de que trata o art. 2° desta Instrução Normativa, por 

ocasião dos pedidos das renovações anuais das Licenças Ambientais de Pesca, mencionada no 

art. 7° desta Instrução Normativa.   

Art. 10° Concluído o processo de emissão das Licenças Ambientais de Pesca, o IBAMA 

encaminhará ao Escritório Estadual da SEAP/PR, no estado do Rio Grande do Sul, a listagem dos 

pescadores licenciados, para efetivação do permissionamento e registro das embarcações de 

pesca.   
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Parágrafo único. O permissionamento e registro das embarcações de pesca só serão efetivados 

mediante apresentação, pelo interessado, da Licença Ambiental de Pesca prevista nesta Instrução 

Normativa.   

Art. 11° Para efeito de controle e limitação do esforço de pesca, a apreciação de pedido de emissão 

de Licença Ambiental de Pesca dependerá da comprovação de que o interessado venha exercendo 

a pesca, principalmente, no Estuário da Lagoa dos Patos, de forma continuada ao longo do período 

de pesca permitido.   

§ 1° Não serão concedidas Licenças Ambientais de Pesca para pescadores profissionais 

interessados no exercício da pesca em caráter temporário, ocasional ou transitório.   

§ 2° Serão acatados para esse fim e para renovação das Licenças Ambientais de Pesca, as planilhas 

de controle de pesca, previstas no art. 9º desta Instrução Normativa, ou documentos 

comprobatórios similares que o IBAMA e a SEAP/PR julgarem pertinentes.   

Art. 12° As renovações anuais das Licenças Ambientais de Pesca concedidas, somente ocorrerão 

se forem atendidas as exigências de regularidade na documentação, constante do art. 7° desta 

Instrução Normativa e ficar comprovada a entrega de planilhas de controle de pesca referentes ao 

período anual imediatamente anterior.   

Art. 13° O pescador habilitado para o exercício da pesca, na forma do disposto nesta Instrução 

Normativa que, injustificadamente, deixar de exercer a pesca continuada perderá o direito a 

renovação da Licença Ambiental de Pesca, ficando sujeito a uma nova avaliação depois de ouvido 

o fórum de que trata o art. 8° desta Instrução Normativa, podendo ter o credenciamento rejeitado 

de forma definitiva ou temporária.   

Art. 14° Os registros e as permissões de pesca a serem concedidas às embarcações pesqueiras 

para operação no Estuário da Lagoa dos Patos deverão atender o disposto nesta Instrução 

Normativa e a norma específica que trata da inscrição da embarcação no Registro Geral da Pesca, 

sob responsabilidade da SEAP/PR.   

Art. 15° Excepcionalmente, para temporada de pesca de 2003/2004, o acesso à atividade de pesca 

no Estuário da Lagoa dos Patos será permitido nas seguintes condições:   

I - aos pescadores profissionais detentores de Licença de Pesca emitida pelo IBAMA, no exercício 

de 1999, que terão sua revalidação automática, até 30 de maio de 2004; II - aos novos pescadores 

considerados habilitados ao exercício da profissão, desde que requeiram a respectiva Licença 

Ambiental de Pesca, na forma do disposto nos arts. 7° e 8° desta Instrução Normativa.   
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Parágrafo único. Para os pescadores mencionados no inciso II deste artigo o período de 

requerimento da respectiva Licença Ambiental de Pesca será de sessenta dias contados a partir da 

publicação desta Instrução Normativa.    

Art. 16° Aos infratores da presente Instrução Normativa serão aplicadas às penalidades e as 

sanções, respectivamente, previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto n° 

3.179, de 21 de setembro de 1999.   

Art. 17° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.   

Art. 18° Ficam revogadas as Portarias IBAMA n° 171, de 22 de dezembro de 1998; 24, de 31 de 

março de 2000; 47, de 17 de abril de 2002 e a Instrução Normativa MAPA n° 017, de 31 de julho 

de 2001.    

MARINA SILVA  

Ministra de Estado do Meio Ambiente   

 

JOSÉ FRITSCH  

Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República   

 

DOU 11/02/2004 
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ANEXO 2 

PORTARIA IBAMA N° 171-N, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998. 

O Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24 da, Estrutura Regimental aprovada pelo 

Decreto no 78, de 5 de abril de 1991, e art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela 

Portaria GM/MINTER no 445, de 16 de agosto de 1989, e    

TENDO EM VISTA as disposições do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e das Leis 

nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 7.679, de 23 de novembro de 1988, 8.617, de 4 de janeiro de 

1993 e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e   

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a pesca no Estuário da Lagoa dos Patos/RS;   

CONSIDERANDO a necessidade de controlar o esforço de pesca no Estuário da Lagoa dos Patos, 

essencial para a melhoria e recuperação da piscosidade e conseqüente qualidade de vida das 

populações dela dependentes;   

CONSIDERANDO a necessidade de participar no processo de organização das atividades 

pesqueiras ora em desenvolvimento, onde se prioriza a gestão compartilhada dos recursos 

naturais; e,   

CONSIDERANDO o que consta do Processo IBAMA/CEPERG/RS no 02033.000047/98-72, 

Resolve:   

Art. 1o A atividade de pesca no Estuário da Lagoa dos Patos estará condicionada a licenças de 

pesca por espécie, que deverão ser fornecidas anualmente pelo IBAMA, aos pescadores 

devidamente legalizados mediante requerimento dos interessados, instruído com a indicação de 

matrícula e relação das embarcações legalizadas na Capitania dos Portos(RS) e no IBAMA.   

§ 1o Entende-se por Estuário da Lagoa dos Patos, a área compreendida entre confrontação com 

Arambaré (Latitude 30º50’ Sul) e a Barra do Rio Grande (Latitude 32º10’ Sul).   

§ 2o Os pedidos de licenças de pesca deverão ser apresentados anualmente, no período de 1o de 

junho a 30 de setembro.   

§ 3o O pescador licenciado estará obrigado ao preenchimento de planilhas de controle (mapas de 

bordo) que deverão ser entregues ao IBAMA.   

§ 4o A autorização para a pesca é individual e cada pescador somente poderá ser portador de uma 

licença independentemente do número de embarcações registradas em seu nome.   
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Art. 2o Os pedidos de licenças, desde que solicitados no período de 1o de Junho a 30 de Setembro, 

de cada ano, somente serão concedidas após ser ouvido um fórum com atribuições específicas 

para o Estuário da Lagoa dos Patos, composto pelos representantes das comunidades pesqueiras 

e/ou entidades de classe dos pescadores da região e da sociedade civil organizada que exercerá 

funções consultiva e cooperativa às ações do IBAMA.   

Parágrafo único. As renovações anuais das licenças já concedidas somente ocorrerão se forem 

atendidas as exigências de regularidade na documentação, constante do art. 1º desta Portaria e 

ficar comprovada a entrega de planilhas de controle (mapas de bordo) de produção do período 

anual imediatamente anterior.   

Art. 3o Para apreciação do candidato ao licenciamento para a pesca no Estuário da Lagoa dos 

Patos será também exigido:   

a) comprovante de residência na região do entorno do Estuário da Lagoa dos Patos; b) 

comprovação de atividade pesqueira na região estuarina da Lagoa dos Patos, como principal meio 

de vida.   

Art. 4o O pescador habilitado para o exercício da pesca, que não cumprir as exigências legais, por 

mais de um período anual do último licenciamento, perderá o direito a renovação de licença, 

ficando sujeito a uma nova avaliação após ouvido o Fórum discriminado no art. 2o desta Portaria, 

podendo ter o credenciamento rejeitado de forma definitiva ou temporária.   

Art. 5o Estabelecer para a região estuarina da Lagoa dos Patos os períodos de captura a serem 

autorizados:   

Nome Vulgar Nome Científico Período 
Tainha 
Corvina 
Bagre 
Camarão 

Mugil platanus 
Micropogonias fornieri 
Netuma barba  
Penaeus paulensis 

Fev/Mar/Abr/Mai 
Out/Nov/Dez/Jan 
Mar/Abr/Mai 
Fev/Mar/Abr/Mai 

 

Art. 6o Proibir no Estuário da Lagoa dos Patos, a utilização para a captura dos seguintes aparelhos 

de pesca e meios de produção:   

a) redes de espera com malha inferior a 100 mm (cem milímetros), medida tomada entre ângulos 

opostos, com malha esticada; b) redes de saco e/ou aviãozinho com malha inferior a 24 mm (vinte 

e quatro milímetros), medida tomada entre ângulos opostos, com malha esticada; c) redes de 

arrasto de qualquer natureza sejam redes de porta (plancha), pauzinho, trolha, caracol, coca ou de 

qualquer outra denominação; d) embarcações pesqueiras com tamanho superior a 12m (doze 

metros) de comprimento total.   
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§ 1o Para a pesca de bagres na Lagoa dos Patos a malha mínima para redes de espera fica limitada 

em 140 mm (cento e quarenta milímetros) medida tomada entre ângulos opostos malha esticada.  

§ 2o Fica facultado na pesca dirigida ao peixe-rei o uso de malha mínima para a rede de espera 

de 40 mm (quarenta milímetros), medida tomada entre ângulos opostos esticada.   

Art. 7o A utilização de redes de espera fica limitada a altura de até 100 (cem) milhas, e cada 

embarcação pesqueira somente poderá transportar e operar com rede que tenha, no máximo, 1.000 

(mil) braças, 1.830m (mil oitocentos e trinta metros) de comprimento total.   

Parágrafo único. A utilização de mais de um pescador licenciado, tripulando uma única 

embarcação, não autoriza o emprego de maiores quantidades de rede, ficando limitado a um 

máximo de 1.000 (mil) braças por embarcação.   

Art. 8o A captura de camarão com redes de saco e/ou aviãozinho no Estuário da Lagoa dos Patos 

durante o período permitido, até que estudos técnicos determinem alternativas de pesca ou 

recomendações diferenciadas, somente ocorrerá nas seguintes condições:   

a) o pescador licenciado será responsável pela colocação de calões, observadas as limitações 

impostas pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, obrigando-se a retirá-los até quinze 

dias após o término da safra, conforme período fixado no art. 5o desta Portaria; b) cada interessado 

somente poderá obter licença para colocação de uma andaina de até 10 (dez) redes; c) na andaina, 

o seu número de registro deverá ser fixado através de uma placa colocada no primeiro calão da 

série; d) as áreas para colocação de andainas serão determinadas pelo IBAMA; e) as redes deverão 

ser dispostas em série de no máximo 10 (dez) unidades, de modo a permitir espaço livre entre as 

séries paralelas de no mínimo 300m (trezentos metros) e entre as andainas colocadas no mesmo 

alinhamento, um espaço livre de no mínimo 50m (cinqüenta metros); e f) o comprimento da tralha 

(manga e boca) das redes não poderá ser superior a 15m (quinze metros).   

Art. 9o Fica proibido no Estado do Rio Grande do Sul, a captura, o transporte e a comercialização 

das espécies abaixo relacionadas, cujos comprimentos totais sejam inferiores:   

 

Nome Vulgar Nome Científico Comprimento 
Tainha Mugil platanus 35 cm 
Corvina Micropogonias furnieri 35 cm 
Bagre Netuma barba 40 cm 
Peixe-rei Odonthestes sp 20 cm 
Linguado Paralichthys sp 35 cm 
Camarão-rosa Penaeus paulensis   9 cm 
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§ 1o Para efeito de mensuração, define-se o comprimento total para peixes, como sendo a 

distância tomada entre a ponta do focinho e a extremidade da nadadeira caudal e para camarões a 

distância entre a extremidade do rostro e a ponta do telson.   

§ 2o Admite-se a tolerância de 20% sobre o número de animais capturados com tamanhos 

inferiores ao estabelecido no caput deste artigo.   

Art.10°. Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as penalidades previstas na Lei no 

9.605/98 e demais legislação pertinente.   

Art.11°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

Art. 12°. Revogam-se as disposições em contrário.    

EDUARDO DE SOUZA MARTINS  

Presidente   

DOU 23/12/1998 
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ANEXO 3:  

Modelo de requerimento para solicitação de licença ambiental da pesca artesanal no 

estuário da Lagoa dos Patos/RS 
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