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Resumo XI Encontro ECOECO

1. Título
Políticas públicas entre portos X comunidades pesqueiras: casos no Brasil.

2. Resumo
A proposta deste projeto de pesquisa objetiva demonstrar a relação das políticas
públicas entre portos costeiros e comunidades de pesca artesanal. Para tal,
considerar-se sua dinâmica de territorialidades e conflitos envolvendo seus
múltiplos usuários nos diversos espaços geográficos. O debate da territorialidade
configura os diferentes usos comerciais e não comerciais no ambiente marinho.
Por isso, diversos conflitos instalaram-se e seguiram ao longo do tempo sem
indicação de resolução desses conflitos, salvo situações localizadas e limitadas.
Neste sentido, pescadores artesanais e portos representam o domínio dos usuários,
vizinhos em distintos ambientes de navegação e produção pesqueira. Este cenário
tem sido objeto de animosidades e dificuldades institucionais. Hoje, a realidade
econômica brasileira estimulou a instalação e operação de empreendimentos
Brasil afora. Portanto, alguns locais foram escolhidos em razão de seus aspectos
estratégicos nos níveis local e internacional. O projeto focou em portos e afins
industriais. Como casos escolhidos, optou-se por duas regiões portuárias de
intensa e frequente ativação econômica e realização de novos empreendimentos
portuários: regiões litorâneas do sul fluminense e sul pernambucano. Na região da
baía de Sepetiba, as condições das águas semiconfinadas propiciaram a existência
de vários portos: Porto de Itaguaí (terminal de importação de carvão, ferro, cobre
e alumínio); Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (MBR); porto de escoamento de
aços laminados da Companhia Siderúrgica do Atlântico - grupo ThyssenKrupp;
Itaguaí; Porto Sudeste e alguns portos estratégicos (Nuclep, por exemplo). No
litoral sul pernambucano, entre os rios Massangana e Tatuoca, optou-se a
instalação do Complexo Industrial e Portuário de Suape, que concentra mais de
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cem empresas, em destaque: três estaleiros, uma refinaria petroquímica e cinco
indústrias têxteis. O processo de ocupação deste espaço geográfico representou
problemas de posse de terra, conflitos com populações locais e separações de
culturas e comunidades. Então, tais empreendimentos industriais estão
acompanhando essa alteração da paisagem regional. Em ambas as regiões, a
paisagem flúvio-marinha continha ecossistemas de manguezais, restingas e
floresta atlântica faz algumas décadas. Hoje, coexistem alguns remanescentes
limitados a algumas unidades de conservação. Afinal, estes empreendimentos
proporcionaram desenvolvimento econômico, mas perdas da cobertura vegetal e
aglutinação urbana em torno destas regiões portuárias.
As colônias de pescadores surgiram por motivação da Marinha do Brasil, desde o
início do século XX. Em 1988, com a Constituição Federativa do Brasil, passa a
ser livre a maneira de organização permitindo novas formas de organização
institucional. Estas comunidades de pesca artesanal têm tido processos distintos
de gestão do espaço e resolução dos conflitos existentes, especialmente com os
portos. Destas comunidades de pesca, existem vinte e três associações e colônias
de pesca no litoral sul fluminense e cinco colônias de pesca no litoral sul
pernambucano.
A implementação de empreendimentos portuários condiz a processos de
licenciamento ambiental. Neste sentido, em ambas as regiões escolhidas, tais
processos são antigos porquanto perfazem mais de três décadas de instalação e
operação de empreendimentos portuários e industriais. Consequentemente,
emergiram questões conflituosas entre estes atores que, acrescido da ausência ou
deficiência de políticas públicas específicas, evoluíram numa ambiência
competitiva e de desigualdades socioambientais. Consequentemente, os conflitos
se avolumam e oportunidades de resolução deste espaço físico se perdem
insatisfatoriamente. Há, contudo, um entremeio de instituições públicas de pesca e
de meio ambiente que se entrelaçam e podem fundir com planos de
desenvolvimento econômico no setor portuário.
Assim, dentro dos propósitos de políticas públicas na gestão ambiental e a
conservação costeira, compôs-se uma coleção de temas às estratégias para o
desenvolvimento econômico e ambiental. Neste cenário, o projeto destacou alguns
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exemplos bem sucedidos de experiências e ações institucionais referentes ao
convívio e melhoria de políticas públicas sociais e ambientais. Consequentemente,
a proposta deste projeto compreendeu analisar o estado da arte destes cenários em
níveis institucionais e ambientais e vicejar novas políticas públicas na resolução
dos conflitos no ambiente costeiro com domínio da pesca e de portos.
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