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RESUMO 

 

A mariscagem é uma atividade de pesca tradicional que ocorre através da coleta de moluscos, 

em geral bivalves, para consumo e/ou venda, utilizando instrumentos como: rede, colheres, 

entre outros desenvolvidos pelas próprias marisqueiras. Da mesma maneira que contribui 

positivamente para o sustento de milhares de famílias, a mariscagem também promove 

impactos provenientes da disposição inadequada das cascas dos mariscos. A pesquisa teve 

como finalidade subsidiar a elaboração de um plano de gestão para os resíduos sólidos da 

atividade da mariscagem em áreas legalmente protegidas. Pesquisou-se a Área de Proteção 

Ambiental conhecida como APA de Nova Cruz, no Município de Igarassu, litoral norte do 

estado de Pernambuco. Realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo, aplicando um caso de 

estudo como método de investigação e abordagem científica complexa. Como procedimentos, 

levantaram-se dados secundários em pesquisa bibliográfica e documental, e primários por 

meio de entrevistas com representantes governamentais, de empresas privadas e de classe, 

bem como registro fotográfico, anotações de campo e observações in loco. No tocante à 

análise dos dados realizou-se por meio da triangulação de métodos. Como resultados, 

permitiu-se evidenciar contradições nas entrevistas com os gestores públicos, onde há 

interesse na resolução das problemáticas causadas pelas cascas de marisco, mas não existem 

ações públicas voltadas aos resíduos da mariscagem. Identificou-se e mapeou-se as principais 

comunidades com unidades de beneficiamento do marisco, disposição das cascas de mariscos 

e impactos ambientais associados ao descarte. Estima-se que o quantitativo de cascas de 

marisco gerado em Igarassu mensalmente é de 789,6 ton. Na região, existem diversas 

empresas com potencial para parceria com o município pesquisado, das quais duas 

sinalizaram interesse, mas que devido à inexistência de articulação entre essas partes, os 

resíduos da mariscagem estão sendo dispostos em terrenos ociosos e às margens do Rio 

Igarassu, com trechos totalmente assoreados. De maneira geral vê-se uma absoluta ausência 

de gestão, gerenciamento e estímulo da administração pública Municipal, no tocante aos 

resíduos da mariscagem, com dificuldade para investimentos para tratamento e uso dos 

resíduos da mariscagem. Desta forma, é imprescindível para o Município buscar parcerias 

com outras instituições, na busca do desenvolvimento e sustentabilidade das políticas públicas 

de Estado, uma vez que o Município encontra-se em uma unidade de conservação. 

Palavras-chave: Coleta de mariscos. Resíduo. Área de proteção ambiental. Gestão 

ambiental. Políticas públicas. 
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ABSTRACT 

 

The shellfishing is a traditional fishing activity that occurs through of collection of mollusks, 

bivalves generally, for consumption or sale using artisanal tools. At the same way that 

contributes positively to the livelihood of thousands of families, the shellfishing also 

promotes negative impacts from the inadequate disposal of wastes. This study aimed to 

support the development of a management plan for solid wastes from shellfishing activity in 

protected areas. It was researched the Environmental Protection Area known as Nova Cruz 

APA, at Igarassu, north coast of the state of Pernambuco. It was realized an exploratory study 

of qualitative approach, applying a case study as a research method and complex scientific 

approach. As procedures it was searched a secondary data survey in books and documents, 

and primary data through interviews with government representatives, private and class, as 

well as photographic record, field notes and observations in situ. Regarding the analysis of the 

data was performed through triangulation methods. As results, it allowed to evidence a 

dialectic in interviews with public managers, where there is interest in solving the problems 

caused by shellfish shells, but there are no official public initiatives. It were identified and 

mapped the main communities with shellfish processing units, disposal of shells from 

shellfishing and environmental impacts associated with its disposal. It is estimated that the 

amount of shells generated in the city each month is 789,6 ton. In the region, there are several 

companies with potential for partnership with the municipality, whose a couple of private 

organization it showed interest, but due to lack of articulated, the wastes of shellfishing are 

being disposed on idle land and into the Igarassu River who already show stretch fully silted. 

At a general sense, there is a full lack of management and encouragement of municipal 

government, with regards to wastes of shellfishing. Therefore, it is an imperative for the 

municipality seek partnerships with other institutions, looking for the development and 

sustainability from its public state policies, once the municipality is situated in a conservation 

unit. 

Keywords: Catching of shellfishes. Waste. Environmental protection area. Environmental 

management; Public policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo permeia o campo da pesca de mariscos e imerge nos Resíduos da Mariscagem 

(Remar), na busca de uma macrovisão da temática, passando desde as práticas de coleta in 

loco e geração de resíduos da mariscagem, às partes interessadas no processo de gestão dos 

resíduos da mariscagem, tais como representantes do setor da pesca, de empresas privadas 

potencialmente parceiras, gestores públicos e outros envolvidos. 

O tema de pesquisa traz à luz os processos pós-pesca na atividade da mariscagem e abarca 

comunidades tradicionais e Poder Público na problemática gerada pelos Remar, envolvendo 

questões de saúde pública e ambiental oriundas da cultura do descarte das cascas de marisco, 

na busca de orientações para o uso de tecnologias, alternativas práticas e estudos para o 

aproveitamento desses resíduos, assim como sobre os caminhos para o processo de gestão de 

resíduos em ambientes legalmente protegidas. 

As informações apresentadas neste estudo buscam aproximar o leitor da realidade local. A 

região pesquisada foi escolhida por conter elementos enriquecedores para uma boa discussão, 

uma vez que possui características e contrastes que estão presentes em uma área de 

conservação ambiental. Os resíduos da atividade da mariscagem representam um “calo” do 

ponto de vista da administração pública, bem como uma “chaga” para a sociedade, que se 

sente obrigada a conviver com as consequências negativas da grande quantidade de cascas de 

mariscos dispostas em vias públicas, terrenos e corpos d’água. 

Sob a ótica social, busca-se apresentar o ofício da(o) marisqueira(o), seus reflexos e 

reflexões da atividade da mariscagem, esclarecendo a importância deste protagonista da 

mariscagem nos territórios pesqueiros, com elementos que permitam dar suporte à construção 

de políticas que garantam também recursos pesqueiros às comunidades marisqueiras 

vindouras. 

O desafio é oferecer soluções para as problemáticas geradas pelos Remar, e que possuem 

origem nas questões ambientais, mas principalmente socioeconômicas. Neste sentido, o 

conjunto das ideias propostas possibilita a adoção de um modelo de gestão compartilhada, 

capaz de atenuar a problemática causada pelos Remar. 

Desta forma, o estudo almeja que o Estado desate os “nós” existentes na gestão dos Remar, 

apresentando potencialidades para o cumprimento de sua responsabilidade para com as suas 

partes interessadas nos Remar. 
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Este estudo pode servir de base para o planejamento de equipes que buscam estudar a 

localização dos principais pontos de descarte para construção de áreas de beneficiamento do 

marisco, bem como alternativas para deposição e uso dos Remar descartados. 

Dessa forma, o estudo corrobora para a sustentabilidade de municípios dotados em áreas de 

mariscagem e apresenta uma fotografia dos processos pós-pesca, com vistas à 

solução/mitigação das questões relativas ao descarte dos Remar e aos impactos 

socioambientais associados. 

Por fim, a pesquisa almeja subsidiar a construção de políticas públicas e documentos de 

gestão que permitam atuar como política ambiental junto às partes interessadas no setor da 

mariscagem, bem como na gestão compartilhada através do manejo adequado para os Remar, 

admitindo melhor qualidade de vida para os cidadãos, melhor articulação entre as 

organizações e a geração de um menor passivo ambiental da atividade. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A pesca consiste em uma das atividades de sobrevivência mais antigas do mundo, com 

registros arqueológicos que datam da pré-história, antes mesmo do advento da agricultura, 

podendo ser exercida nos corpos d’água lênticos
1
, lóticos

2
 e na costa continental, de forma 

individual ou coletiva como uma importante fonte alimentar (DIEGUES, 1983, 1999; 

RIBEIRO; CÂMARA, 2015; SILVA, 1993). 

Segundo Yesner (1980) e Figuti, (1993), os grupos humanos “caçadores-coletores” do 

período pré-histórico podem ter se adaptado melhor nos ecossistemas costeiros, uma vez que 

a presença de uma área central de abastecimento dispensava os constantes deslocamentos 

característicos do nomadismo da época. 

As primeiras atividades pesqueiras no Brasil foram identificadas como artes da pesca 

indígena, o que propiciou posteriormente a origem das comunidades pesqueiras atuais, 

culturalmente influenciadas com elementos oriundos dos colonizadores portugueses e, em 

menor escala, de escravos africanos (CAMARGO et al., 2010; PRISCILA; BEGOSSI, 2008; 

RAMALHO, 2007; SILVA, 1993; SOUZA, 2004). 

Segundo Silva (1993), os grupos sociais remanescentes das comunidades pesqueiras 

indígenas são observados nas culturas contemporâneas da região costeira, nos jangadeiros do 

Nordeste (estritamente dependentes do pescado costeiro), nos caiçaras do Sudeste, e nos 

açorianos do Sul. De maneira análoga, Diegues (1999) compreende tais grupos sociais como: 

i) pescadores-lavradores (caiçaras de São Paulo e caboclos da Amazônia), e; ii) pescadores 

marítimos artesanais (jangadeiros do Ceará e Pernambuco, ou pescadores de saveiros da 

Bahia), mais complexos, dinâmicos e perpetuadores, em algumas localidades, da atividade 

mariscagem, da qual muitos dependem exclusivamente. 

Esse encontro étnico e cultural permitiu a coexistência de diversos grupos presentes nas 

sociedades contemporâneas, que utilizaram da troca de experiência, valores, comportamentos 

e práticas no uso dos recursos naturais para a gênese cultural nos povos da pesca (FURTADO, 

2006). 

Para um melhor entendimento da atividade pesqueira, faz-se necessário compreender as 

definições acerca do tema da pesca. A Lei nº11.959 de 2009, que alterou o código de pesca, 

                                                
 

1 O termo refere-se aos corpos d’água parada, tais como pântanos, lagos e lagoas e seus estudos estão 

compreendidos no ramo da limnologia (ODUM, 2004, p. 475). 
2 Nomenclatura que denomina os corpos d’água corrente, tais como nascentes, córregos e rios (Ibid, p. 475). 
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entre outros instrumentos legais, e instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca, define a pesca como: “[...] toda operação, ação ou ato 

tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros (BRASIL, 

2009)”. 

A Lei supracitada impõe diversas classificações à pesca, caracterizando-a de acordo com a 

embarcação, espécie pescada, território e apetrecho utilizado, sistematizando a natureza da 

pesca como “pesca tradicional ou artesanal” e “pesca industrial”, ambas com potencial 

profissional e viés comercial, no entanto distintas pelas características intrínsecas de cada 

modalidade de pesca e nos significantes impactos ao ambiente natural e no abastecimento das 

futuras gerações (BRASIL, 2009). 

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), pode-se considerar pesca artesanal a 

atividade exercida por produtores autônomos, em regime de economia familiar ou individual, 

que contempla a obtenção de alimento para as famílias dos pescadores ou para fins 

exclusivamente comerciais (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2014). De 

maneira mais holística, a atividade pesqueira artesanal abrange mais do que a atividade de 

coleta e captura do pescado, envolvendo trabalhos de confecção e reparos de artes e petrechos 

de pesca, reparos realizados em embarcações de pequeno porte, a própria pesca, bem como o 

processamento do produto da pesca artesanal (BRASIL, 2009). 

Tais definições, de certo, inconclusas no tocante à complexidade que envolve a atividade 

da pesca, refletem a dificuldade de compreensão dos atores envolvidos e o ofício destes na 

atividade pesqueira. Essa visão estreita dos órgãos reguladores sobre a atividade pesqueira, 

refletida nos instrumentos legais, deriva em diversas formas e expressões culturais que 

influenciam diretamente a pesca e todos os envolvidos, propiciando consequências, muitas 

vezes, incoerentes à conservação e preservação ecológica de recursos pesqueiros e à 

sustentabilidade dos protagonistas na atividade da pesca. 

Nesse sentido a Lei nº 11.959/2009 conceitua o pescador amador e o pescador profissional 

como: 

 

[...]  
XXI – pescador amador: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada 

pela autoridade competente, pratica a pesca sem fins econômicos; 

XXII – pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no 

País que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins 

comerciais, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica (BRASIL, 

2009). 
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Essa ótica tecnicista da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura 

e da Pesca enquadra obrigatoriamente o pescador como “artesanal” ou “profissional”, não 

cabendo a possibilidade de ora se fazer um pescador amador, sem atividade comercial, ora 

exercer a mesma atividade com finalidades comerciais. 

Para tanto, a alternativa encontrada pelos órgãos competentes na classificação dos tipos de 

pesca cria um “rótulo” que obriga os pescadores a participarem de determinados grupos a 

assumirem identidades, condição sine qua non para acessarem benefícios e garantirem 

direitos exclusivos aos pescadores. A questão teleológica dos órgãos competentes na atividade 

da pesca almeja efeitos positivos para o ambiente natural, bem como para a classe dos 

pescadores, no entanto deixa de existir, como preconiza Ramalho (2007), quando o pescador é 

impossibilitado de exercer diversos tipos de pesca, de maneira legal e garantindo seus direitos, 

o que desalinha-se ao modus operandi da pesca artesanal, que naturalmente busca alternar as 

espécies pescadas em respeito aos defesos naturalmente conhecidos da tradição dos 

pescadores. 

Nesse sentido, os pescadores tradicionais dos quais fazem parte as(os) marisqueiras(os), 

são reconhecidos por instrumento legal, a exemplo do Decreto nº 6.040/2007, que institui a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

como grupos culturalmente diferenciados que possuem formas próprias de organização com 

relação de dependência direta dos recursos naturais e do seu território para reprodução 

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

práticas transmitidas tradicionalmente (BRASIL, 2007b). 

 

 A Mariscagem em Unidades de Conservação 2.1

 

A mariscagem é entendida como uma atividade pesqueira baseada na coleta de moluscos 

bivalves em áreas de grande produtividade biológica, em sua maioria, localizadas em 

territórios de comunidades tradicionais, possuindo grande importância no sustento financeiro, 

alimentar e cultural das comunidades locais (OLIVEIRA; EL-DEIR, 2013). 

A coleta de mariscos é realizada culturalmente por comunidades tradicionais, com maior 

domínio de mulheres, e vem sendo explorada por pessoas, em geral homens, cujo interesse 

debruça-se cada vez mais no aporte econômico, o que muitas vezes estimula a 

insustentabilidade da mariscagem e acarreta impactos ambientais associados que podem 

perturbar a natureza da atividade tradicional, sendo indispensável a existência de estudos que 
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colaborem para empoderar as relações das comunidades com o poder público, bem como com 

a sociedade em sua totalidade (OLIVEIRA et al., 2012; OLIVEIRA, 2013a). 

Um dos moluscos mais explorados ao longo da costa brasileira é o bivalve da espécie 

Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791), extraído em diferentes escalas. Esta espécie é 

conhecida nos estados do Brasil por diversos nomes, entre eles: Mija-mija, marisco, marisco-

pedra (Paraíba); Marisco-pedra (Pernambuco); Bebe-fumo, papa-fumo, chumbinho, maçunin, 

vôngole (Bahia); Vôngole, samanguaiá, sarro-de-pito, sernambi, sernambitinga, simongoia, 

sapinhoá e berbigão (Rio de Janeiro); Berbigão e vôngole (São Paulo); e, Berbigão (Santa 

Catarina e no Rio Grande do Sul). Contudo, a coleta de outros moluscos bivalves, tais como 

ostras, unha de velho e sururu, também pode ser atribuída à mariscagem (EL-DEIR, 2009; 

OLIVEIRA, 2013a). 

Os bivalves são animais do filo Mollusca e da classe Bivalvia, também chamados 

Pelecypoda ou Lamelibranchia, e inclui cerca de 50.000 espécies . Esses moluscos apresentam 

concha constituída por duas valvas articuladas e por um pé muscular, em geral, especializados 

para escavar sedimentos moles como lama e areia. A respiração desses animais é realizada por 

brânquias e a alimentação por meio da filtração. No processo reprodutivo, em geral, 

apresentam sexos separados (dióicos), podendo apresentar hermafroditismo em algumas 

espécies de berbigões e ostras, a maioria dos bivalves possui fertilização externa com 

desenvolvimento planctônico, tendo seu ciclo reprodutivo influenciado por determinados 

fatores, entre os mais importantes, a temperatura e a salinidade (RUPPERT; BARNES, 2006). 

A distribuição geográfica da Anomalocardia brasiliana pode apresentar variações morfo-

fisiológicas de acordo com a área estudada, podendo estar relacionada com diferentes fatores, 

como o padrão de circulação da água presente na região, a deposição de sedimento fino com 

menor turbulência, onde se acumula também matéria orgânica, o que faz com que, em geral, o 

sedimento permaneça bastante úmido mesmo durante a maré baixa (BARREIRA; ARAÚJO, 

2005; EL-DEIR, 2009). 

A mariscagem está entre as atividades de subsistência mais comuns em Unidades de 

Conservação (UC), principalmente na costa litorânea, ecossistemas manguezais e adjacências, 

no entanto sua produtividade é diretamente influenciada pelas marés. As vazantes de lua cheia 

e nova são consideradas as melhores pelos profissionais da mariscagem, pois as águas 

atingem maior variação, descobrindo assim novas áreas propícias à coleta de moluscos 

(PEDROZA-JÚNIOR, 2002). 

Nas regiões de grande complexidade ambiental, onde se faz imprescindível o equilíbrio 
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entre o uso dos recursos naturais na atividade da mariscagem e o desenvolvimento 

socioeconômico, as marisqueiras costumam trabalhar em grupos utilizando mão de obra 

familiar, canoas e/ou baiteras
3
 para se locomoverem, bem como utensílios rudimentares para 

extrair os moluscos dos locais de coleta chamados bancos naturais, produtivos/ou de marisco
4
, 

geralmente em ambientes estuarinos. 

Os manguezais brasileiros estão localizados bem próximos aos locais de mariscagem, 

sendo geralmente compostos pelas espécies “mangue vermelho” (Rhizophora mangle L.), 

“mangue de botão” (Conocarpus erectus), “mangue branco” (Laguncularia racemosa) e 

“siriúba” ou “mangue preto” (Avicennia schaueriana) (SHULER, et. al, 2000). Devido a sua 

importância, todos os manguezais brasileiros são considerados Áreas de Preservação 

Permanente (APP), e portanto, legalmente protegidas. 

As APP são áreas protegidas situadas, de modo geral, ao longo dos cursos d'água; ao redor 

de lagoas, lagos, reservatórios naturais ou artificiais, nascentes e olhos d'água; no topo de 

morros, montes, montanhas e serras; nas encostas com declividade superior a 45 graus; nas 

restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; nas bordas dos tabuleiros 

ou chapadas; e em altitude superior a 1.800 metros (BRASIL, 2000). 

No entanto, outras áreas também podem ser classificadas APP, quando destinadas a 

atenuar a erosão das terras; a fixar as dunas; a formar faixas de proteção ao longo de rodovias 

e ferrovias; a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; a 

proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; a asilar exemplares 

da fauna ou flora ameaçados de extinção; a manter o ambiente necessário à vida das 

populações silvícolas; e a assegurar condições de bem-estar público (BRASIL, 2000). 

Segundo a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC), as UC consistem em espaços territoriais e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 

2000). 

As UC são criadas por ato do Poder Público (em suas esferas Federal, Estadual ou 

                                                
 

3 Pequeno barco de madeira, podendo ou não possuir motor, utilizado para a pesca do marisco. 
4 Área localizada no infra e mesolitoral, onde se pratica a coleta de mariscos, também conhecida por muitos por 

“baixio” ou “croa”. 



22 

 

 

 

Municipal) após a realização de estudos técnicos e consulta pública que permitam identificar a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Compete ao órgão 

ambiental que está propondo a criação da nova UC elaborar os estudos técnicos preliminares, 

realizar a consulta pública e os demais procedimentos para a criação da unidade, bem como a 

todos os atores sociais envolvidos, a responsabilidade pela gestão da UC. Por esta razão, a 

consulta pública deve haver antes da criação da UC e tem como diretriz fundamental a 

participação da sociedade no compartilhamento das decisões em uma UC, possibilitando à 

sociedade participar ativamente do processo e oferecer subsídios para o aprimoramento da 

proposta (MMA, 2016). 

O Brasil possui aproximadamente 20% de seu território continental e marinho protegido 

por UC, totalizando 1.950 UC em toda sua extensão. Desse quantitativo, 320 UC são 

gerenciadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o 

restante está sob responsabilidade de outros órgãos ambientais (ICMBIO, 2015).  

As UC na esfera federal estão divididas em Unidades de Conservação de Proteção Integral 

(UCPI) e as Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UCUS). As UCPI são categorias 

que somente admitem o uso indireto dos recursos, tais como: i) Estação Ecológica (ESEC); ii) 

Reserva Biológica (REBIO); iii) Parque Nacional (PARNA); iv) Monumento Natural (MN); 

e, v) Refúgio de Vida Silvestre (REVIS), totalizando 137 Unidades de Conservação de 

Proteção Integral. A UCUS são constituídas pelas categorias que admitem o uso direto dos 

recursos, tais como: i) Área de Proteção Ambiental (APA); ii) Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE); iii) Floresta Nacional (FLONA); iv) Reserva Extrativista (RESEX); v) 

Reserva de Fauna (REFAU); vi) Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); e, vii) 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), que totalizam 173 UCUS. 

As APA caracterizam-se por serem áreas, em geral extensas, com considerável grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, abrangem 

grande parte do território continental e marinho, sendo uma das UC que mais contribui para a 

complexidade entre o ordenamento na ocupação humana e a sustentabilidade dos recursos 

naturais, especialmente em áreas de intensa atividade da mariscagem (ICMBIO, 2015). 

Historicamente a atividade da mariscagem tem contribuído de maneira positiva para a 

formação de territórios protegidos ambientalmente em comunidades tradicionais pesqueiras e 

garantia do sustento alimentar, uma vez que a coleta de mariscos tem sido explorada de 

maneira mais intensa devido a diversos fatores ambientais e socioeconômicos (OLIVEIRA, 
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2013a). 

A atividade da mariscagem é uma modalidade de pesca que está crescendo 

exponencialmente, sendo facilmente encontrada na maioria das regiões litorâneas. O setor da 

indústria produz mais de 12 milhões de ton, o que equivale a 9,4% do pescado mundial 

marinho (REES et al., 2010). Esse aumento deve-se em grande parte ao crescimento 

populacional, que demanda maior pressão sobre os recursos pesqueiros, exigindo cada vez 

mais intervenções sociopolíticas e participação da sociedade na gestão e defesa dos recursos 

ambientais. 

Nestes bancos produtivos, geralmente territórios protegidos pelo Poder Público e com 

níveis tróficos bastante equilibrados, toda a produção necessita de controle e limites, na busca 

pela sustentabilidade da atividade pesqueira e da disponibilidade dos recursos pesqueiros. A 

experiência na gestão dos recursos naturais utilizados na mariscagem pode ser evidenciada 

pelos modelos aplicados em outros países. 

 

 A Mariscagem no mundo: o caso de Portugal 2.1.1

 

Na Europa, a legislação referente a coleta de moluscos bivalves, como mexilhão, berbigão, 

conquilhas e ameijoas, genericamente conhecidos como mariscos, pode ser referenciada de 

duas situações: i) a coleta profissional, utilizada com fins comerciais; e, ii) a coleta amadora, 

utilizada para subsistência. 

A atividade de coleta para fins comerciais, conhecida pelos lusitanos como apanha 

profissional, é regulamentada pela Portaria nº 144, I Série-B de 20 de Fevereiro de 2006 

(PORTUGAL, 2006). Da mesma forma, a coleta para fins de subsistência familiar conhecida 

como a apanha lúdica é regulamentada pela Portaria nº 14 de 2014 (PORTUGAL, 2014). 

Em Portugal, o exercício da pesca artesanal é proibido quando realizado a menos de 100m 

da desembocadura de qualquer esgoto, bem como a captura de moluscos cujo tamanho seja 

inferior aos tamanhos mínimos fixados na legislação em vigor para a pesca comercial, 

devendo as espécimes serem imediatamente devolvidos à água, exceto em competições de 

pesca desportiva. A medição de peixes, crustáceos e moluscos é feita de acordo com as regras 

fixadas no anexo XIII do Regulamento do Conselho da União Europeia n° 850/1998, do 

Conselho, de 30 de março, no artigo nº48 do Decreto Regulamentar nº 43/1987, de 17 de 

julho e, ainda na Portaria n° 170, de 22 de agosto de 2014 (PORTUGAL, 2014a; 2014b). 

Em Portugal, os(as) marisqueiros(as), conhecidos(as) como mariscadores, possuem limites 
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para a quantidade de mariscos coletados e estão sujeitos às medidas de gestão do governo, 

como: i) um período de interdição da apanha para o desenvolvimento dos moluscos bivalves 

(defeso)
5
; ii) proibição da apanha de qualquer das espécies referidas no anexo I da Portaria nº 

144/2006; iii) limites de captura por espécies e contingentes das licenças (PORTUGAL, 

2006). 

Na coleta amadora, cada marisqueiro, em um dia de trabalho, não pode exceder 10 kg do 

peso total pescado, não sendo contabilizado, para efeito de cálculo, o exemplar de maior peso. 

Adicionando-se a isso, existem limites do pescado por espécie, gênero ou grupo, que em sua 

composição não pode contemplar peso maior que: 3 kg de mexilhões (Mytilus sp.); 5 kg de 

ostras (Crassostrea sp.); e, 5 kg de amêijoa-japonesa (Ruditapes philippinarum). Caso ocorra 

a coleta de espécies em época de defeso (abaixo do tamanho) e/ou acima dos limites máximos 

estabelecidos, faz-se obrigatória a devolução imediata da espécime coletada. Para efeitos de 

controle, a quantidade de pescado capturado deve ser transportada apenas pelo praticante da 

pesca lúdica que efetuou a captura (PORTUGAL, 2014a). 

Assim, todo marisqueiro tem uma quantidade de pescado limitada, o que deve evitar a 

sobrepesca na região, quando bem fiscalizada pelos órgãos ambientais responsáveis, permitir 

uma maior diversidade biológica, bem como maior garantia para o consumidor final de que o 

produto consumido não é oriundo de pesca exploratória, pois somente o titular tem a licença 

para exploração e logística na atividade. 

Segundo a Portaria nº 1102-B, de 22 de Novembro de 2000 (PORTUGAL, 2000), as 

licenças de mariscador são individuais, intransmissíveis, válidas em qualquer área marítima 

do País por até um ano, a partir da obtenção e o seu pagamento (€20 para a licença mensal, e 

€70, para a anual) é comprovado por meio de selo fiscal colocado no respectivo cartão do 

marisqueiro, o qual possui validade de dez anos. 

Tais instrumentos legais são principalmente fiscalizados na época da Páscoa, onde 

culturalmente a carne vermelha não é consumida e substituída pelo pescado, principalmente 

por mariscos, aumentando assim a demanda pelo consumo, consequentemente uma maior 

pressão sobre os ambientes costeiros, assim como uma maior cobrança da administração 

pública, no tocante à fiscalização desses recursos. 

O Decreto regulamentar nº 11, de 07 de maio de 1980, prevê que a apanha de moluscos 

                                                
 

5 Paralisação temporária da pesca para preservação da espécie, nos termos e prazos fixados pelos órgãos 

competentes (BRASIL, 2015a). 
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bivalves para consumo próprio seja livre de licença em terrenos públicos não concedidos para 

exploração de moluscos e não interditos, sendo proibida a sua venda direta ou indireta 

(PORTUGAL, 1980). O mesmo regulamento estabelece que a mariscagem, para fins 

comerciais, somente é permitida aos mariscadores munidos de seus cartões atualizados quanto 

ao pagamento da licença, e proibida a mariscagem em bancos naturais desde o pôr ao nascer 

do sol (PORTUGAL, 1980). 

O Regulamento da pesca por arte de arrasto, aprovado pelas Portarias nº1102-E de 2000, 

nº44 de 2001, nº419-B de 2001, nº1423-B de 2003, nº740 de 2006, nº769 de 2006, nº1067 de 

2006, nº494 de 2007, nº254 de 2008, nº189 de 2011 e nº349 de 2013, estabelece no artigo 

nº21 que, por motivos biológicos, o período de interdição para a captura de todas as espécies 

de moluscos bivalves e para todas as zonas de operação é fixado entre 1º de maio e 15 de 

junho de cada ano, podendo variar o período de acordo com a região, ou à título de exceção, 

no caso da presença de biotoxinas, fitoplânctons nocivos, metais contaminantes, e análises 

microbiológicas com valores elevados de unidades formadoras de colônias contendo 

Escherichia coli. 

Segundo o Decreto-Lei nº311 de 1999, o Decreto-Lei nº255 de 2001 e a Lei nº54 de 2004, o 

período de defeso deve ser amparado por um valor diário de compensação salarial igual a 1/30 

do valor do salário mínimo, adicionado de 1/30 do acréscimo regional ao salário mínimo 

(€587,17), por um período máximo de 60 dias. A compensação salarial deverá ser paga 

somente após o 9º dia da paralização total das atividades (PORTUGAL, 1999, 2001, 2004). 

A Portaria nº 349 de 2013 determina que as ganchorras de mão
6
 (Figuras 1 e 2), 

instrumentos conhecidos no Brasil como “Puça” ou “Jereré”, tenham características limitantes 

para a coleta como: i)  Largura máxima de 60cm; b) Altura máxima de 50cm; c) 

Comprimento máximo dos dentes de 15cm; d) Intervalo mínimo entre os dentes de 15mm; e) 

na ausência de dentes, substituição por lâmina cujo comprimento máximo é 60cm e largura 

máxima é 15cm. Em relação às malhas das ganchorras usadas na embarcação, a malhagem 

autorizada varia de acordo com as espécies, com mínimo de 30mm. No caso das ganchorras 

de mão artesanais, a malhagem mínima da rede é 25mm (PORTUGAL, 2013). 

  

                                                
 

6 Apetrecho de arrasto de pequena ou média dimensão, constituído por uma estrutura metálica ou aro, análogo a 

uma cesta, com dentes na parte inferior externa da estrutura, e rede rígida ou flexível no entorno da estrutura, 

utilizadas por meio de um cabo para o arrasto dos moluscos que se encontram enterrados na areia e em 

ambiente lamoso. Podem ser de mão ou rebocadas por embarcação (PORTUGAL, 2000, 2013). 
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Figura 1 - Ganchorra de mão com grade   Figura 2 - Ganchorra de mão com rede. 

 metalica.                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Fonte: SetubalTV, 2015.                   Fonte: SetubalTV, 2015. 

 

Além de Portugal, outro país que também possui políticas que regulam a atividade da 

mariscagem, é o Estados Unidos da América (EUA), como exemplo da legislação da cidade 

de Bourne, Estado de Massachussets. 

 

 A Mariscagem no mundo: o instrumento regulador em Massachussets (EUA) 2.1.2

 

Em Massachussets (EUA), cartilhas são distribuídas para comunicar os praticantes da 

mariscagem sobre a proteção dos mariscos e dos recursos naturais associados. As cartilhas 

orientam sobre o regulamento da mariscagem no local, além de informações técnicas tais 

como, quando e onde a atividade da mariscagem deve ser desenvolvida, o tamanho da espécie 

e a quantidade permitida para a coleta. 

Em muitas áreas da mariscagem existe rotatividade devido a dois principais fatores: i) ao 

manejo em rodízio das áreas super exploradas; e, ii) ao grau de poluição nos locais da 

atividade. Nas áreas onde o manejo da mariscagem ocorre em rodízio, a maioria dos locais 

está aberta, enquanto outros permanecem fechados até que os organismos juvenis atinjam seu 

estágio de desenvolvimento adulto, o que leva entre 3 e 4 anos (MASSACHUSSETS, 2015). 

Para o Departamento de Pesca Marinha de Massachussets, o outro principal motivo pela 

interdição da atividade da mariscagem é a contaminação de mariscos culturalmente utilizados 

na culinária local e que devido aos impactos ambientais negativos tornam-se impróprios para 

o consumo humano. Como em todo regulamento, órgãos fiscalizadores observam o 

cumprimento na gestão dos recursos. Na cidade de Bourne, por exemplo, a penalidade para 

quem violar as regras e coletar moluscos variam entre $10 e $1000 (TOWN OF BOURNE, 



27 

 

 

 

 

2014). 

Em Massachussets, a aplicação dos instrumentos regulatórios, pelos órgãos responsáveis 

tem a comunicação como ferramenta essencialmente importante para a eficácia do princípio 

da prevenção na gestão dos recursos naturais. 

Os órgãos responsáveis regulam o acesso às áreas de coleta, a autorização para coleta 

(licença com valores que variam a depender de quem coleta, se residente, nativos da região, 

pelo tempo de atividade, pela finalidade a que se destina a atividade, etc.), a quantidade diária 

coletada, os instrumentos utilizados para a coleta, o tamanho dos moluscos coletados, as 

espécies permitidas para a coleta, a idade mínima permitida para coleta, o tempo de atividade 

e os locais permitidos/proibidos para coleta (MASSACHUSSETS, 2015). 

Diante das experiências de Portugal e Estados Unidos, os atores envolvidos na atividade da 

mariscagem nos estados brasileiros podem, na ausência de uma gestão efetiva com controle e 

monitoramento, adaptar os planos de gestão e modelos regulatórios já existentes e 

consolidados, na busca de um arcabouço inicial, no que toca o desenvolvimento social na 

atividade da mariscagem, bem como a proteção e preservação desses estoques naturais e seus 

ambientes. 

 

 Legislação Brasileira à luz da Mariscagem 2.1.3

 Esfera Federal 2.1.3.1

 

Em relação à Legislação Federal, a Lei nº 10.779, de 25 de Novembro de 2003, dispõe 

sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao 

pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal (BRASIL, 2003). 

Em algumas áreas produtivas do Brasil, esse instrumento legal parece ser inválido na 

inexistência de um período determinado para reprodução dos mariscos em determinada área. 

A ausência do defeso impossibilita o recebimento do auxílio financeiro, o que por sua vez 

impede que catadores de marisco parem de exercer sua atividade no período de 

desenvolvimento da espécie, contribuindo assim para a diminuição do estoque natural de 

mariscos e aumento do esforço da pesca. 

Assim como em outros países, a determinação de um Seguro Defeso possibilita a 

perpetuação da cultura e tradição da mariscagem de maneira sustentável, proporcionando a 

futura utilização desses recursos por comunidades remanescentes e descendentes, nos 

períodos de cessação da pesca. Para o MPA a atividade da mariscagem não tem as mesmas 
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garantias que outras modalidades de pesca, uma vez que faltam instrumentos legais mais 

claros e concisos que garantam o reconhecimento e os direitos da profissão (SENADO 

FEDERAL, 2013). 

Passada mais de uma década de debates e reuniões em centros universitários, de pesquisa, 

colônias e associações de pescadores e propostas de lei tramitando nas casas do Congresso 

Nacional, uma tentativa de avanço, no tocante às comunidades pesqueiras tradicionais, 

finalmente pode ser visto com a aprovação do Decreto nº 8.424, de 15 de Março de 2015 

(BRASIL, 2015a) e da Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015 (BRASIL, 2015b), que 

regulamenta e regula, respectivamente, a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003 

(BRASIL, 2003), que dispõe entre outros assuntos do seguro-desemprego para o pescador 

profissional, mas que ainda restringe bastante o acesso aos profissionais da mariscagem. 

Segundo a Lei nº 13.134 (BRASIL, 2015b), que institui o Seguro Defeso durante o período 

de proibição da pesca para a preservação da espécie, para se ter acesso a este seguro, recurso 

referente ao valor de um salário-mínimo mensal, é necessário que o marisqueiro, exerça sua 

atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime 

de economia familiar. O instrumento regulamentador exige ainda que o pescador artesanal ou 

profissional tenha a mariscagem como profissão habitual ou principal meio de vida a 

atividade exercida de forma ininterrupta durante o período compreendido entre o defeso 

anterior e o em curso, ou nos doze meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o 

que for menor (BRASIL, 2015b). 

Assim, somente será assistido pelo Seguro Defeso (denominado na lei seguro-

desemprego), o marisqueiro que depender exclusivamente da mariscagem como modalidade 

de pesca, não possuindo outra fonte de renda diversa. A Lei nº 13.134 (BRASIL, 2015b) não 

dá o direito ao pescador profissional ou artesanal a mais de um benefício de seguro-

desemprego decorrente de defesos relativos a espécies distintas, no mesmo ano. De maneira 

bastante restritiva, não fará jus ao benefício o pescador que possuir receita decorrente de 

benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto pensão por morte e 

auxílio-acidente (BRASIL, 2015b). 

Isso significa dizer que o pescador profissional para ter acesso ao benefício deve exercer a 

atividade de maneira exclusiva e ininterrupta, por doze meses anteriores ao defeso em curso, e 

deverá estar registrado como Pescador Profissional, categoria artesanal, devidamente 

atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo MPA, com 

antecedência mínima de três anos. O benefício é pessoal, intransferível, não pode ser 
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acumulado com outro Seguro Defeso. Além disso, o pescador não poderá estar em gozo de 

nenhum benefício decorrente de programa de transferência de renda com condicionalidades 

ou de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto pensão por 

morte e auxílio-acidente (BRASIL, 2015). 

Essa condição coloca o marisqueiro em uma relação desigual e injusta, perante as mesmas 

concessões assistenciais cedidas na lei para outros trabalhadores, enfraquecendo assim sua 

função na sociedade e ofuscando o reconhecimento de sua atividade. Por mais que tenha sido 

um sinal evolutivo, sob a ótica de seus direitos, demonstra a ausência de respeito e atenção em 

relação à toda uma classe de trabalhadores “profissionais” que levam alimentos para milhares 

de residências brasileiras, adicionando-se as comunidades que sobrevivem do pescado e 

dependem exclusivamente desse recurso para seu desenvolvimento nutricional. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), existem no 

momento 26.850.486 de famílias (80.034.574 de pessoas) inscritas no Cadastro Único para os 

programas de benefícios sociais. Desse número, 112.094 famílias são de pescadores artesanais 

beneficiários do Programa do Governo Federal “Bolsa Família”, e que terão seus benefícios 

suspensos durante o recebimento do Seguro Defeso, caso este tenha sido solicitado 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2015). 

Dessa forma, durante o período de interdição da pesca do marisco, as marisqueiras 

beneficiários do Seguro Defeso não poderão, concomitantemente, ser assistidos pelo 

Programa Bolsa Família, e permanecendo impossibilitados até o fim do período de Defeso da 

espécie cadastrada (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 

FOME, 2015). Desse quantitativo supracitado de pescadores artesanais assistidos pelo 

Programa Bolsa Família, muitos são profissionais da mariscagem e continuam a desenvolver 

sua atividade pesqueira em detrimento dos estoques de mariscos. 

Ademais, o seguro-desemprego, assim expresso na Lei nº 13.134 de 2015 (BRASIL, 

2015b), tem seu recebimento limitado, pois estabelece o máximo de cinco benefícios, e não 

expressa possibilidade para novos defesos e interrupções inesperadas, como nos casos por 

contaminação ambiental. Para esses casos e outros similares, mesmo que represente um passo 

“adiante”, só existem duas alternativas às comunidades marisqueiras: i) continuar pescando a 

fauna contaminada por metais pesados, toxinas, microrganismos ou em estágio reprodutivo ou 

buscar repentinamente outra atividade financeira para garantir o seu sustento e o de sua 

família. 
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Em relação à segurança alimentar para o consumo humano do marisco, o MPA em parceria 

com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Instrução 

Normativa Interministerial nº 7, de 08 de Maio de 2012 (MPA/MAPA, 2012), institui o 

Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves, e estabelece os 

procedimentos para a sua execução. Este programa tem a finalidade de estabelecer os 

requisitos mínimos necessários para a garantia da inocuidade e qualidade dos moluscos 

bivalves destinados ao consumo humano, bem como monitorar e fiscalizar o atendimento 

destes requisitos. Abrange as etapas de coleta, trânsito, processamento e transporte de 

moluscos bivalves destinados ao consumo humano. Nesse processo, cabe ao MPA, o 

monitoramento, o controle e a fiscalização de micro-organismos contaminantes e biotoxinas 

marinhas em moluscos bivalves provenientes da pesca e da aquicultura; e ao MAPA por meio 

da Divisão de Inspeção de Pescado e Derivados (DIPES), a fiscalização do cumprimento de 

requisitos de inspeção industrial e sanitária pelos processadores de moluscos bivalves para 

consumo humano (MPA/MAPA, 2012). 

No Brasil, a Lei nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, é o instrumento ordenador que 

incide sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, popularmente conhecida como a Lei de Crimes Ambientais ou Lei da Vida 

(BRASIL, 1998). 

Nesse instrumento legal, a atividade de coleta de moluscos praticada em desacordo com os 

instrumentos legais reguladores, incide em pena de um ano a três anos de detenção ou multa, 

ou ambas as penas cumulativamente: i) a pesca em período proibido ou em lugares 

interditados por órgão competente; ii) a pesca de espécies que devam ser preservadas ou 

espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos; iii) quantidades de pescado superiores às 

permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não 

permitidos; e, iv) transporte, comercialização, beneficiamento ou industrialização de 

espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. 

Na Lei de Crimes Ambientais compete pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem pescar 

mediante a utilização de: i) explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam 

efeito semelhante; ou utilizem substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade 

competente (BRASIL, 1998). 

Todas as sanções presentes na Lei nº 9.605 de 1998 ainda são passíveis de maior rigor, 

quando reincidente nos crimes de natureza ambiental e, i) afetar ou expor a perigo, de maneira 

grave, a saúde pública ou o meio ambiente; ii) atingir áreas de UC ou áreas sujeitas, por ato 
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do Poder Público, a regime especial de uso; iii) realizar ações criminosas em período de 

defeso à fauna. 

 

 Esfera Estadual 2.1.3.2

 

A fim de regular a atividade da mariscagem no estado de Santa Catarina – SC, a Portaria nº 

187 do ICMBio, na Reserva Extrativista (Resex) Marinha de Pirajubaé, Santa Catarina-SC, 

regula a extração comercial do berbigão (Anomalocardia brasiliana) em número máximo de 

25 extrativistas. Esta portaria prevê a pesca, na área de baixio
7
, em sistema de rodízio. Em 

relação ao tamanho, fica proibida a captura, o armazenamento, o transporte e a 

comercialização de berbigões capturados na Resex Pirajubaé, seja para fins comerciais ou de 

subsistência, que possuam comprimento de concha inferior a 20 mm. Para efeito de 

fiscalização, admite-se uma tolerância máxima para coleta de 10% em número de indivíduos 

com tamanho inferior ao permitido (20 mm), considerando o comprimento da concha a maior 

distância entre a região anterior e posterior do molusco (ICMBIO, 2013). 

A Resex Marinha de Pirajubaé é uma das poucas UC no Brasil que dispõe de um Acordo 

de Gestão, instrumento regulamentado pela Instrução Normativa nº 29 (ICMBIO, 2012). 

Denomina-se de gestão, pois contém as regras construídas e definidas pela população 

tradicional beneficiária da UCUS, juntamente com o ICMBio, quanto às atividades que são 

tradicionalmente praticadas, como deve se dar o manejo dos recursos naturais, bem como uso 

e ocupação da área conciliando tais atividades com a conservação ambiental e cumprindo a 

legislação vigente. 

As regras do acordo de gestão foram construídas de maneira participativa, por meio de um 

plano de utilização da Resex Marinha de Pirajubaé pelas populações tradicionais 

beneficiárias, e validadas pela portaria nº 78 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (IBAMA, 1996). O documento busca orientar os 

extrativistas para que realizem suas atividades dentro de critérios de sustentabilidade 

econômica, ecológica e social, cumprindo com responsabilidade pela execução do plano. 

Em Pernambuco, no intuito de regulamentar o programa estadual intitulado “Chapéu de 

Palha – Pesca Artesanal”, instituído pela Lei nº 14.492, de 29 de novembro de 2011, o 

                                                
 

7 Banco de areia ou rochedo coberto por escassa quantidade de água do mar ou de rio (HOUAISS, 2009). 
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governo do Estado, por meio do Decreto Estadual nº 38.541, de 17 de agosto de 2012, inclui 

pescadoras e pescadores de mariscos, de diversos Municípios do Estado nas categorias de 

pescadoras e dos pescadores artesanais e de subsistência. O benefício financeiro concedido 

para as marisqueiras devidamente cadastradas na Secretaria de Aquicultura e Pesca (SEAP) 

e/ou nos órgãos representativos da classe (Colônias e Associações de Pescadores) é de até R$ 

242,00 durante até quatro meses por ano, desde que atendam aos requisitos do cadastramento 

(PERNAMBUCO, 2011, 2012). 

Tais regulamentos estaduais consideram a dura realidade enfrentada pelos pescadores 

artesanais, como marisqueiros e suas famílias, de diversos Municípios do Estado de 

Pernambuco, onde as condições adversas para a pesca durante o período de inverno implica 

no agravamento da situação. Por outro lado, o defeso do marisco, que regula os períodos de 

extração do marisco e o Seguro Defeso, instrumento econômico que auxilia os pescadores 

nesses períodos de baixa produtividade, ainda não são dispositivos legais instituídos no estado 

e em seus municípios, tornam-se insuficientes os subsídios oferecidos para tais objetivos, 

sobretudo porque somente um membro da família poderá cadastrar-se como beneficiário no 

Chapéu de Palha-Pesca Artesanal, visto que na maioria das vezes, todos os membros da 

família também são profissionais da atividade (PERNAMBUCO, 2011, 2012). 

 

 Esfera Municipal 2.1.3.3

 

No Município de Salvador-BA, o artigo nº 24 da Lei nº 8.165 de 2012, que regulamenta as 

Áreas de Proteção Cultural e Paisagística (APCP), integrantes do Sistema de Áreas de Valor 

Ambiental e Cultural, proíbe a mariscagem na APCP Nossa Senhora de Guadalupe 

(SALVADOR, 2012). 

Ainda na Bahia, a Lei nº 497, de 21 de Fevereiro de 2007, que instituiu o Programa Pescar 

no Município de Aratuípe, consiste na capacitação, doação de equipamentos e assessoria 

técnica aos pescadores e marisqueiras do Município, objetivando o desenvolvimento 

sustentável, a geração de emprego e renda e a redução das desigualdades sociais das famílias 

e indivíduos que obtêm sua subsistência através da pesca artesanal e da mariscagem 

(ARATUÍPE, 2007). 

Destarte, o Município de Aratuípe autoriza a conceder benefícios e/ou incentivos à Colônia 

de Pescadores do município, e às Associações de Pescadores e Marisqueiras em regular 

funcionamento no Município ou que venham a ser regularmente constituídas, mediante 
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autorização individual para cada entidade. Tais incentivos/benefícios variam em: a) doação de 

apetrechos de pesca, tais como, canoas, motores, redes, tarrafas, facas de pescaria, gelo, iscas 

artificiais e naturais, linhas de arrasto, dentre outros; b) doação de remos e combustível para 

movimentação de canoas; c) a execução de serviços de infraestrutura, serviço de 

terraplanagem e serviços de base, acesso, preparação do solo e melhoramentos públicos junto 

às áreas onde serão alocadas as embarcações, depósitos de apetrechos, casa de rede ou onde 

estejam implantadas as unidades produtivas de beneficiamento de pescados e mariscos; d) 

reparo de embarcações e motores; e) a cessão de imóveis públicos, terrenos ou aqueles 

construídos para as entidades referidas no caput deste artigo; f) a concessão de 

contribuições/subvenções/auxílios econômicos e incentivos/benefícios, que poderão ter a 

destinação corrente ou capital para as entidades referidas no caput deste artigo; g) manutenção 

de unidades simplificadas de recepção, beneficiamento e comercialização de pescados e 

mariscos; h) encaminhamento a programas de microcrédito (ARATUÍPE, 2007). 

Ainda na Bahia, pescadores e marisqueiras do Município de São Francisco do Conde 

começaram a receber o Seguro Defeso, por meio da Lei Municipal n° 388 (SÃO 

FRANCISCO DO CONDE, 2015), que dispõe sobre a concessão de benefício ao pescador 

profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal, durante o período de defeso. 

No município de Igarassu-PE, a Lei Municipal nº 2.629 de 2006 (IGARASSU, 2006), que 

institui o Plano Diretor, assinala que o município tem como ação prioritária, tangenciando a 

proteção ambiental: i) disciplinar a pesca do marisco e apoiar projetos de aproveitamento das 

conchas desses moluscos; ii) diversificar as atividades na propriedade rural, a partir da criação 

de um Programa de Fomento e Educação Produtivo/Ambiental, integrando e inter-

relacionando as atividades: agrícola, florestal, pesca, artesanato, ecoturismo, extrativismo; iii) 

sensibilizar e conscientizar a população marisqueira, sobre a importância da flora para o 

desenvolvimento da fauna do manguezal; iv) garantir instalação de equipamentos de apoio ao 

turista e ao pescador, no limite da praia, respeitando a faixa da linha de preamar, mediante 

plano de urbanização autorizado pelos órgãos competentes e pelo Conselho da APA de Nova 

Cruz (CONDAPA); v) promover uma agenda de atividades produtivas para os Pescadores no 

período da desova dos peixes, das espécies que são utilizadas na pesca e extrativismo dos 

mangues e praias; vi) fiscalizar a pesca predatória e orientar para o manejo adequado da 

pesca; vii) incentivar a pesca artesanal, sensibilizando os pescadores para a pesca sustentável; 

ix) implantação da Colônia das marisqueiras e Pescadores de Nova Cruz (IGARASSU, 2006). 
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Ainda em Pernambuco, o município de Ilha de Itamaracá, por meio do seu Zoneamento 

Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas da Ilha de Itamaracá – PE, determinou a 

proibição da mariscagem com rede de malha fina em um raio de 150 metros da coroa do 

avião, banco de areia situado próximo à Itamaracá, mas sob administração do município de 

Igarassu (ILHA DE ITAMARACÁ, 2012). 

Embora seja proibida a prática da mariscagem com malha fina nas redondezas da coroa do 

avião a ausência de instrumentos de comando e controle  

Em Santa Catarina, a Lei Complementar nº 653 de 19 de outubro de 2009 do Município de 

Governador Celso Ramos, que no seu caput disciplina o tratamento de lixo, esgotos e 

entulhos para a preservação do meio ambiente, apresenta como objetivo disciplinar o 

tratamento dado ao lixo, esgoto, entulhos, resíduos de maricultura e ou pesca, ou a qualquer 

outro tipo de dejeto que venha causar poluição ambiental ou visual nas vias publicas, praias 

ou costas de morros do Município de Governador Celso Ramos, com a finalidade de preservar 

o meio ambiente. 

Ainda de acordo com esta Lei, fica proibido depositar entulhos (móveis, eletrodomésticos, 

resíduos de poda e corte de vegetação, objetos em geral) material, lixo doméstico e resíduos 

da construção civil nas vias publicas, calçadas, terrenos baldios, rios, praia, encostas e em 

APP, bem como colocar casca de camarão, marisco, escamas e resíduos de peixes nas 

calçadas, encostas de morro, ruas, praias, rios, mar ou APP. 

Contudo, ainda que diversos instrumentos regulamentadores busquem o controle dos 

resíduos, que reflete tanto a educação da sociedade quanto o direcionamento de suas políticas 

específicas, há um enorme distanciamento entre teoria e prática que só poderá ser resolvido 

em médio e longo prazo, caso exista empenho político e apoio social, neste último caso 

através da participação efetiva.  

 

 Participação social na gestão e política ambiental 2.2

 

Uma das conquistas democráticas expressa na Constituição Federal (CF) de 1988 foi a 

presença e envolvimento da sociedade na construção das políticas públicas, no tocante às 

discussões de cunho ambiental. Também conhecida como a Carta Magna, a CF de 1988 

reserva um capítulo especial somente para as questões ambientais, nunca especificado em 

constituições anteriores, e aclara no artigo nº 225 que a coletividade deve ser responsável pela 

manutenção do equilíbrio ecológico do país junto ao poder público (BRASIL, 1988a). 
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Vinte e sete anos após a promulgação da CF de 1988, a problemática da relação homem x 

natureza ainda persiste sob a ótica individualista, renegando a essência coletiva de sociedade, 

identificada de maneira mais explícita nas organizações privadas e na administração pública 

de interesses não-públicos. Essa concepção no campo das políticas públicas, muitas vezes não 

é concebida de maneira consensual, havendo incoerência e geração de conflitos na criação de 

instrumentos legais necessários para o empoderamento da sociedade. É interessante que, na 

administração pública, haja instrumentos de comando e controle regulatórios, embora sempre 

como produto de uma abordagem social mais dialógica e coletiva, pois o objeto central dessas 

políticas busca sempre a mudança de comportamento da sociedade e suas partes. A sociedade, 

em dado momento, assume o papel de receptora das externalidades negativas produzidas pelo 

avanço do capital sobre os recursos naturais, em outro pode ser uma representante ativa de 

interesses egocêntricos, responsável pela acentuação do desequilíbrio ambiental (KISSLER; 

HEIDEMANN, 2006). 

Varela (2008) enfatiza que os instrumentos de políticas ambientais podem ser diretos 

quando elaborados exclusivamente para resolver questões ambientais (comando e controle), 

ou indiretos quando desenvolvidos para outras finalidades, mas corroboram para as soluções 

ambientais. Geralmente, estes instrumentos via legislação são as formas mais encontradas 

para a regulação dos problemas ambientais, o que causa uma falsa impressão de que, somente, 

a existência do instrumento regulamentador impedirá novos impactos ambientais, pelo motivo 

único de sua criação. Embora representem regulações coercitivas, ainda são imprescindíveis 

para o processo de gestão. 

Todo e qualquer governo precisa tomar conhecimento dos problemas que irão enfrentar, 

visto que o fracasso nas políticas ambientais deve-se, em grande parte, à incapacidade 

governamental de gerir e fixar prioridades para seus diversos problemas e intervenções 

(ALMEIDA, 2010). 

De acordo com Caldas (2008), as políticas públicas atuam como um conjunto de ações e 

decisões do governo, voltadas para atingir resultados em diversas áreas e promover o bem-

estar da sociedade por meio da solução e/ou mitigação de problemas sociais, apresentando-se 

como a totalidade de ações, metas e planos que os governos de qualquer esfera traçam para 

alcançar uma gestão focada no bem-estar da sociedade e interesse público.  

As políticas públicas podem ser classificadas como um processo que consiste na: i) 

percepção e definição de problemas (agenda-setting); ii) elaboração de programas e decisão 
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(formulação da política); iii) implementação de políticas; e, iv) a avaliação de políticas e 

correção (FREY, 2000). 

Por todo esse processo, a participação social deve estar presente desde a coleta de dados e 

informações até o momento da avaliação, mesmo que ocorra de maneira consultiva para 

consubstanciar o princípio da participação, visto que a identificação do(s) problema(s) e a 

preparação da agenda partem de problemáticas sociais que merecem destaque e atenção por 

parte do poder público (GALINDO; FURTADO, 2003). Neste sentido, a solução dos 

problemas deve ser pensada, junto à população alvo, uma vez que todo esforço visa resolver 

dificuldades que diversas vezes são particulares. No que concerne à discussão acerca do 

direito à participação, Milaré (2013) aponta como essencial o acesso à comunicação, sendo a 

participação comunitária parte integrante, não somente para a tutela do direito ambiental, mas 

também para a de outros direitos. 

A gestão compartilhada é, portanto, uma das melhores formas para administrar os recursos 

da natureza, tendo sido trabalhada como um processo que permite a ampliação dos espaços 

democráticos de decisão, e que demonstra como a sociedade civil pode ser uma forte aliada na 

proteção de áreas naturais (FADIGAS, 2009). 

Todas as atividades que envolvem o uso dos recursos naturais e causam significativos 

danos ambientais geram novos conflitos territoriais, especialmente no que tange às áreas 

litorâneas e de mangue, como no caso da mariscagem. Estudos focados na gestão dos recursos 

naturais e na boa governança em terras exploradas devem ter espaço nas pautas de 

pesquisadores e órgãos responsáveis pela gestão territorial, para a criação de um sistema 

gerencial com foco na manutenção da qualidade ambiental e social com fortalecimento 

cultural das comunidades tradicionais. 

O manejo compartilhado (co-management
8
) é um dos exemplos de participação social em 

comunidades locais, na conservação de ecossistemas produtivos e na defesa da tutela 

ambiental de natureza indivisível e de interesses difusos, trabalhada na maioria das vezes em 

áreas legalmente protegidas onde ocorrem a atividade da mariscagem. 

Entretanto a inclusão de processos participativos que procuram empoderar determinados 

atores, como no tocante aos marisqueiros, não é um processo simples, pois exige tanto 

observância de regras e preceitos, quanto o resgate da autonomia dos atores sociais 

                                                
 

8 Processo de gestão no qual o governo divide, com os usuários dos recursos, direitos e responsabilidades 

específicos relacionados à informação e à tomada de decisão (OECD, 2007). 
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comunitários de maneira distinta ao assistencialismo e ao autoritarismo (FADIGAS; 

GARCIA, 2010). 

Espaços onde o diálogo e a participação são considerados como métodos imprescindíveis 

na administração de um território vêm sendo evitados por representantes públicos, gerando 

diminuição no esclarecimento sociopolítico, bem como formas imutáveis de administração e 

das pessoas envolvidas no processo. Esses processos que envolvem luta por direitos 

geralmente são observados em territórios onde as atividades tradicionais são trabalhadas para 

a perpetuação inter-geracional da tradição, como no caso da mariscagem (KALIKOSKI; 

SEIXAS; ALMUDI, 2009). 

Neste sentido, um instrumento bastante importante para a efetivação da participação 

pública e diálogo com a população local são as audiências públicas. A audiência pública tem 

por finalidade apresentar o conteúdo do objeto em análise pelo órgão ambiental responsável 

pelo licenciamento de forma completa e esclarecedora para a população, possibilitando-a 

analisar as informações contidas no projeto, por meio do Estudo de Impacto Ambiental  

(EIA), bem como no respectivo Relatório de Impacto de Meio Ambiente (RIMA), 

manifestando críticas, sugestões e influenciando o poder de decisão do órgão ambiental 

responsável (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 1987; FERREIRA, 2010; 

MACHADO, 2003). 

De forma contrária, toda transformação social realizada de maneira coercitiva e sem 

consenso pode desconstruir o sentimento de pertencimento das populações tradicionais 

inseridas em UC, modificando formas de convivência e gerando muitas vezes conflitos locais. 

Para que haja uma gestão eficiente em áreas onde se faz presente o conflito de interesses, o 

diálogo contínuo é estritamente necessário para evitar o embate direto. Neste sentido, a gestão 

ambiental atua como uma alternativa para a mediação de interesses e conflitos (potenciais ou 

explícitos) entre atores sociais que agem sobre o meio físico-natural e construído com vistas à 

garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (QUINTAS, 2006). 

Outros autores apresentam visões que compreendem a responsabilidade pública e privada 

para com a gestão ambiental, como a definição da Environmental Protection Agency (EPA, 

1973), entendida como a orientação e controle no uso dos recursos naturais por meio de 

instrumentos de gestão e aparelhamento do Estado, tais como intervenções, incentivos 

econômicos, potenciais institucionais e jurídicos. Sob a ótica empresarial, a visão de Jabbour 

e Jabbour (2013), entende a gestão do meio ambiente como prática administrativa (em 
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planejamento e organização), de gestão operacional (no desenvolvimento de produtos e 

processos), e de comunicação que objetivam a melhoria da relação entre organização e 

ambiente natural. 

Os alcances econômicos, institucionais e jurídicos acima citados, por meio da 

responsabilidade compartilhada com a qualidade dos recursos do meio ambiente, referem-se à 

importância do Estado, das empresas e da sociedade na defesa ambiental, no que tange a 

obras, pesquisas para proteção de águas, solo, ar, fauna e flora, busca de parcerias 

institucionais entre empresas e institutos de pesquisa e organizações não-governamentais 

(ONG), bem como na construção de uma legislação ambiental participativa, essencialmente 

justa, que permita a correção de externalidades negativas pelos próprios geradores e a 

melhoria da qualidade de vida. 

De acordo com Seiffert (2011), a gestão ambiental se apresenta em três fases: i) a fase 

inicial (inercial ou passiva) quando o meio ambiente é entendido como custo e um problema a 

ser resolvido e, portanto, a organização reincidente notificada pelos órgãos fiscalizadores ou 

envolvida em conflitos sociais, não faz uso de política interna e práticas ambientais; ii) A fase 

Reativa (remediativa) rompe a fase passiva a partir de pressões dos stakeholders
9
 da 

organização. Somente após a instalação do problema são adotadas as ações, e sempre 

específicas; iii) Na fase Pró-ativa (estratégica), o meio ambiente é visto objeto estratégico da 

alta administração e os princípios da prevenção e precaução e ações ambientais são percebidas 

como oportunidades para a diminuição de custos e/ou conquistas de novos mercados. 

Todos os processos de gestão ambiental supracitados iniciam-se quando algumas ações são 

promovidas no ambiente ou no uso deste, de forma a adequá-lo às necessidades coletivas, 

minimizar impactos negativos e mediar conflitos entre explotação, preservação e conservação, 

que segundo Philippi Jr. et al. (2004), fundamenta-se em três variáveis: a diversidade, a 

velocidade dos recursos extraídos do ambiente natural, e a forma de disposição e tratamento 

dos seus resíduos e efluentes. A somatória destas três variáveis e a maneira de geri-las 

definem o potencial do impacto sobre o ambiente natural. 

Um impacto ambiental pode ser entendido como qualquer alteração causada no ambiente 

oriunda da atividade antropogênica, podendo este ser classificado em natural, proposital, 

                                                
 

9 Termo traduzido como “partes interessadas ou públicos de relacionamento”,  e que consiste em grupos ou 
indivíduos, no ambiente interno (acionistas, funcionários, clientes, fornecedores) e externo (governo, 

organismos ambientais, comunidade do entorno, concorrentes), que possuem interesse nas atividades ou 

decisões de uma organização (ALIGRERI; ALIGRERI; KUGLIANSKAS, 2009). 



39 

 

 

 

 

positivo ou negativo. A Resolução nº 01 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) define impacto ambiental como: “[...] qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante da atividade humana” (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 

1986). Estes, por sua vez, são decorrências dos “aspectos ambientais
10

”, que causam ou 

podem vir a causar impactos ambientais significativos em um futuro próximo (ABNT NBR 

10004:2004). 

Essa definição de impacto ambiental supracitada tem sido utilizada como pilar central no 

ordenamento jurídico que define alguns dos principais instrumentos de política ambiental, 

bem como referência para diversas políticas públicas (RIBEIRO; KUWAHARA, 2004). 

No intuito de evitar ações remediativas e um retrocesso ecológico, a Lei nº 6.938 de 1981 

(BRASIL, 1981), que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, assegura como 

instrumento de ação a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), para as atividades 

empresariais públicas ou privadas. Nessa mesma ótica, e de maneira mais direcionada, a 

Resolução nº 1 do Conama de 1986 prevê, no ato do licenciamento ambiental de novos 

empreendimentos, a necessidade de um EIA e seu respectivo RIMA. 

O EIA, na verdade, é um documento de planejamento que visa estudar previamente os 

potenciais impactos ambientais do empreendimento a ser construído e subsidiar os órgãos 

ambientais e empresas no controle da degradação ambiental, sendo indispensáveis nos 

estudos: i) Caracterização do empreendimento; ii) Identificação das áreas de influencia; iii) 

Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa, descrição e análise dos 

recursos ambientais, e suas interações; iv) Análise dos potenciais impactos ambientais do 

projeto e de suas alternativas; v) Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos; 

e, vi) Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (CONSELHO 

NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 1986). 

Os impactos ambientais podem ser observados sob várias óticas diferentes, de maneira 

holística ou fragmentada, a depender do interesse de quem se está analisando e de quem 

solicitou a análise. Da mesma forma, podem sofrer interferência das partes envolvidas no 

processo (sociedade civil, empresariado, governo), pela escolha da área a ser modificada 

(áreas legalmente protegidas, territórios conquistados, potencialmente econômicas), pelo 

                                                
 

10 Elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente 

(ABNT NBR 10004:2004). 
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modelo metodológico adotado na análise (socioeconômico/socioambiental, sustentável), bem 

como pelos instrumentos legais responsáveis de comando e controle (influência política). 

Tais impactos também são evidenciados nos recursos naturais que sustentam a atividade da 

mariscagem e podem ser evitados quando da participação social e desejo político na 

construção de instrumentos legais que regulem a atividade da mariscagem, bem como os 

impactos associados. 

 

 Resíduos Sólidos e a Mariscagem 2.3

 

As discussões acerca da temática dos resíduos sólidos vêm ganhando cada vez mais espaço 

na gestão pública, nas empresas privadas e na sociedade, sendo hoje tratadas prioritariamente 

como objeto central do discurso ambiental sobre a potencialidade de seus impactos para as 

atuais e futuras gerações. 

Nesse pensamento, o termo “resíduo” pode ser facilmente confundido com “lixo”, título 

geralmente empregado para qualquer resquício material oriundo das atividades antrópicas, 

que compõem-se basicamente de sobras de alimentos, papéis, plásticos, vidros, metais, 

couros, madeiras, gases, sabões e outras substâncias. 

Pode-se atribuir a denominação “lixo”, de maneira informal, a todo e qualquer material 

proveniente das atividades diárias do homem em sociedade, cujo produtor ou proprietário não 

tenha interesse, nem considere valor suficiente para mantê-lo e conservá-lo. Devido ao 

imenso poder de impacto ambiental, diversos estudos científicos acerca do lixo vêm ganhando 

importância nos processos de gestão, na busca de reaproveitamento e valor, o que o confere 

posterior denominação de “resíduo” (CUNHA; CAIXETA FILHO, 2002; OECD, 2015). 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Norma Brasileira (NBR) 

10004:2004, define resíduos sólidos como sendo: 

 

[...] aqueles resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades 

da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível (ABNT NBR 10004:2004). 
 

Parafraseando a norma supracitada, os resíduos sólidos são os restos materiais gerados pela 

atividade humana, economicamente viáveis à reutilização e/ou reciclagem nos próprios ciclos 



41 

 

 

 

 

produtivos ou em outros ciclos, somente aplicados à destinação final quando inesgotadas as 

alternativas para seu reuso e tratamento.  

Assim, o termo lixo pode ser tecnicamente comparado aos rejeitos, materiais não passíveis 

de reaproveitamento, tratamento, reciclagem mecânica ou industrial, ou ainda quando estes 

são economicamente inviáveis. Este último possui maior complexidade, uma vez que depende 

de questões políticas. 

A ABNT NBR 10004:2004 classifica os resíduos quanto a seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para orientar o manuseio e a destinação adequada dos resíduos. 

De acordo com a referida norma, os resíduos ficam assim classificados: i) Classe I – 

Perigosos; ii) Classe IIA – Não perigosos e não inertes; iii) Classe IIB – Não perigosos e 

inertes. 

Ainda em relação à classificação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010a), instituída em 02 de agosto de 2010 (após 20 anos de tramitação no Congresso 

Nacional) classifica os resíduos sólidos quanto à sua origem: 

 

[...]  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS); 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios (BRASIL, 2010a). 

 

No tocante aos Resíduos Sólidos da Mariscagem (Remar), ainda são insuficientes os 

estudos oficiais que abordem holisticamente uma definição, classificação, e impactos diretos e 

associados, bem como alternativas de mitigação dos impactos causados pelos Remar. 

Os Remar podem ser considerados todos os resíduos, cujo material seja de natureza 
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carbonácea, oriundos da queima
11

, debulhagem
12

 ou batimento
13

, e outras formas de 

beneficiamento na atividade da mariscagem. 

Tais resíduos são classificados como resíduos de limpeza urbana (também chamados 

resíduos públicos), sob responsabilidade da administração pública uma vez que ficam 

dispostos em vias públicas, pela ausência de um manejo municipal, oriundos de atividade 

econômica local e pública, da qual o município depende direta e indiretamente (JACOBI; 

BESEN, 2011). 

É classificado quanto à sua natureza na ABNT NBR 10004: 2004 como Classe IIA, dada as 

características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de 

acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente; e quanto à sua origem, podem ser classificados 

como: “[...] resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana (BRASIL, 2010a). 

Dessa forma os Remar são considerados Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), pois abrange 

todos os resíduos lançados por causas naturais ou pela ação humana em logradouros públicos, 

sendo portanto objeto dos serviços regulares de limpeza urbana. 

Outra classificação importante dada aos Remar é encontrada na Instrução Normativa nº 13 

do Ibama (IBAMA, 2012) que publica a “Lista Brasileira de Resíduos Sólidos”, classificando 

os da pesca como resíduos não perigosos, no “Capítulo 02, Subcapítulo 02, e resíduo 03 

(Materiais impróprios para consumo ou processamento)”. Essa classificação adotada no Brasil 

tem como referência a Directiva 2008/98/CE (CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA, 2008). 

Os Remar são compostos por conchas de moluscos bivalves, em geral mexilhões, ostras, 

mariscos, unha-de-velho, sururu, entre outros, constituídas essencialmente de carbonato de 

cálcio (CaCO3). Esses resíduos são oriundos do beneficiamento de moluscos, como ostras 

(Crassostrea rhizophorae), sururu (Mytella guyanensis), unha de velho (Tagelus plebeius), e 

em especial o marisco (Anomalocardia brasiliana), facilmente encontrados próximos aos 

locais de beneficiamento destes pescados, em locais próximos a rios, mangues, em bancos de 

                                                
 

11Processo de cocção, no qual o(a) marisqueiro(a) coloca os marisco em uma panela ou qualquer outro recipiente 

(em geral usa-se lata de tinta) e os aquecem em fogueiras para permitir que o marisco se abra para retirada da 

carne. Esse aquecimento provoca a ruptura do músculo adutor que une as valvas do molusco bivalve, e a 

liberação da água armazenada na concha. 
12

Também chamado “desconche”, consiste na retirada da carne do molusco das conchas. 
13Processo mais rápido com a mesma finalidade que o desconche, onde utiliza-se um balde com o fundo cortado 

e costurado a uma malha plástica, que ao ser agitado permite a saída da carne do marisco e contenção das 

conchas na parte interna do balde. Esse processo apresenta limitações em relação à qualidade do produto, pois 

sempre apresenta cascalhos junto à carne, o que pode ter total relação com o valor de venda. 
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areia e costões rochosos encontrados na costa brasileira. 

As conchas dos mariscos são benéficas aos ecossistemas marinhos e costeiros, 

contribuindo para a preservação do equilíbrio natural desses locais. As conchas marinhas, 

juntamente com outros esqueletos de origem carbonácea, são elementos do ciclo natural do 

cálcio e que, portanto, fornece o cálcio existente nos oceanos. No entanto, com a crescimento 

da atividade da mariscagem, após a retirada do marisco de sua concha estas são descartadas, 

geralmente de maneira inadequada, formando verdadeiros montes de mariscos, que 

transformam o ambiente, e tendem a uma conformação histórico-geológica denominada 

“sambaquis”. 

Para evitar tais transtornos remediativos e oriundos da ausência de gestão local, existem 

regiões produtoras de mariscos no exterior em que os resíduos são processados e destinados 

adequadamente pelo gerador, que na maioria das vezes é um pescador profissional 

(marisqueiro) ou um pescador amador (de subsistência). Essa responsabilidade advém muitas 

vezes da criação ou desenvolvimento de instrumentos reguladores, que acompanhados de 

ações fiscalizadoras, exerce uma transformação na cultura do descarte inadequado e gera uma 

ordenação e controle maior sobre os Remar. 

Segundo Brasil (2010a), estão sujeitos à elaboração de um plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem 

resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou 

volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público municipal. 

Os Remar são subprodutos e podem ser utilizados como insumo em diversos modos 

produtivos, contudo ainda existem inúmeras dificuldades para seu aproveitamento no contexto 

industrial: i) não existem incentivos econômicos que permitam o uso dos Remar pelos 

potenciais recicladores (partes interessadas); ii) não existe conhecimento suficiente das partes 

interessadas em relação ao emprego da(s) tecnologia(s) adequada(s); iii) as partes interessadas 

desconhecem os locais com abundância de Remar, e/ou com permissão para uso particular; 

iv) No tocante ao processo industrial, há preferência desses potenciais recicladores pela 

utilização de matérias primas virgens, em detrimento da utilização dos Remar, como insumo, 

no processo produtivo; v) por último, e não menos importante, a ausência da participação 

pública e institucional no uso de instrumentos de defesa dos direitos coletivos, bem como no 

diálogo com as partes interessadas. 
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 Problemáticas advindas dos Remar 2.3.1

 

A atividade da mariscagem libera uma quantidade de cascas por área bem acentuada 

quando comparada ao processo natural desses moluscos. Esta produção excessiva, além de 

promover o assoreamento de rios e de áreas litorâneas, pode alterar o equilíbrio ecológico de 

ambientes costeiros e em habitats aquáticos. 

Os Remar possuem potencial para poluição e contaminação dos ambientes em que são 

dispostos, devido aos resíduos orgânicos ainda presentes nas conchas, bem como propiciam 

um ambiente adequado para reprodução de vetores causadores de diversas doenças. 

Os Remar apresentam algumas alterações ao meio ambiente, dentre elas: i) poluição visual 

com incidência de doenças provenientes de macro e microvetores (baratas/ratos/Aedes 

aegypti, etc.) e a colonização de microrganismos patogênicos atraídos para as áreas de 

descarte; ii) diminuição da atividade turística, sobretudo se as áreas de descarte se tratarem de 

APA, UC protegidas legalmente; e iii) assoreamento e alterações na qualidade dos corpos 

d’água superficiais, causados pelo descarte indiscriminado destes resíduos, em comunidades 

ribeirinhas. 

O gerenciamento incorreto nos processos que envolvem a questão dos resíduos, juntamente 

com a ausência de uma responsabilidade compartilhada por parte dos geradores, pode 

representar potenciais bastante poluidores ao meio ambiente, bem como reflexos sociais 

negativos, independente da constituição e classificação dos resíduos sólidos. Dessa forma é 

imprescindível a criação, implementação e monitoramento de ações que mitiguem ou anulem 

os efeitos negativos causados pelos resíduos sólidos. 

 

 Gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos da mariscagem 2.4

 

O entendimento dos conceitos de Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) e Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (GERES) gera algumas divergências e distorções que acaba por confundir 

profissionais de diversas áreas acerca dos verdadeiros papéis e funções desses dois 

instrumentos. 

Segundo o dicionário Houaiss (2009), o termo gestão significa “ato de gerir”, tecnicamente 

utilizado na área de RS para designar uma administração mais ampla que o termo 

gerenciamento. Este último tem sido utilizado para uma função mais operacional. 
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De acordo com Seiffert (2011), a gestão no meio ambiente pode ser segmentada da 

seguinte forma:  i) Política ambiental, com suas normas, princípios e doutrinas, ii) 

Planejamento ambiental, na prospecção, coordenação e articulação de suas atividades; e iii) 

Gerenciamento ambiental, buscando de maneira pragmática operacionalizar suas ações e 

monitoramento no que concerne às questões ambientais. Nesse pensamento, o meio ambiente 

pode dar lugar ao objeto resíduo sólido, para ser aplicado também na GRS. 

De acordo com Brasil (2010a), a GRS é realizada de maneira integrada e entendida como: 

“[...] o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma 

a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 

social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010a). 

São elementos indispensáveis na composição de um modelo de gestão: i) o reconhecimento 

dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os papéis por eles desempenhados e 

promovendo a sua articulação; ii) consolidação da base legal necessária e dos mecanismos 

que viabilizem a implementação das leis; iii) mecanismos de financiamento para a auto 

sustentabilidade das estruturas de gestão e do gerenciamento; iv) informação à sociedade, 

empreendida tanto pelo poder público, quanto pelos setores produtivos envolvidos, para que 

haja um controle social; v) sistema de planejamento integrado, orientando a implementação 

das políticas públicas para o setor. 

Para tanto, faz-se necessário a utilização de instrumentos de planejamento e metodológicos 

que permitam a diminuição na geração de resíduos em todas as fases do ciclo de produção ou 

serviço, busque a reutilização de seus resíduos nos próprios ciclos produtivos ou em outros 

ciclos de produção, e na impossibilidade de tratamento adequado, destinar os resíduos gerados 

de maneira que ofereçam o menor risco ou impacto às comunidades locais e aos sistemas 

ecológicos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos entende o GERES como: 

 

“[...] um conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 

com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos” (BRASIL, 2010a). 

 

Nesse caminhar, o Decreto Federal nº 7.404 de 2010 (BRASIL, 2010b), que regulamenta a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, discorre sobre uma diretriz de ordenação na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, em que se deve priorizar a seguinte ordenação na GRS: i) 
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não geração, ii) redução, iii) reutilização, iv) reciclagem, v) tratamento dos resíduos sólidos e 

vi) disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Segundo Brasil (2010a, 2010b), toda a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos na 

geração dos RS deve ser compartilhada de forma individualizada e/ou encadeada entre 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, ou seja, o poder público, o setor 

empresarial e a coletividade (Quadro 1).  

A responsabilidade por parte dos consumidores, também os obriga no acondicionamento 

adequado e de forma diferenciada dos resíduos sólidos gerados e a disponibilização adequada 

dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução, quando estabelecido 

sistema de coleta seletiva ou de logística reversa pelo plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

 
Quadro 1 - Responsáveis pela destinação correta por tipologia de resíduo. 

 

ORIGEM DO 

RESÍDUO 

 

CARACTERIZAÇÃO 

DE RESÍDUO 

 

RESPONSÁVEL 

 

Doméstico ou 

residencial 

 

Latas, garrafas, frascos, tecidos, restos de 

frutas, verduras, etc. 
 

Prefeitura e Gerador 

Domiciliar especial 

(entulhos) 

 

Passíveis de logística reversa e grandes 

volumes: sofás, camas, pneus, eletrônicos, 

pilhas, baterias, lâmpadas, resto de obras, 

remédios vencidos, etc. 
 

Gerador 

Comercial14 

 

Copos plásticos, garrafas, sobras de 

alimentos 
 

 

Prefeitura (quando pequeno e médio gerador*);                               

Gerador (quando grande gerador*) 
 

 

Público 
 

Serviços de varrição, feiras, capinação, 

logradouros, locais públicos, etc. 
Prefeitura 

 

Serviços de saúde 
 

Hemoderivados, seringas, luvas, gazes, etc. Gerador (clínicas, hospitais, etc.) 

Industrial 

 

Resíduos perigosos, tais como: compostos, 

químicos e orgânicos, efluentes industriais 

tratados ou ausentes de tratamento, etc. 
 

Gerador (fábricas, empresas, etc.) 

 

Transportes 
 

Materiais gerados em portos, aeroportos, e 

terminais rodoviários e ferroviários, etc. 
Gerador (portos, aeroportos, etc.) 

 

Agrícola 
 

 

Resíduos de pesticidas, fertilizantes e suas 

embalagens 
Gerador (agricultores, cooperativas,  etc.) 

                                                                         Fonte: Adaptação do autor (BRASIL, 2010a). 

* As legislações que definem as classes dos geradores são estabelecidas em âmbito Estadual e/ou Municipal. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos esclarece que a responsabilidade operacional pela 

coleta convencional/seletiva, tratamento e disposição final deve ser compartilhada, contudo 

                                                
 

14O art. 6º da Política Nacional de Saneamento Básico trata que o lixo originário de atividades comerciais, 

industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do 

poder público, ser considerado resíduo sólido urbano (BRASIL, 2007b). 
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não explana sobre quem incidirá a responsabilidade financeira das etapas desse processo 

(BRASIL, 2010a). 

Abramovay, Speranza e Petitgand (2013) ratificam tal perspectiva informando que a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos permite uma interpretação duvidosa, no que diz 

respeito à responsabilidade com os custos de algumas etapas do GERES, havendo a 

necessidade de leis estaduais e decisões judiciais para deliberarem sobre a responsabilidade 

financeira, em geral, de produtores/distribuidores e poder público. 

Visando uma gestão ambiental mais integrada, Brasil (2010b) também prevê alguns 

tópicos para a gestão pública de resíduos, salientando a importância de: 

 

[...] IV - promover estudos e propor medidas visando a desoneração tributária de 

produtos recicláveis e reutilizáveis e a simplificação dos procedimentos para o 

cumprimento de obrigações acessórias relativas à movimentação de produtos e 

embalagens fabricados com estes materiais; 

VI - formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias limpas para a 

gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos; 

VII - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento nas atividades de reciclagem, 

reaproveitamento e tratamento dos resíduos sólidos; 
VIII - propor medidas para a implementação dos instrumentos e efetivação dos 

objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

X - implantar ações destinadas a apoiar a elaboração, implementação, execução e 

revisão dos planos de resíduos sólidos referidos no art. 14 da Lei no 12.305 

(BRASIL, 2010b). 
 

Ainda no Decreto nº 7.404 de 2010 (BRASIL, 2010b), os Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) deverão ser atualizados ou revistos, 

prioritariamente, de forma concomitante com a elaboração dos Planos Plurianuais (PPA) 

Municipais, bem como identificar e indicar medidas saneadoras para os passivos ambientais 

originados, como áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados. 

O manejo dos resíduos sólidos corresponde a uma das etapas do saneamento básico, 

fazendo parte da Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal nº11.445 de 2007 

(BRASIL, 2007b). Acordando com Brasil (2007b), o saneamento básico compreende o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de quatro processos: i) 

abastecimento de água, ii) manejo dos resíduos sólidos; iii) coleta, tratamento e disposição 

dos efluentes domésticos; e iv) drenagem urbana. Este conceito não abrange ações no 

“controle de vetores e reservatórios de doenças”, dispostas em legislações estaduais acerca do 

saneamento básico. Apesar de tais ações compreenderem etapas do saneamento ambiental, 

somente a questão dos resíduos sólidos será abordada nesta dissertação. 
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No Brasil, o manejo dos resíduos sólidos pode ser realizado de maneira integral, 

correspondendo às etapas de geração, coleta, transporte, manuseio, armazenamento, 

tratamento e destinação/reciclagem, ou de modo incompleto, somente com a coleta, transporte 

e destinação final, ou coleta, transporte, tratamento e destinação final, como apresentado na 

Figura 3.  

 

Figura 3 - Fluxograma dos potenciais processos no manejo dos resíduos 

sólidos. 

 
                                Fonte: Adaptado de Tchobanoglous (1977). 

 

O modelo de GERES adotado no Brasil caracteriza um modelo aberto (cradle to grave – 

do berço ao túmulo, como é conhecido na literatura) que oferece fluxos de entrada e saída, e 

não permite o fechamento do ciclo com total reaproveitamento energético dos resíduos. 

Devido à complexidade no manejo dos resíduos sólidos, as despesas governamentais 

podem apresentar números significativos. Tais despesas no gerenciamento dos resíduos 

variam com características geográficas e administrativas de cada município, bem como a 

qualidade do serviço prestado, abrangência e modelo adotado. 

Segundo dados da Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 

2014), os RSU podem representar até 30% das finanças públicas. No Brasil, entretanto, 

quando o responsável pelo manejo de RSU é o poder público, os gastos correspondem em 

média a 5,3% das despesas municipais para a amostra dos municípios médios e grandes, e um 

valor inferior nos municípios pequenos, 4,2% (SNIS, 2015). 

De acordo com Brasil (1988a), o manejo de resíduos sólidos é competência do Poder 

Público local, ou seja da Prefeitura do Município, e também de empresas particulares quando 
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da concessão pública desses serviços. Nos casos em que há concessão pública, cabe ao poder 

público o gerenciamento das atividades realizadas pelas empresas contratadas 

(concessionárias), respondendo objetivamente (em algumas situações de maneira subjetiva), 

por quaisquer atos dessas concessionárias (BRASIL, 2005, 2007c). De maneira 

compartilhada, também incide sobre a sociedade e empresas particulares a responsabilidade 

para com seus resíduos gerados (BRASIL, 2010a). 

De maneira similar a outros tipos de resíduos, os Remar também estão sujeitos a 

tratamento especial em algumas localidades, pelo quantitativo gerado e impacto causado nos 

ecossistemas, carecendo de atenção imediata e gestão diferenciada. 

Desta forma, os municípios que detêm áreas ociosas onde se faz prática incorreta e ilegal o 

descarte de marisco, também necessitam identificar e propor alternativas para o correto 

gerenciamento dos resíduos. Sendo assim, os municípios necessitam priorizar, colaborar e 

investir em estudos, bem como em parcerias com órgãos e instituições de pesquisa, que 

auxiliem no cumprimento dos instrumentos legais vigentes. 

Nesse sentido, ainda é insuficiente o quantitativo de estudos que abordem modelos 

holísticos de Gestão dos Resíduos Sólidos da Mariscagem (Gremar). Os trabalhos publicados 

em literatura, em geral, abordam alternativas para uso dos Remar em um determinado setor, 

não considerando o universo das potencialidades de uso dos Remar como insumo industrial. 

Nas regiões onde se pratica culturalmente a pesca do marisco, os modelos de gestão em 

rede podem subsidiar instituições públicas e privadas, bem como a sociedade a encontrarem 

soluções para as problemáticas causadas pelo descarte inadequado de Remar. 

Independente da espécie de marisco pescada, dos apetrechos utilizados e da produtividade 

dos bancos de marisco, será inerente a geração de Remar e a necessidade de um modelo de 

Gremar que considere toda a atividade pesqueira e o alcance do aproveitamento dos Remar, 

devido a natureza de sua composição química e potencial de uso como insumo em processo 

industrial. 

Os Remar devem ser compreendidos como aspectos ambientais, do ponto de vista da 

gestão, e passíveis de impactos negativos ao meio ambiente, pois são frequentemente 

dispostos às margens de corpos d’água, manguezais, praias e terrenos habitados e ociosos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos aponta que esses passivos ambientais formados 

pela disposição dos Remar devem constar no Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) ou nos Planos de Gestão Associada de Resíduos Sólidos. 
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A ausência de um instrumento legal que classifique os Remar quanto à sua origem permite 

uma total ausência de responsáveis no tocante ao manejo dos resíduos desde a coleta à 

destinação final, compreendidos pelo Gerenciamento dos Resíduos sólidos da Mariscagem 

(Geremar). 

Os principais geradores dos Remar são as marisqueiras que, em sua grande maioria, 

coletam os mariscos, realizam a cocção (queima) e o desconche (debulhagem/batimento), 

inerentes ao beneficiamento do marisco, e os vendem. Esse gerador é o principal responsável 

pelos Remar e deve também buscar alternativas como as apresentadas para destinar 

adequadamente as conchas de modo a não poluir e/ou contaminar os recursos naturais, 

essenciais à sua atividade. 

Contudo, as iniciativas de Geremar geralmente não partem das marisqueiras, uma vez que 

não possuem incentivos para o transporte de Remar e estrutura higiênico-sanitária adequada 

para o beneficiamento dos mariscos. Por outro lado, o Princípio da Responsabilidade 

Compartilhada, mencionado em Brasil (2010a), subjetiva a interpretação sobre de quem é a 

responsabilidade objetiva quanto ao correto manejo dos Remar, e permite que os Municípios 

externalizem sua responsabilidade para com o cumprimento legal no manejo dos RSU, 

renunciando o atendimento à sociedade, no tocante ao Geremar. Nesse sentido, além de 

instrumentos legais, outras mudanças em potencial são almejadas, como as reivindicações da 

sociedade e intervenções judiciais. Todas essas transformações norteariam e/ou ordenariam 

novas responsabilidades administrativas das prefeituras para com os Remar. 

Entretanto, implicitamente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a 

responsabilidade para com os resíduos domésticos, públicos, comerciais, prestadores de 

serviços (exceto grande gerador a depender da legislação local) é do poder executivo local, 

portanto, das prefeituras (BRASIL, 1988a; 2010a). Dessa forma, mesmo na ausência de 

legislação que objetive a classificação, regulação da coleta, tratamento e disposição adequada 

dos Remar, o poder público deve realizar o manejo correto, garantindo assim sadios os 

recursos naturais e a qualidade da vida humana e de outras populações, uma vez que a 

limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são princípios fundamentais contemplados 

pela Política Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2007b). 

Portanto, ao se tratarem de resíduos lançados culturalmente por comunidades pesqueiras, 

muitas delas tradicionais e em logradouros públicos, os Remar podem ser considerados RSU, 

denominação atribuída aos objetos passiveis de atendimento dos serviços regulares de limpeza 

urbana (BRASIL, 2010a). 
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 Geração e manejo dos resíduos sólidos da mariscagem 2.4.1

 

A geração dos Remar vem sendo intensificada, por diversos fatores que englobam as 

dimensões social, econômica e ambiental. 

Em qualquer região de litoral que possua grande produtividade com a extração de 

mariscos, percebe-se a existência de inúmeros “amontoados de conchas” que se acumulam 

próximos às áreas de processamento
15

 do marisco. 

Esse crescimento da quantidade de Remar tem sido proporcionado por diversos fatores, 

dentre eles: i) a migração temporária para a mariscagem, realizada por profissionais de outras 

modalidades da pesca, nos períodos em que há proibição de pesca para as espécies as quais o 

pescador está cadastrado/licenciado; ii) a oferta de emprego, uma vez que o marisqueiro 

amador atuante por conveniência, não empregado em suas reais funções laborais, passa a 

explorar com maior frequência os estoques naturais; iii) a falta de fiscalização de órgãos 

ambientais no controle da pesca do marisco durante o período de defeso, ou com tamanho 

impróprio para coleta (para a atuação dos órgãos ambientais nesse item é necessário que seja 

instituído legalmente o defeso para a espécie); iv) ausência de sensibilidade das marisqueiras 

na coleta dos mariscos “jovens”, o que causa, além do crescimento da quantidade de conchas, 

insustentabilidade na atividade da mariscagem; v) morte de mariscos causada por impactos 

antropogênicos, principalmente pelo despejo de efluentes industriais. 

Para muitos municípios, como os Municípios do litoral norte pernambucano, ainda existe 

carência de dados oficiais que mensurem ou identifiquem a quantidade de cascas de mariscos 

geradas pela atividade da mariscagem por unidade de tempo em uma determinada região. 

Essa incógnita em relação aos Remar dificulta a atuação de órgãos públicos no planejamento 

e operacionalização de planos de manejo e gestão adequada para com os resíduos, bem como 

o controle e o monitoramento dos impactos socioambientais oriundos de sua geração 

desenfreada. 

Alguns estudos apresentaram, ainda que de forma parcial, resultados importantes do 

quantitativo de Remar gerado. Segundo Oliveira (2013a), cada saco de 60 kg de mariscos, 

produzem entre 3 e 5 kg de “filé” de marisco (a depender da época do ano), sendo o restante a 

porção líquida e a casca, que correspondem a aproximadamente 55kg. No entanto, Petrielli 

                                                
 

15Área utilizada para a retirada da carne das conchas para obtenção do filé (forma que o produto é 

comercializado), onde ocorrem os processos de “queima” (cocção) e “debulhamento/batimento” (desconche). 
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Formas de destinação dos Remar 

(2008) constatou, que o peso das cascas após dois (2) meses do descarte reduzira em 

aproximadamente 40%. Sendo assim, grande parte dos Remar ainda consiste de matéria 

orgânica e sua porção líquida nos primeiros meses. 

A pesquisa realizada por Valentim et al. (2011), em Vitória-ES, apresentou uma amostra 

da produção de Remar, com geração de 2 ton x mês
-1

, para a produção de sete (7) 

marisqueiras, o que daria uma quantidade individual de aproximadamente 286kg x mês
-1

. 

Para Lima et al. (2000 apud SILVA-CAVALCANTI, 2011), que realizou estudo na 

comunidade de Beira-Mar 2, Município de Igarassu-PE, litoral norte de Pernambuco, estima-

se que a quantidade de Remar despejada nas margens do Rio Igarassu (conhecido como Rio 

São Domingos), seja de 100 ton x mês
-1

, quantidade esta responsável pelo assoreamento de 

vários trechos do rio, bem como sua navegação. 

Na mesma região, a pesquisa realizada por Oliveira (2013a), na APA de Santa Cruz, entre 

os Municípios de Itamaracá, Itapissuma, bem como em Igarassu verificou que grande parcela 

das marisqueiras das comunidades locais (42%) descartam as conchas de maneira inadequada 

em terrenos ociosos, baldios ou cedidos. A Figura 4 ilustra as formas de destinação de Remar 

adotadas na área de estudo. Segundo o autor, o município não dispõe de manejo para os 

Remar produzidos, e portanto o indicador de destinação “lixo” aponta que, em potencial, os 

Remar são coletados e destinados pelo município, quando misturado com outros resíduos 

(12%). 
 

Figura 4 - Destinação dos Remar pelas marisqueiras na APA de Santa Cruz-PE*. 
 

 
 

*Nota: Os dados são referentes aos municípios de Itamaracá, Itapissuma e Igarassu-PE. 

Fonte: OLIVEIRA, 2013a. 
 

A pesquisa de Petrielli (2008), realizada em Ribeirão da Ilha-SC, com os Remar da 

miticultura, apresenta uma estimativa da geração de Remar x ano
-1

 de 1.138,45ton para a 

produção das fazendas marinhas de cultivos de marisco, e 19,37ton para os Remar produzidos 
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pelos restaurantes, totalizando aproximadamente 1.158ton x ano
-1 

(Figura 5). Essa massa 

corresponde a um volume estimado de 2.205,86 m
3
. 

 

Figura 5 - Geração de Remar nas fazendas de aquicultura em Santa Catarina-SC. 

 
Fonte: PETRIELLI, 2008. 

 

Segundo a autora, a diferença de produção nos primeiros meses do ano deve-se ao aumento 

do número de turistas visitantes, durante a temporada de verão, que demanda maior 

comercialização, frequência do manejo e, consequentemente, a quantidade de Remar. 

Ainda na miticultura de Santa Catarina, Radavelli (2015), apresenta um comparativo de 

descarte de Remar entre dois Municípios (Figura 6), onde aproximadamente 66% dos 

mitilicultores do município 2 depositam os resíduos no mar (2.04 ton x semana
-1

), 16,66% em 

terrenos cedidos (5.15 ton x semana
-1

), 8,66% em terrenos ociosos (2.68 ton x semana
-1

) e 

outros 8,33% em lixeiras urbanas (2.68 ton x semana
-1

).  

 
 

Figura 6 - Comparação entre o descarte de Remar de dois Municípios. 

 
Fonte: RADAVELLI, 2015. 
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No entanto, no Município 1, 46% dos entrevistados são atendidos pela empresa municipal 

que recolhe os resíduos urbanos, inclusive as conchas provenientes do desconche (23 ton x 

semana
-1

) outros 50% (cedidos ou abandonados (25 ton x semana
-1

). 

Este modelo de gerenciamento dos Remar do Município 1 exemplifica uma referência do 

potencial a ser alcançado pela maioria dos aquicultores produtores de marisco e Municípios 

com áreas de disposição inadequada. 

Na busca de exemplos que corroborem para a Gremar, a análise de mercado (Quadro 2) 

realizada por Bocchese (2008) em Santa Catarina-SC, permite ao Município consultar partes 

interessadas no uso dos Remar para futuros investimentos do governo no setor da 

mariscagem, uma vez que o Município pode obter sua própria central de processamento ou 

por meio das parcerias. 

 

Quadro 2 -  Análise de mercado das empresas em SC que utilizam o CaCO3. 

Fonte: Adaptado de PETRIELLI, (2008). 

 

Este processo de consulta ao mercado local é uma demonstração de atitude proativa na 

administração dos Remar e permite a prevenção da poluição, contaminação nos locais de 

disposição, benefícios sociais em um ambiente salutar sem incidências de vetores e doenças, 

bem como ganhos econômicos para o setor industrial que empregará seu aproveitamento. 

ÁREA/  

MUNICÍPIO 
INSUMO 

QUANTIDADE 

CONSUMIDA 

(kg/mês) 

PREÇO DE 

AQUISIÇÃO 
FORNECEDOR 

INTERESSE NO USO DOS 

RESMAR COMO INSUMO NO 

PROCESSO PRODUTIVO 

Argamassa/ 

Florianópolis 
Cal virgem 150.000 

R$ 0,17/kg 

(com frete) 

Informou apenas 

que o produto 

vem do Paraná 

Somente se for comprovada a 

qualidade do produto 

Tintas e revestimentos/ 

São José 

Carbonato de 

Cálcio 
3.000 

R$ 0,92/Kg 

(com frete) 

Não 

Informou 

Somente se for comprovada a 

qualidade do produto 

Tubos e conexões/ 

Joinville 

Carbonato de 

Cálcio 
550.000 Não informou 

Não 

Informou 

Somente se for comprovada a 

qualidade do produto. 

Indústria plástica/ 

Siderópolis 

Carbonato de 

Cálcio 
120.000 

R$ 0,37/Kg 

(com frete) 

Não 

Informou 

Somente se for comprovado um 

padrão uniforma na tonalidade e 

um nível de sílica aceitável no 

produto 

Companhia de água e 

saneamento/ 

Florianópolis 

Cal hidratada 125.000 
R$ 0,35/Kg 

(com frete) 
Cobrascal 

É necessário concorrer ao pregão 

eletrônico 

Adm. de Estação de 

Tratamento 

de Água-ETA/ 

Florianópolis 

Cal hidratada 400/ano 
R$ 0,63/Kg 

(com frete) 
B & L 

Somente se for comprovada 

qualidade do produto e preço 

competitivo 

Produtora de ração 

animal 

Carbonato de 

Cálcio 
7.000.000 

Não  

informou 

Informou que a 

matéria prima 

vem de São 

Paulo-SP 

Sim 

Indústria de papel e 

embalagens/ 

Três Barras e Blumenau 

Cal virgem 1.200.000 
R$ 0,18/Kg 

(com frete) 

Não  

informou 
Sim 
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 Principais alternativas para o aproveitamento dos Remar 2.4.2

 

As conchas pode ser utilizadas como matéria-prima em diversos processos industriais, 

quando aquecidas a 500ºC para eliminação da matéria orgânica para obtenção de CaCO3 com 

90% de pureza (GREMI DE RECUPERACIÓN DE CATALUNYA, 2007). 

As problemáticas socioambientais causadas pelo descarte inadequado dos Remar 

provocam pesquisadores ao desenvolvimento de estudos e modelos aplicados para diversos 

setores, tais como: i) construção civil (YOON, 2003; YANG, 2005; SILVA, 2007); ii) 

combate a incêndios (CHONG et al, 2005); iii) agrícola (NAHASS; SEVERINO, 2003; 

SANT’ANNA, 2007; COSTA et al., 2012; MONACO et al., 2012); iv) aviário ou pecuário 

(CYSY, 2015); v) farmacêutico (SANT’ANNA, 2007); vi) tratamento de águas residuais 

(KWON, 2004; CHEN et al., 2013); e, vii) educação (OLIVEIRA, 2013a). 

 

 Utilização na construção civil 2.4.2.1

 

Produtos oriundos do carbonato de cálcio (CaCO3) podem reagir por meio da estabilização 

química de alguns materiais devido à sua capacidade de estagnar a corrosão. Bastante 

utilizado, o CaO é usado para evitar a corrosão nos materiais de construção civil 

(SANT’ANNA; SILVA, 2007). 

Yoon et al. (2003) e Yang (2005) pesquisaram a possibilidade de substituir alguns 

agregados na fabricação de cimento por conchas de ostras moídas, através da mistura de areia 

e concha de ostra moída. Segundo Yoon et al. (2003), a utilização dos Remar na produção de 

cimento apresentou as mesmas características aceitáveis que o uso da areia. Os resultados 

experimentais demonstram que as conchas de bivalves marinhos por serem materiais ricos em 

calcário são eficazes na substituição da areia, indicando uma potencialidade no uso desses 

recursos (YOON et al., 2003). 

Pesquisadores em Santa Catarina estudam a resistência de blocos com mistura de conchas 

de ostras, viabilizando sua produtividade, onde a obtenção do material, com cerca de 40% de 

porosidade, seria capaz de contribuir para manter a umidade de um ambiente entre 40 e 60%, 

considerado ideal para o conforto humano. Esse material conhecido como “cerâmica de terra” 

é produzido a partir de conchas calcinadas (óxido de cálcio – CaO), caulinita calcinada e 

óxido de silício (SiO2) (PETRIELLI, 2008). 

No processo produtivo do cimento, a extração das matérias-primas necessárias (carbonato 

de cálcio, sílica, alumínio e minério de ferro) são geralmente extraídas em minas de rochas 
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calcárias ou argilosas por meio do uso de explosivos, com produção de impactos negativos 

associados ao ambiente natural que as indústrias buscam evitar através do aprimoramento 

tecnológico (LAFARGE, 2015). 

Tais impactos podem ser eufemizados e evitados em sua totalidade, quando são utilizadas 

fontes alternativas para a extração das matérias primas calcárias, como no caso da utilização 

das conchas marinhas, ricas em CaCO3 para o processo produtivo do cimento. 

 

 Uso na correção de acidez do solo 2.4.2.2

 

Os solos podem ser naturalmente ácidos devido ao seu material de origem ou podem 

desenvolver a acidez pela exposição excessiva à ação de chuvas e temperaturas elevadas, 

cultivo intensivo de plantas, uso de fertilizantes e erosão superficial (CPRM, 2000).  

A acidez do solo, como em outros meios, é medida pelo potencial de hidrogênio (pH). Para 

se corrigir essa acidez do solo faz-se o uso de um processo denominado “calagem” que 

consiste na aplicação de calcário ou qualquer material alcalino capaz de neutralizar os efeitos 

tóxicos dos fatores causadores de acidez, além de levar nutrientes aos vegetais, como o cálcio 

e magnésio. 

O manejo correto do solo através da calagem promove um crescimento da produtividade 

agrícola dentro de uma mesma área, conhecido como “crescimento vertical”, e permite que o 

agricultor corrija seu solo (visto que a maioria das culturas só atinge a maior taxa de 

produtividade em ambientes neutros) e evitem que outras áreas sejam degradadas para o 

atendimento da demanda alimentar (NAHASS; SEVERINO, 2003). 

De acordo com o Decreto nº 8.384, de 29 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014) que altera 

o anexo do Decreto nº 4.954 (BRASIL, 2004), que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da 

produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados 

à agricultura, os corretivos de solos são: 

 

“[...] produtos de natureza inorgânica, orgânica ou ambas, usado para melhorar as 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, isoladas ou cumulativamente, ou 

como meio para o crescimento de plantas, não tendo em conta seu valor como 

fertilizante, além de não produzir característica prejudicial ao solo e aos vegetais” 

(BRASIL, 2014). 

 

Dentre os corretivos de solo, o Decreto nº 4.954/2004 classifica como um corretivo de 

acidez como: “produto que promove a correção da acidez do solo, além de fornecer cálcio, 

magnésio ou ambos” (BRASIL, 2014). 
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A correção da acidez do solo pode ser feita pelo uso de calcário de origem mineral ou de 

conchas marinhas ricas em CaCO3 que constitui, portanto, uma substância adequada para 

correção da maioria dos solos ácidos (COSTA et al., 2012). 

Para Cysy (2015), o uso do calcário de conchas como corretivo da acidez dos solos são 

mais eficientes em produtividade e lucratividade devido às diferenças físicas e químicas do 

que o calcário das rochas. Segundo o autor, o primeiro tem porosidade 10,6% que comparada 

a 5,9% do calcário da rocha perfaz uma superfície de contato muito maior, o que contribui 

para o aumento da solubilidade, dez vezes maior do que a rocha (CYSY, 2015). 

Monaco et al. (2012), utilizaram farelo de conchas da espécie Anomalocardia brasiliana, 

bastante abundante no litoral brasileiro, sobretudo na região Nordeste, para adsorção de 

fósforo e correção da acidez do solo e constataram que o farelo de concha de vôngole 

apresenta potencial de uso como corretivo de acidez do solo Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico, com dose recomenda para correção do pH do horizonte A de um de 2,92 t ha
-1

, e 

para o horizonte B devem ser usadas 3,35 t ha
-1

. 

Na Zona da Mata pernambucana, o pó das conchas é utilizado para corrigir a acidez do 

solo na calagem, prática na qual se aplica calcário ou outro material alcalino para neutralizar 

os efeitos tóxicos dos fatores causadores de acidez (OLIVEIRA et al, 2005). Fabricantes que 

utilizam o CaCO3 oriundo de conchas naturais afirmam que seu uso, por ser mais solúvel e 

reagir mais rapidamente com o solo, oferece resultados mais rápidos que o CaCO3 de origem 

mineral (CYSY, 2015). 

Em relação à adsorção de fósforo, Monaco et al. (2012) apontam o potencial dos Remar 

para os sistemas de remoção de fósforo de águas residuárias, visto que a análise das formas 

das curvas de adsorção de solo indicam que houve afinidade entre o fósforo e os sítios de 

adsorção existentes no resíduo. 

 

 Emprego do Remar no tratamento de águas residuais 2.4.2.3

 

A pesquisa de Kwon et al. (2004) assegura que as conchas marinhas podem ser utilizadas 

na remoção do fósforo de águas residuárias, pois quando pirolisadas transformam-se em CaO, 

que reage mais facilmente com o fosfato, tornando-o insolúvel para a separação. O autor 

afirma que no processo final as conchas possuem eficiência maior que 98%, para remoção de 

fosfatos em águas residuárias, apresentando-se como uma importante estratégia para o 

controle da eutrofização. 
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Da maneira similar, as pesquisas de Chen et al. (2013) e Jung et al. (2016) também 

afirmam que o pó de casca de moluscos bivalves hidrotermicamente modificado tem potencial 

na degradação da matéria orgânica, no combate a patógenos e no tratamento avançados de 

águas residuais. 

 

 Na indústria farmacêutico-alimentícia 2.4.2.4

 

Na indústria farmacêutica e de gêneros alimentícios, os Remar podem ser processados para 

extração e utilizados na suplementação alimentar de humanos e no setor aviário. 

No setor aviário pode ser usado como suplemento alimentar das rações, evitando a 

ocorrência de doenças ligadas à má formação óssea devido à deficiência de cálcio e 

propiciando ovos mais resistentes, com um diferencial comercial (ABONOMAR, 2015). 

Para o uso humano, as conchas marinhas podem ser incorporadas em suplementos 

alimentares ricos em cálcio e outros minerais essenciais à perfeita saúde humana, quando da 

ionização do cálcio, o que permite a reutilização da forma não alotrópica do cálcio, o cálcio 

iônico, diminuindo as incidências de osteoporose (SANT’ANNA et al. 2007). 

A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica, caracterizada pela perda de densidade 

óssea e da microdeterioração arquitetural do tecido ósseo, provocando fragilidade óssea que 

susceptibilidade à fraturas (WOOLF; PFLEGER, 2005). No entanto, a deficiência de cálcio 

pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, pois como ele é constantemente absorvido pelo 

corpo requer ingestão regular de alimentos em que há grande concentração. 

Estudos realizados com pessoas idosas no Japão confirmam que o CaCO3 das conchas é 

melhor absorvido pelo intestino, aumentando a densidade mineral dos ossos, principalmente 

na região lombar de pessoas com deficiência em cálcio e auxiliando no combate e prevenção 

da osteoporose. Cientistas americanos mostraram também que, no combate à tensão pré-

menstrual, o suplemento do cálcio de concha de ostra reduziu em 50% os sintomas, 

diminuindo consideravelmente a depressão e as cólicas (SANT’ANNA et al., 2007). 

A deficiência de cálcio pode causar agitação, unhas quebradiças, propensão à cáries, 

depressão, hipertensão, insônia, irritação, dormência no corpo e palpitações. No entanto, o 

excesso pode desenvolver cálculos renais (pedras no rim), que são na verdade pequenos 

aglomerados de uma substância conhecida como oxalato de cálcio (HELLER et al., 1999). 

A Academia Nacional de Ciências citado por Heller et al. (1999), afirma que as 

necessidades de cálcio estão avaliadas em cerca de 800 mg x dia
-1

 para humanos adultos, 
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podendo variar com a idade, sobretudo na infância e na adolescência, no estado de gravidez e 

na amamentação, fixado o nível máximo de 2.500 mg de cálcio x dia
-1

, o que varia muito já 

que a capacidade de absorção pode ser favorecida pela lactose e vitamina D, mas prejudicada 

por ácido fítico, oxalatos, fosfatos. 

De acordo com Nunes et al. (2006), apesar do Brasil possuir grande faixa litorânea e 

produzir grande quantidade de conchas marinhas oriundas da atividade da mariscagem, ainda 

importa suplementos à base de pó de conchas. 

A ausência de incentivos da cadeia produtiva para utilização de insumos e fabricação de 

produtos suplementares de base cálcica, é um importante indicador negativo, pois mesmo que 

as pesquisas apontem resultados positivos e aprovem o uso de suplementos alimentares à base 

de pó de conchas oriundas dos Remar, a aplicação desses estudos de maneira autônoma, não 

integrada às políticas que visem integrar mitigação de impactos com desenvolvimento 

tecnológico, não resultará mudanças significativas desse quadro apresentado. 

Estudos realizados na área de tecnologia farmacêutica para obtenção de comprimidos à 

base do pó de conchas de ostras coletadas na região litorânea do Estado de Pernambuco, 

atestaram que os Remar podem ser perfeitamente inseridos reaproveitados pela indústria 

farmacêutica brasileira (NUNES et al., 2006). 
 

3 OBJETIVO GERAL 

 

A pesquisa tem como finalidade subsidiar a elaboração de um plano de gestão para os 

resíduos sólidos da atividade da mariscagem em áreas legalmente protegidas. 

 

 Objetivos específicos 3.1

 

 Mapear os principais locais de beneficiamento dos mariscos, relacionando-os com 

os impactos socioambientais decorrentes da atividade de mariscagem; 

 Avaliar a forma de manejo dos resíduos gerados no beneficiamento do marisco; 

 Identificar potenciais alternativas para o manejo adequado dos resíduos da 

mariscagem, com base nos instrumentos legais. 

 

4 METODOLOGIA 

 Área de estudo 4.1
 

A pesquisa foi realizada na APA de Nova Cruz (Figura 7), situada no município de 
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Igarassu-PE, em uma das principais regiões de desenvolvimento da atividade da mariscagem, 

e outras modalidades de pesca. 

O Município de Igarassu localiza-se no litoral norte do estado de Pernambuco, na 

mesorregião Metropolitana e na Microrregião Itamaracá do Estado de Pernambuco, possui 

limites a norte com Goiana; a sul com Paulista e Abreu e Lima; e a leste com Itamaracá, 

Itapissuma e Oceano Atlântico; e a oeste com Tracunhaém e Araçoiaba. Igarassu está 

localizado na Região de Desenvolvimento Metropolitano – RD 12 e ocupa uma área de 

305,560 km
2
 que representa 0,33% do território pernambucano (IBGE, 2010; IGARASSU, 

2015; PERNAMBUCO, 2010). 

A Área de Proteção Ambiental de Nova Cruz (APA de Nova Cruz) possui 45km
2
 de área e 

foi instituída pelo Decreto nº 113, de 25 de novembro de 2004, e constitui, portanto, em uma 

APA Municipal (IGARASSU, 2004). É constituída pela porção Leste do Município, 

limitando-se a Oeste com a Zona Urbana de Igarassu Sede e Cruz de Rebouças, ao Norte com 

o Município de Itapissuma e Ilha de Itamaracá, a Leste com o Oceano Atlântico e Município 

de Paulista e ao Sul com o Município de Abreu e Lima. 

No âmbito da investigação e da análise, optou-se pela não fragmentação da descrição das 

dimensões do ambiente pesquisado, sob à luz de uma abordagem complexa. 
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Figura 7 - Mapa representativo da localização do Município de Igarassu-PE e do Zoneamento da APA de Nova Cruz. 
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Fontes: Secretaria  de Planejamento, Meio ambiente e Patrimônio Histórico do Município de Igarassu, 2004; Atlas de Desenvolvimento Humano Metropolitana do Recife, 2011.  
Adaptação do autor. 
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 Dimensão ambiental-ecológica 4.1.1

 

A atual divisão territorial, realizada em 2001, divide o município em 3 distritos: Igarassu, 

Nova Cruz e Três Ladeiras (IBGE, 2015). 

O relevo do município de Igarassu faz parte da unidade dos Tabuleiros Costeiros que 

acompanha o litoral de todo o Nordeste, com altitude média de 50 a 100 metros, apresentando 

formação geológica da Província Borborema, sendo constituído do Complexo Salgadinho e 

dos sedimentos das formações Beberibe e Gramame do Grupo Barreiras e dos Depósitos 

Flúvio-marinhos e Aluvionares (CPRM, 2005). 

Em relação aos domínios hidrogeológicos, apresenta dominância do Intersticial, Karstico-

fissural e Fissural, e no tocante à bacia hidrográfica, os domínios do Grupo de Bacias de 

Pequenos Rios Costeiros, cujos principais são: Igarassu, Palmeira, Jarapiá, Cumbé, Catucá, 

Botafogo, Itapicuru, Tabatinga, das Pacas, Paripe, Conga, Bonança, Utinga, Monjope e 

Maniquara (todos perenes), e os riachos: Jardim, Santo Antônio, do Acio, do Paulo, 

Arrombado e o Arroio Desterro (CPRM, 2005). 

Um dos principais rios do município, o rio São Domingos (também conhecido e registrado 

em documentos oficiais como Rio Igarassu) foi chamado primitivamente pelos nativos índios 

Caetés de rio “Jussara”. Possui sua nascente no córrego do arregalado na cidade de Abreu e 

Lima, e extensão aproximada de 50km e 14.341,20 ha, sendo 81,70% no território de 

Igarassu. Tem como principais afluentes os rios Taépe, Tabatinga, Bonança, Utinga, 

Monjope, Maniquara e os riachos do Paulo, Pitanga e Arrombados. O Rio São Domingos é 

um dos mais impactados pelo descarte inadequado de Remar em seu leito e considerado 

“poluído” na classificação do órgão ambiental estadual (CPRH, 2003a; IGARASSU, 2015). 

O Município apresenta um clima tropical úmido do tipo As’ de acordo com a classificação 

de Köppen. A temperatura média anual em Igarassu é 25.5 °C, sendo o mês de fevereiro o 

mais quente com temperatura média de 26.7 °C, e julho o de menores temperaturas com 23.8 

°C. Apresenta pluviosidade média anual flutuante entre 1661 – 2050 mm, sendo novembro o 

mês mais seco e junho o mais chuvoso (APAC, 2014; CPRM, 2005). 

O índice pluviométrico, além de outros fatores físicos, químicos e biológicos, afeta 

diretamente a reprodução das espécies de marisco envolvidas na atividade da mariscagem, e 

consequência disto, a pesca e a geração dos Remar. Estes fatores físicos favorecem o 

predomínio do bioma Mata Atlântica, com vegetação do tipo Floresta Subperenifólia, com 

partes de Floresta Subcaducifólia e grande faixa de manguezal que se estende até o litoral, 
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importante habitat de reprodução dos mariscos (CPRH, 2003b; CPRM, 2005). 

O litoral igarassuano, onde está situada a APA de Nova Cruz (distrito de Nova Cruz), 

possui praias com águas quentes e calmas como praia dos Marcos, a menor praia do 

município com aproximadamente 300m e localizada às margens do Canal de Santa Cruz entre 

o continente e a ilha de Itamaracá, baseada na atividade turística e lazer, e apropriada para a 

realização de esportes náuticos. Bem próximo à praia dos Marcos está localizada a praia da 

Gavôa, com extensão de cerca de 1 000 metros (IGARASSU, 2015). 

A principal praia do Município é Mangue Seco, que possui extensa faixa de areia e é 

extremamente importante para o desenvolvimento da atividade da mariscagem. A praia de 

Mangue Seco, conhecida como praia do Ramalho e também praia do Capitão, localiza-se no 

Distrito de Nova Cruz, bastante frequentadas por marisqueiras amadores e profissionais, 

possui aproximadamente 1 500 metros de extensão, águas pouco profundas e recuo de cerca 

de 500 metros na maré baixa. Esse recuo da maré permite o acesso à ilhota da Coroa do Avião 

durante a baixa-mar (IBGE, 2015; IGARASSU, 2015). 

A Coroa do Avião é um banco de areia de formação geológica recente oriunda da erosão e 

deposição de sedimentos localizado na parte sul do Canal de Santa Cruz (complexo 

estuarino), entre o Município de Ilha de Itamaracá e Igarassu. Possui cerca de 20.000m
2
 com 

560m de cumprimento e 80m de largura, que se liga com o continente na baixa-mar, onde em 

determinadas épocas do ano é rota de aves migratórias para abrigo e alimentação (PINTO; 

SANTOS, 2006). 

 

 Aspectos socioculturais 4.1.2

 

De acordo com o censo do IBGE de 2010, a população de Igarassu é de 102.021 hab., 

52.705 mulheres e 49.316 homens, dos quais 93.931 são residentes da área urbana e apenas 

8.090 da área rural. A estimativa para 2015, é que a população aumente para 112.463 hab 

(IBGE, 2015). 

O índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDH-M) é de 0,665, com percentual 

aproximado de 8,4% das pessoas analfabetas ou com menos de 1 ano de estudo e um 

percentual de quase 22% da população com no máximo 3 anos de estudo (CONDEPE-

FIDEM, 2015). 

Em relação ao saneamento básico, considerado para abastecimento de água, rede de esgoto 

e coleta de lixo (exclui drenagem de águas pluviais), aproximadamente 16,6% dos domicílios 
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possuem serviço adequado, cerca de 79,2% semi-adequado (com pelo menos um serviço de 

saneamento adequado) e 6,43% saneamento inadequado (CONDEPE-FIDEM, 2015; IBGE, 

2015). O serviço de coleta de lixo atende a 78,3% domicílios (CPRM, 2005). 

O município de Igarassu foi fundado em 27 de setembro de 1535, ano de construção da 

capela consagrada aos Santos Cosme e Damião, considerada a mais antiga do Brasil e situada 

no Sítio Histórico do município. O Sítio Histórico de Igarassu possui uma área de 396 202 

metros quadrados e um dos conjuntos arquitetônicos civis e religiosos mais antigos e mais 

bem conservados do Estado de Pernambuco. O Convento de Santo Antônio construído em 

estilo barroco no final do século XVI, foi o terceiro convento construído no Brasil pelos 

padres franciscanos. No ano de 1848, durante a Revolução Praieira, foi utilizado como 

quartel-general pelas tropas revolucionárias. Atualmente, é a sede do Museu Pinacoteca de 

Igarassu (IGARASSU, 2015). 

Outro marco interessante na história igarassuana possui raiz na praia dos Marcos, 

conhecida historicamente por ter desembarcado Duarte Coelho em 1535, onde hoje abriga 

uma réplica do marco divisório das capitanias de Pernambuco e Itamaracá (IGARASSU, 

2015). 

Este conjunto de aspectos sociais têm atraído para a região pesquisada um considerável 

número de pessoas responsáveis pelo consumo de mariscos e pela tradição de centenas de 

marisqueiras na atividade da mariscagem. 

 

 Aspectos econômicos  4.1.3

 

Em Igarassu, somente 20.789 munícipes possuem emprego formal, o que representa 

aproximadamente 19% da população total. Em todo o Município, cerca de 8,5% da população 

é extremamente pobre, 20,9% são pobres e 51,4% possuem vulnerabilidade à pobreza. A 

incidência de pobreza da população é de 69,32% e o índice de Gini 0,48 (CONDEPE-FIDEM, 

2015; IBGE, 2015). 

O PIB do Município (2012) é de R$ 1.470.899, e sua contribuição econômica para o 

Estado é de cerca de 1,4% do PIB do Estado de Pernambuco (representando a sétimo 

economia do Estado). O Município possui o sétimo PIB per capita de Pernambuco de R$ 

14.008, com rendimento médio per capita domiciliar per capita de R$ 370,54 (CONDEPE-

FIDEM, 2015; IBGE, 2015).  
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O setor de serviços contribui com cerca de 40% do PIB do Estado (R$586.049, 

excetuando-se a administração, saúde e educação públicas e seguridade social); o setor 

industrial colabora com aproximadamente 50% (R$729.059); e o setor agropecuário, destaque 

para cana-de-açúcar e mandioca, com pouco mais de 2% (R$29,899) do Estado (CONDEPE-

FIDEM, 2015). Em relação à administração pública é responsável por 20,1% da renda gerada 

no âmbito municipal (ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA RMR, 2011). 

A ausência de oportunidades no cenário econômico local tem historicamente contribuído 

para o crescimento do contingente da atividade da mariscagem, elevando o esforço da pesca e 

instabilizando a atividade profissional da mariscagem (EL-DEIR, 2009). 

 

 Procedimentos metodológicos 4.2

 

Neste estudo foi realizada uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, com o intuito 

de tornar o objeto de estudo mais explícito, aumentar a experiência do pesquisador com o 

problema identificado e o aprimoramento de ideias, proporcionando uma visão mais geral e 

aproximada do objeto de estudo (GIL, 2002, 2009). 

Empregou-se como método de investigação um caso de estudo, que busca fornecer 

respostas relativas a causas de determinados fenômenos, e investiga empiricamente um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente definidas, utilizando-se várias fontes de evidências. O caso de 

estudo tem como objetivo analisar uma unidade de maneira aprofundada, podendo esta ser um 

sujeito, um grupo de pessoas, ou uma comunidade, para se obter uma compreensão global 

descritiva do caso particular (YIN, 2005, 2015). 

Uma das vantagens da pesquisa qualitativa, segundo Triviños (1987), é que não admite 

visões isoladas sobre o objeto de estudo, desenvolvendo de maneira dinâmica, uma 

retroalimentação entre coleta e análise de dados, com enfoque essencial no processo integral. 

Para se compreender a relação entre sociedade e natureza em sua globalidade, urge um 

entendimento sistêmico, em que os elementos que compõem o todo, econômico, político, 

sociológico, psicológico, afetivo, mitológico são indissociáveis, compostos por uma teia não 

muito visível, mas interativa entre as partes e o todo (CAPRA, 1996a, 1996b). 

O conjunto dos procedimentos metodológicos e técnicos encontram-se articulados no 

âmbito de uma abordagem científica complexa. Dessa forma, o foco é direcionado quando os 

elementos que constituem um todo são inseparáveis do conhecimento das partes e vice-versa. 
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Um enfoque complexo estabelece uma implicação interdisciplinar e mútua entre sistema, 

organização, existência e interação, bem como da integração entre ordem, desordem e 

organização, citado por Morin (2005). No pensamento complexo não existe ciência pura, tudo 

se passa de outro modo, mais complexo e com recriação intelectual permanente, na busca de 

uma abordagem transdisciplinar em fenômenos sistêmicos, com vistas na mudança de 

paradigmas, dando lugar à criatividade, à desordem e às incertezas, estimulando a abordagem 

de caracteres multidimensionais de toda realidade estudada (MORIN, 2003, 2005). 

Para se compreender a relação entre sociedade e natureza em sua globalidade, urge um 

entendimento sistêmico, onde os elementos econômico, político, sociológico, psicológico, 

afetivo, mitológico, que compõem o todo, são indissociáveis, havendo relação formada por 

uma teia não-visível, mas interativa entre as partes e o todo (CAPRA, 1996a). 

Diante da complexidade do estudo dos Remar, a observância e consideração de elementos 

descentralizados na pesquisa, permitiu um entendimento mais holístico do objeto estudado, 

bem como as teias não muito visíveis entre as relações “sociedade-sociedade” e “sociedade-

natureza”. 

 

 Técnicas de coleta de dados 4.3

 

Foram utilizadas como técnicas de coleta de dados secundários pesquisa bibliográfica e 

documental, em relatórios oficiais e científicos, para obtenção de um maior alcance no 

conhecimento da área e do objeto de estudo. Para coleta de dados primários utilizou-se 

entrevista semiestruturada, entrevista não-estruturada, anotações de campo, registro 

fotográfico e observação livre (TRIVIÑOS, 1987). 

As técnicas de observação livre, anotações de campo, e registro fotográfico permitiram a 

captura de dados e informações acerca do objeto de estudo sem a necessidade de categorizá-

los no instante da coleta, permitindo decodificações posteriores úteis para a análise dos dados. 

 

 Entrevistas 4.3.1

 

Foram realizadas quatro (4) entrevistas semiestruturadas com atores do setor público, bem 

como não-estruturadas, com um (1) representante de classe da pesca e dois (2) shareholders 

responsáveis de empresas privadas com questões elaboradas de acordo com a área de atuação 

dos entrevistados, com foco em políticas públicas, mariscagem, relações institucionais, bem 
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como acerca de procedimentos operacionais de gestão e gerenciamento de resíduos oriundos 

da atividade da mariscagem. Com o intuito de alcançar a percepção da comunidade local 

acerca dos resíduos sólidos da mariscagem e os modelos de gestão adotados, alcançou-se os 

dados e informações da pesquisa de Oliveira (2013a), realizada no Município de Igarassu, o 

que corroborou para a construção de uma “macrovisão” com os principais atores envolvidos 

no processo. 

No setor público foram entrevistados os responsáveis das pastas: Secretaria de 

Planejamento de Igarassu (SEPLAN); Secretaria de Meio Ambiente e Biodiversidade de 

Igarassu (SEMAB); Secretário executivo da Secretaria das Cidades de Igarassu (SECID); e a 

analista de projetos da Empresa de Urbanização de Igarassu (URBi). 

Em relação ao setor privado, buscou-se estabelecer contato aleatório através de Serviço de 

Atendimento ao Consumidor (SAC) e Endereço Eletrônico Institucional (e-mail), com 6 

empresas privadas, demandantes de CaCO3, abordando um potencial interesse no uso dos 

Remar como insumos na produção de seus produtos e em uma potencial parceria com o 

Município de Igarassu. Todas as empresas contatadas estão situadas a uma distância inferior a 

70km do Município de Igarassu, representantes dos setores da “construção civil” (3), “ração 

animal” (2) e “laboratório farmacêutico” (1). 

No entanto, contemplam a pesquisa somente duas empresas, cujos representantes 

responderam o contato e demonstraram interesse no uso das conchas e na potencial parceria. 

Dessa forma, as empresas participantes neste estudo foram Empresa A, situada em Goiana-

PE, entrevistada via telefone; e, Empresa B, situada em Maria Farinha, Paulista-PE, 

entrevistada via e-mail. Ambas, são indústrias do setor da construção civil com grande 

potencial. 

Em relação ao setor terciário, representando o setor pesqueiro, o entrevistado foi o 

Presidente da Associação de Pescadores do Município de Igarassu (A-20), órgão responsável 

por grande parte dos recursos advindos da SEAP e direcionados aos pescadores e 

marisqueiras, bem como atua como um órgão de articulação nas questões que envolvem a 

mariscagem no Município. 

Todas as entrevistas permitiram o cruzamento de dados e informações entre as questões 

abordadas, as observações in loco e o apresentado na literatura, a identificação das potenciais 

causas dos principais impactos nas comunidades locais, e no tocante ao passivo ambiental 

oriundo dos Remar (MINAYO et al., 2005). 
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De acordo com Triviños (1987), as entrevistas oferecem todas as perspectivas possíveis 

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias para enriquecer a 

pesquisa, sobretudo as semiestruturadas, que valorizam a presença do investigador. 

 

 Mapeamento dos pontos de descarte de Remar 4.3.2

 

Para construção do mapa com os principais locais de beneficiamento e Locais de Descarte 

de Resíduos da Mariscagem (Podremar) no município estudado, bem como para identificação 

in loco dos principais impactos ambientais causados pelos Remar, foi imprescindível a ajuda 

de (3) marisqueiras locais com baiteras, para percorrer o Rio Igarassu (7°49'47.86"S; 

34°54'5.74"O) e seu manguezal durante a maré cheia e apresentar os principais Podremar 

situados às margens do Rio São Domingos, bem como um funcionário da concessionária 

responsável pela coleta de resíduos sólidos Municipal, para os Podremar descentralizados 

localizados em terra. 

Todos os locais de beneficiamento e Podremar observados foram georreferenciados no 

Sistema de Posicionamento Global (GPS), utilizando equipamento de uso específico 

(GARMIN GPSMap 62) para o cálculo de área (m
2
), utilizado para o desenvolvimento das 

classificações dos Podremar em: Tipo I (Podremar > 1000m
2
), Tipo II (Podremar 500 > 1000 

m
2
), Tipo III (Podremar < 500m

2
). A pesquisa só contemplou os Podremar com área acima 

de 50m
2
. O software livre utilizado para construção dos mapas representativos foi o “GPS 

TrackMaker, versão 13.9, 2014”. 

 

 Análise dos dados 4.4

 

Para a análise dos dados, utilizou-se a estratégia da triangulação de métodos, na busca da 

construção da explicação, que de forma clara e objetiva organiza dados e/ou informações que 

apreendam as dimensões qualitativas e quantitativas da pesquisa, de modo que novas 

respostas sejam adquiridas para o problema investigado (MINAYO et al., 2005). 

Desta forma os dados obtidos e codificados nas entrevistas, observações livres e anotações 

na pesquisa de campo foram analisados e decodificados por meio de cruzamentos entre eles, 

bem como através de cruzamentos com as informações alcançadas no levantamento de dados 

secundários. 



69 

 

 

 

 

A triangulação de métodos tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na 

descrição e busca de dados, explicação e compreensão do objeto de estudo. Tal processo 

permite uma retroalimentação entre coleta e análise dos dados da pesquisa (MINAYO et al., 

2005). 

De acordo com Neves (1996) e Freire (2011), para que as informações sejam adquiridas na 

pesquisa de campo qualitativa o pesquisador deve inicialmente codificar os dados primários 

nos instrumentos de coleta e, em seguida, decodificar os dados e informações obtidas acerca 

do ambiente ou objeto pesquisado. Nesse sentido, Freire (2011) afirma que a compreensão 

profunda da estrutura da realidade só pode ser analisada de maneira crítica por meio da 

decodificação desse objeto. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Locais de Descarte de Resíduos da Mariscagem (Podremar) 5.1

 

No Município de Igarassu, os Podremar, como são chamados os locais de Descarte dos 

Resíduos da Mariscagem, consistem em passivos ambientais formados pelo descarte 

indiscriminado e acúmulo de conchas de moluscos oriundas da atividade da mariscagem, que 

ocorrem, em geral, às  margens de corpos d’água (rios e córregos) sob domínio da União, 

Estado ou Município, e em solo, próximo às residências das(os) marisqueiras(os), em terrenos 

próprios, públicos, ou com titularidade desconhecida. 

Segundo a Lei Municipal nº 2.466, de 03 de Novembro de 2003 (IGARASSU, 2003), que 

institui a Planta Diretora do Município de Igarassu, instrumento responsável pelo 

parcelamento, uso e ocupação do solo, os Podremar identificados na pesquisa estão 

localizados em 5 zonas e 2 distritos. No distrito de Igarassu Sede estão situadas as zonas: i) 

Zona de Conservação da Vida Silvestre I (ZCVS I – Porção Norte); ii) Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS); iii) Zona de Ocupação Especial (ZOE); e, iv) Zona de Urbanização 

Preferencial (ZUP); e, no Distrito de Nova Cruz, iv) Zona de Urbanização do Distrito de Nova 

Cruz (ZUNC). 

A maioria dos Podremar estudados (70%) está estabelecida em áreas carentes, de baixo 

poder aquisivo e classificadas na Planta Diretora do Município como ZEIS. Segundo Igarassu 

(2003), essas zonas consistem em: 
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[...] áreas ocupadas por assentamentos habitacionais, surgidos espontaneamente, 

caracterizados por irregularidades jurídicas ou urbanísticas de ocupação do solo 

urbano, nos quais o Poder Público tem interesse em promover uma política 
habitacional destinada à população de baixa renda, respeitadas as diretrizes e normas 

legais pertinentes (IGARASSU, 2003). 

 

As ZEIS são territórios profissional e residencial de várias comunidades de pescadores(as) 

e marisqueiras(as) da atividade de subsistência ou profissional. Das 21 ZEIS que existem no 

Município, cinco (5) possuem Podremar consideráveis (acima de 50m
2
). 

Algumas comunidades realizam o beneficiamento do marisco e o descarte dos Remar, 

geralmente no mesmo local, com possibilidade do transporte dos moluscos pelo corpo d’água 

até esses locais. No entanto, três comunidades possuem situações particulares no tocante ao 

transporte dos Remar: Agamenom e Nova Cruz, que necessitam de transporte por terra para a 

realização do beneficiamento, e a comunidade de Mangue Seco, situada em frente aos bancos 

de extração de marisco e que, portanto, não necessita de transporte, pois os locais de 

beneficiamento estão localizados ao longo da faixa de praia. 

A única área zoneada pelo Município onde existe extração de mariscos, beneficiamento do 

marisco e descarte em uma mesma área, é a Zona de Ocupação Especial – Urbanizável (ZOE-

U), perímetro que compreende toda a faixa de areia das praias de Mangue Seco (Ramalho e 

do Capitão). 

De acordo com as observações e os registros fotográficos realizados, pode-se afirmar que 

as poucas áreas no município onde há beneficiamento dos mariscos sem um descarte 

considerável dos Remar no mesmo local, estão geralmente próximas à residências no meio 

urbano, área de maior densidade populacional. 

Segundo a Secretaria das Cidades de Igarassu (SECID), órgão responsável pela limpeza 

dos resíduos sólidos do Município, não existe estudo, sob coordenação municipal, que vise 

um ordenamento no descarte dos Remar em terrenos ou em corpos hídricos superficiais do 

Município. Conforme a pasta, o município não dispõe de ações para mapeamento dos locais 

de descarte, quantificação dos Remar produzidos mensalmente, monitoramento nas 

comunidades dos impactos sociais e ambientais oriundos dos Remar, bem como o Município 

não dispõe de parcerias com instituições de ensino-pesquisa, empresa ou órgão público, 

potenciais partes interessadas na solução dos problemas causados pelos Remar no Município. 

De acordo com marisqueiras locais, 100% dos Remar beneficiados no local são colocados 

no manguezal, margens dos corpos d’água, terrenos sem utilização e na faixa de areia do 

litoral, sempre próximos aos locais de beneficiamento do marisco. Em alguns Podremar, 
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existem iniciativas particulares, com vistas ao aproveitamento dos Remar para aterro de ruas e 

calçadas e artesanato, ou na utilização como aditivo de ração de aviários, na correção da 

acidez do solo agrícola e na construção civil,  geralmente por pequenas empresas. 

Em todos os Podremar considerados também locais de beneficiamento do marisco se faz o 

uso de lenha, essencial para a abertura das conchas e retirada de sua carne, bem como para 

cocção do marisco. Embora seja essencial na atividade da mariscagem tradicional, o uso para 

fins econômicos de vegetação de mangue como lenha para fornos e fogueiras fere o Código 

Florestal, pois utiliza madeira imprópria (oriunda de APP), e constitui em crime ambiental 

(BRASIL, 1998), com sanções estabelecidas para quem comete tal ato lesivo ao meio 

ambiente no Decreto nº 3.179 (BRASIL, 1999). 

Segundo o Decreto Estadual nº 24.017, de 07 de fevereiro de 2002 (PERNAMBUCO, 

2002), o desmatamento e aterro do mangue, bem como o lançamento de resíduos sólidos no 

estuário, característicos dos Podremar, não são admitidos no estuário do Rio Igarassu e em 

suas áreas de mata, bem como em todo o estuário do Complexo Ambiental Estuarino do 

Canal de Santa Cruz. 

O Código Florestal Brasileiro (2012) identifica por meio das APP, as áreas que devem ser 

mantidas com cobertura vegetal, e as “non aedificandi”. 

Nas comunidades dedicadas ao beneficiamento e descarte de Remar situadas em Beira Mar 

II; Escorregou, tá dentro; e especialmente em Beira Mar I e Beco do Machado (também 

chamado Porto do Machado), as construções das marisqueiras, a maioria em madeira e 

alvenaria, são fixas e localizadas às margens do Rio São Domingos. Embora essas casas 

estejam localizadas a uma distância inferior aos 30m limítrofes dos corpos d’agua superficiais 

em ambiente urbano, desrespeitando, assim, a distância mínima estabelecida nos instrumentos 

legais vigentes (BRASIL, 2012; CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2002); 

PERNAMBUCO, 1986). 

Entretanto, o poder público Municipal, por via da Lei Municipal nº2.466 de 2003, Planta 

Diretora de Igarassu (IGARASSU, 2003), dispositivo que estabelece as normas para o uso e 

ocupação do solo urbano no Município, conduz ao licenciamento, as atividades de disposição 

de resíduos sólidos e supressão da cobertura vegetal desenvolvidas na APA de Nova Cruz, 

mesmo complexo estuarino para efeito do Decreto Estadual nº 24.017 de 2002 

(PERNAMBUCO, 2002). 
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 Mapeamento dos Podremar 5.1.1

 

Em Igarassu, as comunidades litorâneas pesquisadas que apresentam Podremar 

consideráveis (acima de 50m
2
), oriundos da disposição inadequada de Remar estão 

apresentadas na Figura 8. 

A Figura 9 apresenta os Podremar na porção central do Município, localizados nas 

comunidades de Agamenom Magalhães (AGA), Beco do Machado (B.MACHADO), 

Escorregou Tá Dentro (ETD) e Beira Mar 1 (BM1) e Beira Mar 2 (BM2). Os Podremar 

centralizados nesta porção central do Município possuem características comuns, pois permite 

acesso aos locais de extração de marisco, bem como proximidade com a área urbana, onde 

geralmente se faz os locais de habitação. 

A Figura 10 representa os Podremar situados próximos à costa marinha localizados nas 

comunidades de Nova Cruz 1 (NC1), Nova Cruz 2 (NC2) e Mangue Seco (MS). Os pontos 

em “amarelo” representam os locais com geração até 500m
2

.
 
O ponto em “verde” representa o 

local com geração entre 500 e 1000m
2
. O ponto em “vermelho” representa o local com 

geração acima de 1000m
2
. 
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Figura 8 - Principais Podremar do Município de Igarassu-PE. 

LEGENDA:  
  

 TIPO I   Área com descarte de Remar acima de 1000m2. 

TIPO II  Área com descarte de Remar 500 > 1000m2. 

TIPO III  Área com descarte de Remar abaixo de 500m2. 

Software utilizado: Freeware GPS TrackMaker v 13.9/2014. 

Produzido pelo autor. 
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 AGAMENOM (AGA) 5.1.1.1

 

A comunidade de Agamenom Magalhães está localizada na área urbana de Igarassu 

Centro, à esquerda da BR-101 (sentido Norte), zoneada pela Planta Diretora como Zona de 

Figura 9 - Podremar localizados na parte central do Município.  

Fonte: Google Earth, 2016.  

Adaptado  pelo autor. 

Figura 10 - Podremar localizados próximos à costa do Município.  

Fonte: Google Earth, 2016. 

Adaptado pelo autor. 
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Urbanização Preferencial - ZUP, sob coordenadas geográficas 07ª49’35.6”S; 34º55’26.2”W. 

O bairro Agamenom é pouco representativo no sentido de “comunidade marisqueira”, pois 

devido à distância da costa possui poucos pescadores realizando o beneficiamento do marisco 

na comunidade. A pesquisa identificou que Agamenom possui o local de beneficiamento e 

descarte de Remar mais afastado, com 17,4km do litoral. 

No bairro Agamenom Magalhaes existem dois pontos de descarte de Remar, um situado na 

rua Serra Leoa com somente 40m
2,

 desconsiderado na construção do mapeamento, porém 

passível de monitoramento, pois ao que tudo indica ainda é um Podremar ativo. 

Dessa forma, considera-se que no bairro exista somente um Podremar com área de 

290,91m
2
 e aproximadamente 3m de altura (07º49’35.6”S; 34º55’26.2”W), situado em uma 

área de morro (Figura 11) com inclinação aproximada de 45º, e com cerca de 30 metros de 

conchas dispostas sobre largas voçorocas (Figura 12). 

As voçorocas presentes na Figura 12 não são oriundas da disposição inadequada dos 

Remar, no entanto dificultam a fixação da vegetação no solo, causando maior instabilidade e 

erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O Podremar do bairro de Agamenom Magalhães está situado numa região de altitude, o 

que dificulta bastante o transporte de mariscos até o local. 

 

 

 

Figura 11 -  Local de beneficiamento e descarte de conchas mais distante do litoral de Igarassu, 

localizada na comunidade de Agamenom Magalhães. 

Fonte: O autor. 
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 Beira Mar 1 (BM1) 5.1.1.2

 

A comunidade está inserida na ZEIS-5 de coordenadas  geográficas 7°49'29.37"S; 

34°54'12.12"O, com remanescentes ainda conservados de manguezal, de difícil identificação 

e acesso, situada em Zona de Proteção da Vida Silvestre I (ZPVS I / Porção Norte), pelo 

zoneamento da APA de Nova Cruz. 

Em Beira Mar I predominam construções de casas, barracos e tendas de madeira, havendo 

poucas de tijolos, todas construídas nas margens do Rio São Domingos e sobre as próprias 

cascas aterradas. No entanto, mesmo contendo expressiva quantidade de Remar no mangue e 

corpo d’água. 

Os Podremar da comunidade são classificados no estudo como TIPO III, pois o critério 

para classificação não inclui a área dos Remar dispostos no interior os corpos hídricos. Apesar 

disso, esses locais de descarte de Remar identificados na comunidade, são originados por 

poucas famílias, mas que operam com grande produção de mariscos. 

Na Figura 13, os Podremar apresentados merecem destaque, uma vez que são bastante 

impactantes, por possuírem suas unidades de beneficiamento do marisco e descarte de Remar 

nas margens e sobre o Rio Igarassu, e que até o momento dos registros fotográficos possuía 

profundidade navegável, no entanto com alto grau de vulnerabilidade. 

Os Podremar identificados na comunidade, de coordenadas geográficas 07º 49’29.1” S 34º 

Figura 12 - Disposição dos Remar presente em área de morro.  

Fonte: O autor. 
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54’16.9” W; 07º 49’28.6” S 34º 54’12.7” W; 07º 49’25.7” S 34º 54’16.7” W, representam 

áreas que merecem atenção especial do poder público, pois é evidente que este passivo 

constituído por Remar nesta porção do Rio Igarassu poderá causará o assoreamento total de 

seu curso, comprometendo ainda mais as condições de sobrevivência das comunidades que ali 

residem ou desenvolvem suas atividades laborais, mas que também não assumem a 

responsabilidade sobre os impactos de suas atividades. 

 

Figura 13 - Locais de beneficiamento e descarte de marisco na comunidade de Beira mar I, à 

margem do Rio Igarassu.

 
Fonte: O autor. 

 

 Beira Mar 2 – (BM2) 5.1.1.3

 

A comunidade de Beira Mar 2 está localizada na ZEIS 6, às margens do Rio Igarassu e a 

mais próxima do Complexo Estuarino do Canal de Santa Cruz, possui grande número de 

marisqueiras que praticam a atividade da mariscagem, diariamente, em Mangue Seco e Coroa 

do Avião, o que lhes garante o sustento de suas famílias. 

O Podremar da Beira Mar 2 (07º49’36.4”S 34º53’54.2”W) possui expressiva quantidade de 

conchas de moluscos, classificado no estudo como TIPO I, constituindo-se no maior passivo 

ambiental do Município causado pelos Remar (Figuras 14 e 15). Como muitas pessoas 

trabalham diariamente na comunidade, considera-se também um ativo ambiental 

potencialmente degradador, pois o estado da arte desse Podremar e a presença de dezenas de 

marisqueiras beneficiando e descartando os Remar diariamente na localidade, alerta a 
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sociedade e o poder público Estadual e Federal, para que ações sejam desempenhadas na 

localidade no intuito de mitigar o problema causado pelos Remar, para não se recorrer à ações 

remediativas ou tardias. 

Segundo a Secretaria das Cidades do município de Igarassu (órgão responsável pela 

limpeza dos resíduos sólidos do Município), não existe nenhuma ação que vise melhorar a 

problemática causada pelos Remar despejados na comunidade. De acordo com as 

marisqueiras locais, todas as conchas dos mariscos beneficiados in loco são colocadas no 

manguezal da própria comunidade e nas margens do Rio Igarassu. 

O Podremar de Beira Mar 2 não pôde ser mapeado em sua totalidade, visto que o 

mapeamento foi realizado por terra, sendo necessária a travessia de trechos do Rio Igarassu, 

bem como percorrer o interior do manguezal. A área destacada em branco na Figura 14 

representa o local impactado pelos Podremar na comunidade Beira Mar 2, e seus diversos 

pontos de disposição de conchas (07°49'37.45"S 34°53'55.14"W; 07º49’45.6”S 

34º54’01.6”W; 07º49’40.3”S 34º53’58.3”W), com áreas de 201.50 m
2
, 398.52 m

2
 e 155.30 

m
2
.  

 

Figura 14 - Imagem aérea do maior Podremar do Município situado na comunidade de Beira Mar 2. 

 
Software utilizado: Google Earth, 2015. 

Adaptação do autor. 
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O trecho destacado em amarelo representa o maior Podremar do município de Igarassu 

(07º49’36.4”S 34º53’54.2”W), com montes formados por conchas de mariscos com altura 

aproximada de 2m e área de 1082.70m
2
.  

Somando-se todos os Podremar de Beira Mar 2 estima-se que exista uma área aproximada 

de 2000m
2
, dispostos de maneira inadequada nas margens do Rio Igarassu, no corpo d’água e 

por cima da vegetação de manguezal. 

Nas Figuras 15 e 16, pode-se observar, em um mesmo trecho do Rio Igarassu, a altura do 

Podremar em relação ao curso d’água e a faixa de aterro marcado pela preamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: O autor. 

Figura 15 - Maior Podremar do Município situado em Beira Mar 2. 

Fonte: O autor. 

Figura 16 - Área de descarte de Remar situada à margem do rio Igarassu. 
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Fonte: o autor. 

 

Os Remar da localidade estão sendo depositados diariamente de maneira indiscriminada 

por marisqueiras, mas também por inúmeras pessoas que retiram o sustento da atividade, mas 

que não são pescadores profissionais, filiados à Colônia ou Associação de Pescadores, ou 

vinculados a órgãos da classe, demonstrando assim um potencial para a explotação dos 

recursos. Na área, além de casca de marisco, outros tipos de resíduos inertes como plásticos, 

metais e pneus também podem ser vistos na comunidade. 

Esporadicamente, particulares tomam a liberdade de retirar parte das conchas, diminuindo 

o volume do passivo instalado, a fim de evitar o assoreamento do Rio Igarassu em toda a 

comunidade, visto que vários trechos deste rio encontram-se totalmente assoreados, 

apresentando o corpo d’água em um filete remanescente, como mostra a Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 18, a mancha escurecida presente no leito do Rio Igarassu aponta a altura da 

preamar (maré alta) e o quantitativo de Remar depositados em sua margem. 

 

  

Fonte: O autor. 

Figura 17 - Trecho do Rio Igarassu totalmente assoreado pelo aterro dos Remar. 
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 Beco do Machado (B. MACHADO)  5.1.1.4

 

Na comunidade Beco do Machado, há uma sobreposição em parte das áreas zoneadas em 

zoneamentos distintos. A comunidade é considerada pela Planta Diretora do Município (Lei 

Municipal nº 2.466/2003) como Zona Especial de Proteção Histórico-Ambiental – ZEPHA, 

embora o Zoneamento da APA de Nova Cruz (Decreto nº133 de 2004) situe a comunidade às 

margens do Rio Igarassu como Zona de Proteção da Vida Silvestre I (ZPVS I / Porção Norte). 

O Beco do Machado está localizado por trás do Convento de Santo Antônio, às margens do 

Rio Igarassu, sob coordenadas 07º49’52.1”S 34º54’14.1”W. 

A comunidade possui vários locais utilizados para o descarte de Remar, a saber: i) 

(07º49’54.1”S 34º54’16.0”W); ii) (07º49’55.4”S 34º54’14.1”W); com 73.34 m
2
; iii) 

(07º49’53.1”S 34º54’13.1”W); com 219.84m
2
; iv) (07º49’52.1”S 34º54’14.1”W); com 

587.35m
2
 e aproximadamente 2m de altura. Este último Podremar classificado como TIPO II 

representa o segundo maior, em área, do município. 

De acordo com as visitas na localidade, constata-se que as marisqueiras residentes ou 

frequentadores dos locais de beneficiamento e dos Podremar locais não estão em plena 

atividade na mariscagem, o que potencialmente aponta para uma diminuição do Remar ativo 

produzido pela comunidade, com potencial, diminuição do passivo instalado na comunidade.  

A Figura 19 demonstra o quantitativo do principal Podremar da comunidade, com conchas 

dispostas nos “quintais das casas”, situados no leito do rio. 

Figura 18 - Trecho do Rio Igarassu durante a baixa-mar. 

Fonte: O autor. 
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A Figura 20 mostra alguns troncos e galhos retorcidos, em geral, característicos do bioma 

manguezal geralmente oriundos de supressão local. Como a lenha é essencial na “queima” do 

marisco, muitas marisqueiras suprimem o mangue para aquisição de lenha e 

consequentemente aterram-no com os Remar, criando novos Podremar, que dificilmente são 

evitados, gerando quase sempre fatos consumados e transformando uma atividade 

tradicionalmente histórica como a mariscagem, praticadas por índios e ribeirinhos de forma 

sustentável, em uma “ocupação” praticada por pessoas sem conhecimento tradicional e 

ecológico, com vistas somente aos fins financeiros.  

Em quase todos os Podremar, há presença de cachorros (cães de guarda), para evitar 

roubos de lenha, combustível para a “queima” e o beneficiamento do marisco. 

 

  

Figura 19 - Maior Podremar localizado no Beco do Machado.  

Fonte: O autor. 

Nota: A existência destes tipos de Podremar nas áreas bem conservadas de manguezal 

aponta que o impacto causado pelo “aterramento” das margens do Rio Igarassu vem 

sendo reflexo da dificuldade do poder público na conservação da APP do Rio Igarassu, e 

de um diálogo com os marisqueiros na busca de alternativas endógenas.  

As embarcações possuem 10m de comprimento. 
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O Beco do Machado é uma comunidade onde existem vários locais para o beneficiamento 

e descarte de Remar com áreas menores, bem como apresenta diversos Podremar escondidos 

aos olhos da população, dentro do manguezal, e em área de várzea acessíveis somente com a 

permissão das marisqueiras residentes nos Podremar. 

As residências construídas pelas marisqueiras são fixas, quase todas em alvenaria, e 

localizadas às margens do Rio Igarassu. Embora questione-se possíveis licenças legais para o 

uso e ocupação do solo, as casas estão localizadas a uma distância inferior aos 30m limítrofes 

dos corpos d’água superficiais em ambiente urbano, desrespeitando, assim, a distância 

mínima estabelecida nos instrumentos legais vigentes (BRASIL, 2012; CONSELHO 

NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2002; PERNAMBUCO, 1986). 

No Plano Diretor do Município também consta esse planejamento para a remoção de 

edificações clandestinas e irregulares e recomposição da vegetação nativa no fundo de vale do 

Setor de Preservação Monumental considerado como área “non aedificandi” definidas pelo 

Código Florestal, instituído pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) e no artigo 5º da Lei nº 

11.206, que institui o Código Florestal Estadual (PERNAMBUCO, 1995). 

Esta situação apresenta uma dialética que é vivenciada pelos gestores do Poder Público em 

APP de zona urbana, onde se faz importante a ponderação entre dois princípios do direito, o 

direito à propriedade, necessário à sustentação da vida em sociedade e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, fundamental para garantir o direito aos presentes e às 

Figura 20 - Disposição de Remar e madeira de mangue na comunidade de Beco do 

Machado.  

Fonte: O autor. 
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Figura 21 - Aterro formado por Remar nas proximidades do Beco do Machado. 

Fonte: O autor. 

próximas gerações. 

A navegação no Rio Igarassu se apresenta bastante complicada devido à existência de 

diversos aterros de Remar em suas margens. Além desses depósitos antigos, observa-se novos 

Remar “escondidos” sobre o mangue, que segundo marisqueiras tratam-se de locais de 

beneficiamento do marisco e Podremar exclusivos de alguns familiares, onde tendas foram 

construídas para o beneficiamento e, consequentemente, o descarte de Remar. Esses pontos 

geralmente são acessados no retorno da pesca durante as marés cheias. 

Segundo as próprias marisqueiras locais, o descarte dos Remar é realizado agora após as 

margens, no meio do mangue, devido à impossibilidade do descarte no corpo d’água, uma vez 

que o pequeno córrego (afluente do Rio Igarassu) está na iminência de perder sua 

navegabilidade, por estar bastante assoreado. 

As Figuras 21 e 22 mostram duas recentes ilhas formadas de Remar nas proximidades do 

Beco do Machado. Entretanto, percebe-se que nestes locais “escondidos” no manguezal, a 

carência das marisqueiras por madeira, para a etapa da “queima” é saciada, pois a supressão 

pode ser realizada sem comprovação, o que constitui ato extremamente danoso ao 

ecossistema, e passível de atuação emergencial do poder público (BRASIL, 1998). Sob essa 

ótica, estas figuras apresentam duas áreas adjacentes com clara diferença de sua densidade 

vegetativa, na Figura 21 ainda protegida, e na Figura 22 com a ocorrência de supressão da 

mata ciliar, formada por mangue, provavelmente utilizada por marisqueiras para a queima do 

marisco, na ausência de outro recurso como fonte de calor. 
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Todo estes Podremar “escondidos” permitem o improviso com vistas à sobrevivência, mas 

às custas da degradação ambiental, e nesse sentido exercem baixa resiliência devido a 

velocidade pouca de decomposição do CaCO3. 

 

 Escorregou, Tá Dentro (ETD) 5.1.1.5

 

A comunidade de “Escorregou, tá dentro” assenta-se na ZEIS 10, e representou uma área 

de difícil acesso para pesquisa, por ser de vulnerabilidade social, com venda de ilícitos nas 

adjacências dos Podremar. A comunidade está localizada sob coordenadas geográficas 

7°49'22.27"S; 34°54'14.68"W em vegetação de manguezal, às margens do Rio Igarassu, e 

sem acesso facilitado, pois situa-se na Zona de Proteção da Vida Silvestre I (ZPVS-I / Porção 

Norte), conforme zoneamento da APA de Nova Cruz. 

Na comunidade existem alguns aterros com Remar nas margens do Rio Igarassu, contudo 

os Podremar estão classificados no estudo como TIPO III.  

A Figura 23 ilustra o principal Podremar da comunidade no leito do Rio Igarassu, bem 

como a queima realizada em utensílio apropriado para a cocção, forma mais “higiênica” 

encontrada na região. Segundo as próprias marisqueiras, esse Podremar é recente e oriundo de 

uma produção inferior a um (1) ano. 

  

Fonte: O autor. 

Figura 22 - Aterro formado por Remar em manguezal desmatado. 
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Figura 23 - Podremar da comunidade “Escorregou, Tá Dentro”. 
 

 
Fonte: O autor. 

 
 

 

 Nova Cruz I (NC1) 5.1.1.6

 

Nesta comunidade há sobreposição de áreas zoneadas. Segundo o zoneamento da APA de 

Nova Cruz, instituído pelo Decreto nº113 de 2004 (IGARASSU, 2004), Nova Cruz I pertence 

a Zona de Urbanização do Distrito de Nova Cruz – ZUNC I, e no zoneamento da Lei 2.466 de 

2003 que institui a Planta Diretora (IGARASSU, 2003), classifique a área como ZEIS 17. 

A área está situada próximo às margens do Rio Timbó, mas possui processos de 

urbanização em áreas pouco afastadas dos corpos d’água superficiais em terrenos com 

declividade acentuada, onde estão estabelecidos os locais para o beneficiamento do marisco e 

os Podremar das comunidades. 

Em Nova Cruz I (7°51'1.24"S; 34°50'37.12"W) poucas famílias atuam diretamente com a 

atividade mariscagem e o descarte dos Remar ocorre próximo às residências, em sua maioria 

de alvenaria, e situadas em terreno ocioso. O Podremar localizado em Nova Cruz está 

disposto em terreno de encosta, classificado como TIPO III. Esse Podremar apresenta um 

passivo ambiental deixado pelas conchas extraídas em outros tempos que, acordando com 

Oliveira (2013a), representa um potencial ativo ambiental ainda sem o devido manejo pelo 

Poder Público.  

A Figura 24 apresenta o passivo instalado em um terreno situado em Nova Cruz I e torna 

evidente a vulnerabilidade de uma residência ao “soterramento” provocado pelas conchas, na 

parte inferior da figura. A quantidade de Remar encontra-se apoiada no muro de proteção das 
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residências, logo, como não existe a remoção das conchas, a saída encontrada pelos 

moradores das casas foi elevar ainda mais os muros. 

 

Figura 24 - Passivo ambiental deixado pelas conchas na comunidade de Nova Cruz I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nova Cruz II (NC2) 5.1.1.7

 

Neste local também há sobreposição de áreas zoneadas. É classificada como Zona de 

Urbanização do Distrito de Nova Cruz – ZUNC II, pelo Decreto nº 113 (IGARASSU, 2004), 

e ZEIS 18 pela Planta Diretora (IGARASSU, 2003). 

O Podremar de Nova Cruz II está localizado em terreno ocioso, sob coordenadas 

07º51’06.9”S; 34º50’39.66”W, possuindo área de 369.49m
2
 e altura inferior a 1m. Além dos 

Remar, lixo orgânico e outros resíduos também são encontrados na área, oferecendo risco aos 

residentes do entorno, visto que as condições ambientais são propícias para a atração de micro 

e macrovetores, causadores de diversas doenças, tais como leptospirose, dengue, 

chicungunya, zica vírus, entre outras.  

A Figura 25 representa o Podremar local, considerado de TIPO III, e com um passivo 

ambiental deixado pela atividade da mariscagem, uma vez que não se faz comum a presença 

de marisqueiras beneficiando o marisco e descartando novos Remar na área. Assim, sem a 

coleta das conchas, a área permanece com um passivo considerável, formado praticamente de 

CaCO3, inviabilizando o uso do solo para diversas finalidades. 

Fonte: O autor. 
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Figura 25 - Podremar situado em Nova Cruz II. 
 

 
Fonte: O autor. 

 

 

  Mangue Seco (MS) 5.1.1.8

 

O Decreto Municipal nº113 (IGARASSU, 2003) que estabelece o zoneamento da APA de 

Nova Cruz, situa a faixa litorânea situada na praia de Mangue Seco, porção norte do Distrito 

de Nova Cruz como Zona de Ocupação Especial Urbanizável – ZOEU. 

Mangue Seco está localizada defronte aos principais bancos de marisco de Igarassu, e 

como consequência, possui diversos Podremar espalhados por toda a faixa de areia, oriundos, 

de turistas que realizam a mariscagem de maneira lúdica, das marisqueiras do Município, bem 

como de outras localidades que realizam a atividade no local. 

Toda essa população visando a extração de mariscos no local provoca diferentes impactos 

socioeconômicos, mas principalmente no ambiente, como a criação de diversos Podremar, 

apesar de haver um Programa Especial no Plano Diretor do Município (Lei Municipal nº2.629 

(IGARASSU, 2006) que visa ordenar a orla de Mangue Seco, sendo uma das principais 

diretrizes normatizar e controlar o descarte de resíduos sólidos, entre eles o Remar, com 

grande geração na localidade (Figura 26).  
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Fonte: O autor. 

Figura 26 -  Monte com aproximadamente 30 dias, formado por uma família 

de 4 pessoas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, devido a grande quantidade de pessoas realizando a mariscagem, e gerando 

passivos por toda a orla, o maior Podremar (Figura 27) possui área de 50.72m
2 

(07°50'7.88"S 

34°50'46.13"W).  

  

Figura 27 -  Podremar situado em Mangue Seco. 

 
Fonte: O autor. 

 

Embora se observe o descarte de diversos grupos ao longo da orla de Mangue Seco, 

percebe-se também que os Podremar situados em Mangue Seco são os únicos com acesso 
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facilitado aos interessados pelas conchas dos moluscos. A Figura 28 mostra moradores do 

entorno recolhendo os Remar para uso particular. 

 

Figura 28 -  Coleta de conchas por particulares na praia de Mangue Seco. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nesse contexto, ocorre que, de maneira mais frequente que em outros Podremar do 

Município de Igarassu, pessoas recorram à utilização das conchas para uso particular e 

variado, sem finalidade única, o que demonstra que o acesso a esses pontos e ao material pode 

facilitar ações remediativas, que demandem maiores esforços do Poder Público. 

 

 Gestão dos Resíduos da atividade da Mariscagem 5.2

 

Os órgãos locais envolvidos com a atividade da mariscagem no Município de Igarassu 

possuem interesse pela solução dos problemas oriundos dos Remar, no entanto não 

desenvolvem processos de gestão na área da pesquisa, assim como ações que demandem do 

poder público, planejamento e fiscalização no tocante ao assunto. De maneira bastante 

similar, também inexistem ações por parte da população que direcione controle, orientação ou 

destinação adequada dos resíduos oriundos da mariscagem.  

No município de Igarassu, as relações sociais que buscam interferir positivamente tanto no 

ambiente natural como no construído, vem perdendo sintonia com o passar dos tempos. Existe 

uma confluência das informações colhidas nas comunidades e na administração pública, onde 

afirmam que a participação social e do poder público nos processos de gestão vem 

diminuindo gradativamente. 

Fonte: O autor. 
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Conjuntamente e corroborando para o agravamento da situação, a grande demanda de 

atividades na administração pública, a dificuldade de acesso aos recursos e a falta de interesse 

de potenciais partes interessadas, refletem o estado da arte do município e explica os motivos 

das ações circunstanciais emergentes, que naturalmente não permitem resultados desejados e 

duradouros sob a ótica do triple bottom line da sustentabilidade. 

Todas as ações, no que diz respeito às tomadas de decisões dos gestores públicos, são 

pouco discutidas junto à sociedade civil organizada, setor privado e outros segmentos. Para 

tanto, o Município necessita abrir mais espaços que proporcionem um exercício democrático, 

dialógico que permita, de fato, a participação de todas as partes interessadas no processo de 

gestão, o que por sua vez, pode ser instrumentalizado pelos Conselhos Municipais. 

Em Igarassu existem pelo menos oito (8) Conselhos Municipais: i) Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA); ii) Conselho de Saúde; iii) Conselho de Educação; 

iv) Conselho de Agricultura (COMAG); v) Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU); vi) 

Conselho da Juventude; vii) Conselho do Idoso; e, Conselho de Assistência Social 

(COMASIG). 

O COMDEMA é um Conselho Tripartite, com representações do poder público, setor 

produtivo e sociedade civil. É o único colegiado ativo e articulado com a pesquisa, onde as 

reuniões são realizadas mensalmente, embora seus conselheiros relatem que em vários 

encontros não há quórum
16

, requisito para o início da mesma. Tal situação demonstra certa 

ausência de articulação e interesse de todos os pares envolvidos, ora de órgãos ligados à 

administração pública, ora do setor privado ou sociedade, o que compromete o prestígio da 

UC e constrói um aviltamento, no sentido lato da palavra, e irrelevância de sua existência, tal 

como uma APA exclusivamente no “papel”. 

Embora o Colegiado não atue em suas tomadas de decisão deliberadamente, mas de 

maneira consultiva, o conselho como unidade social participativa e com vistas à 

imparcialidade, almeja mudar o quadro politicamente influenciado nas propostas e decisões 

públicas. 

Outro conselho que já deveria estar em plena atividade é o Conselho de Desenvolvimento 

da APA de Nova Cruz (CONDAPA), que foi instituído pelo Decreto Municipal nº113 de 25 

de Novembro de 2004. Este Decreto estabelece que o CONDAPA deveria ser composto de 

                                                
 

16Quantidade mínima obrigatória de membros/setores presentes, para que uma assembleia sessão ou reunião 

possa iniciar ou deliberar decisões válidas (HOUAISS, 2009). 
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representantes de órgãos públicos e da sociedade civil, que atuam na área de defesa do meio 

ambiente urbano, de proprietários e moradores da área, atendida a paridade a seguir indicada: 
 

[...] 

I.  1 (um) representante da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e 

Patrimônio Histórico (SEPLAMAPH) que presidirá o CONDAPA; 

II.        1(um) representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA; 

III.      1 (um) representante do órgão municipal responsável pelo controle urbanístico; 

IV.      1 (um) representante da Agência CONDEPE – FIDEM; 
V.       1 (um) representante da Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH; 

VI.      2 (dois) representantes dos proprietários da área; 

VII.     2 (dois) representantes dos moradores da área; 

VIII.    1 (um) representante de organizações não governamentais, com sede no 

Município de Igarassu, instituídas com objetivos de defesa do meio ambiente 

(IGARASSU, 2004). 

 

Segundo o Decreto nº113 (IGARASSU, 2006) o presidente do CONDAPA deve ser um 

representante da SEPLAMAPH, no entanto constata-se outra configuração na administração 

direta e que esta secretaria fora extinta, dando origem à Secretaria de Planejamento 

(SEPLAN) e à Secretaria de Meio Ambiente e Biodiversidade (SEMAB). Portanto, o Decreto 

nº113 carece de revogação e novo texto, regulamentando que órgão terá representação na 

presidência do CONDAPA. 

Enquanto novos espaços para diálogo e articulação, junto à sociedade, ainda não são 

criados ou ativados, o CONDEMA (colegiado com reuniões mensais), o COMASIG e o 

Fórum da Agenda 21 (com reuniões esporádicas) buscam desempenhar esse papel, esperando 

a ampliação do diálogo com a sociedade. 

Diante da situação de inércia e da crescente demanda do município direcionada às questões 

ambientais, diversas questões de exclusividade da APA de Nova Cruz e de competência do 

CONDAPA, como a mariscagem e seus resíduos, vêm sendo conduzidas pelo CONDEMA. 

 

 Entrevistas com os envolvidos no processos 5.2.1

 Setor público 5.2.1.1

 

Segundo o secretário da pasta de Planejamento do Município de Igarassu, o Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) vem sendo desenvolvido por gestão 

associada e de maneira consorciada
17

, juntamente com 14 Municípios pernambucanos da 

                                                
 

17Prestação de serviço público por meio de convênio de cooperação ou consórcio público, onde um único 

prestador atende a dois ou mais Municípios titulares, e realizadas por instituições de direito público, órgão, 
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Região Metropolitana do Recife, sob a forma de Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos 

(PMRS). 

Segundo o Artigo 52 do Decreto Federal nº7.404 (BRASIL, 2010b): 

 

[...] os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para 

gestão dos resíduos sólidos estão dispensados da elaboração do plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos, desde que o plano intermunicipal atenda ao 

conteúdo mínimo previsto no art.19 da Lei nº 12.305, de 2010 (BRASIL, 2010a). 

 

No entanto, o consórcio público de resíduos sólidos firmado em Igarassu necessita de 

reconhecimento legal, para considerar duas questões importantes: i) a substituição do Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos pelo Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos e 

sua automática dispensa da ratificação pela assembleia geral do consórcio público; ii) A 

adequação de órgãos competentes da administração direta e indireta do Município ao Plano 

Metropolitano de Resíduos Sólidos e a subsequente legislação ambiental local, se necessário. 

Para o secretário de Planejamento, o PMRS estruturado em 2011 deverá ser elaborado para 

resolver um impasse que envolve duas questões que tocam o sistema de rateio entre os 

titulares do consórcio: i) se o plano será calculado de acordo com a “geração” de resíduos 

municipal (geração per capita); ou, ii) se o PMRS será calculado com base no número de 

habitantes da população municipal. 

O entrevistado da SEPLAN expõe sobre a necessidade de um comitê gestor ajustar os 

valores repassados para os titulares do Consórcio Metropolitano de Resíduos Sólidos 

(CMRS). Nesse sentido, não existe imposição do Estado para a participação do Município em 

consórcios ou outra modalidade de gestão associada, o que há é uma cobrança pela 

responsabilidade municipal, no que toca ao manejo adequado dos RSU. Esse anseio do 

secretário visa reanalisar o contrato de rateio
18

 do CMRS no Município e alterá-lo, 

considerando pesos equivalentes nos cálculo dos aspectos: i) Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM); ii) População (nº de habitantes); iii) Arrecadação do ICMS; ou, iv) por 

Sistema Misto, utilizando mais de um indicador dos listados (MINISTÉRIO DO MEIO 

                                                                                                                                       

 

 

autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista 

Municipal, Estadual, do Distrito Federal, ou por concessão de direitos à empresa (BRASIL, 2007b). 
18Contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a 

realização das despesas do consórcio público (BRASIL, 2007c). 
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AMBIENTE, 2013). 

Nestes processos de gestão associada em discussão são comuns os conflitos, em que cada 

ente Federado propõe cálculos mais favoráveis aos seus interesses. Nesse caminho, o MMA 

publicou em 2013 um manual que auxilia Municípios com população inferior a 20 mil 

habitantes a prepararem seus Planos Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

bem como a calcular a taxa de limpeza pública (TLP) de maneira mais justa (aplicável 

também para municípios mais populosos), utilizando, como exemplo: i) o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); ii) a geração per capita de resíduos; iii) os investimentos 

em equipamentos; iv) a população do Município, entre outras variáveis integrantes desse 

cálculo. 

A TLP, autorizada por Brasil (2007b), permite ao Município realizar uma maior cobertura 

dos serviços relativos ao manejo de resíduos sólidos urbanos. Muitos Municípios buscam essa 

compensação financeira, por meio da cobrança pelos serviços de limpeza urbana, 

compartilhando esse ônus com os munícipes por meio do Imposto sobre a Propriedade predial 

e Territorial Urbana (IPTU) ou conjuntamente na fatura do serviço público de abastecimento 

de água. 

Para o gerenciamento dos RSU, o Município de Igarassu obtém receita por via de algumas 

fontes, entre elas: pela cobrança da TLP, via IPTU; por repasses não-onerosos (recursos 

advindos de entes Federados – Estados/União); e, pelo ICMS Socioambiental, referentes aos 

2% para a gestão de resíduos sólidos e 1% para a gestão das UCs Estaduais, recurso em 

potencial para a região pesquisada, visto que se trata de uma UC Municipal. 

Sob essa ótica, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Pernambuco divulgou relatório 

que aponta que dos R$ 2.527.615.672,91 repassados aos municípios da arrecadação do ICMS 

socioambiental no Estado de Pernambuco em 2015, Igarassu obteve repasse de R$ 94.868,28 

por cumprir exigências e realizar ações de gestão de resíduos sólidos, e R$ 50.707,42 pela 

existência de UCs (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2015). 

Essa cifra referente às UC é o valor médio dos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2015 para as UC em Igarassu. Da mesma forma, os R$ 94.436,79 para as UC fazem 

referência à média dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 para as os resíduos 

sólidos em Igarassu. 

Ainda em relação aos serviços de gerenciamento de resíduos, o Secretario de Planejamento 

almeja um financiamento pelo Estado, pois entende que os recursos administrados pelo 

Município são insuficientes. 
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No tocante aos Remar, todos os entrevistados afirmaram não haver estudos voltados para 

quantificação, identificação e avaliação dos impactos ambientais causados, ou quaisquer 

processos de gestão ambiental com vistas a corrigir ou mitigar o passivo e o ativo ambiental 

criado pelas conchas dos mariscos no Município. Os Secretários de Meio Ambiente e das 

Cidades certificam a inexistência de dados e informações técnico-científicas relativas aos 

Remar na administração pública do Município. Essa ausência de informação, um dos 

primeiros princípios da gestão, contribui negativamente para a construção de ações 

consistentes na região pesquisada. De maneira análoga, a URBi informa que toda a memória 

relativa aos dados da temática encontra-se concentrada em posse de um profissional do cargo 

de comissão, que não está mais desempenhando função na administração pública. 

Ausente de estudos e de memória acerca dos Remar produzidos no Município, os 

entrevistados asseguram que os resíduos da mariscagem constituíram um assunto pautado em 

diversas reuniões no passado, mas que ainda permanece sem a devida resolução. Nesse 

caminho, existe em andamento um Processo Judicial no Ministério Público Estadual que 

aponta dificuldades relativas à gestão e ao gerenciamento dos resíduos da atividade da 

mariscagem no Município de Igarassu, no entanto segue sem movimentação de ambas as 

partes. Segundo a URBi, diversas reuniões foram realizadas com diferentes partes 

interessadas no processo, todas com a solicitação do Ministério Público, na busca de acordos 

e parcerias público-privadas, sem resultados efetivos.  

Esse imperativo do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) à administração local para 

o firmamento de compromisso com a questão das cascas dos mariscos em sua jurisdição, não 

obteve sucesso, do ponto de vista do planejamento e operacional, o que gera um sentimento 

de descrença social, visto que do ponto de vista institucional, a população atingida necessita, 

cada vez mais da atuação do Estado, quando da morosidade do Poder Público local. 

Do ponto de vista da responsabilidade para os Remar, a Secretaria das Cidades de Igarassu, 

órgão responsável pelo manejo dos RSU do Município, afirma que os Remar, por se tratarem 

de resíduos sólidos ainda sem classificação, no que toca à norma NBR ABNT 10004:2004, 

não devem ser destinados da mesma forma que os resíduos sólidos domiciliares e públicos 

(RSU). 

Nesse sentido, quando o Município produz um tipo de resíduo de classificação duvidosa ou 

desconhecida, e pretende destiná-lo adequadamente, cabe ao governo local realizar análises 

físico-químicas e biológicas em laboratórios legalmente autorizados, e que só possuirão 
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validade quando apresentarem os mesmos resultados das análises realizadas pelo órgão 

ambiental Estadual ou Federal. Desta forma, faz-se imprescindível o contato entre os entes 

Federados Municipal e Estadual/Federal para resolver este impasse. 

Os Remar são classificados, segundo a NBR ABNT 10004:2004, como resíduos Classe II 

A (não perigosos e não inertes), uma vez que, segundo Bortoluzzi (1992 apud CYSY, 2015), 

podem apresentar solubilidade de 0,1grama/litro (em H2O à 25ºC). Segundo sua origem, 

podem ser classificados como resíduos sólidos de limpeza urbana, públicos (BRASIL, 2012), 

uma vez que constituem resíduos resultantes de uma atividade natural e cultural importante, já 

arraigada em milhares de famílias naturais da área pesquisada e economicamente necessária 

para a localidade, pois garante a sobrevivência de milhares de pessoas. 

Sob essa ótica, o Município torna-se responsável pela gestão e gerenciamento dos Remar 

devendo oferecer ações que constituam de manejo adequado, particular ou integrado aos 

sistemas de manejo dos RSU. Contudo, segundo a SECID, não existe autorização legal para o 

Município operar um sistema de manejo para os Remar, junto à empresa contratada pela 

gestão consorciada para realização dos serviços públicos de manejo dos RSU. 

Esse contrassenso político no que diz respeito à classificação dos Remar como RSU, gera 

uma omissão da gestão e manejo adequados, com vistas ao aproveitamento das cascas, e 

permite que o município continue transferindo para a sociedade os custos sociais e ambientais 

ofertados pelas externalidades relacionadas à disposição inadequada da atividade da 

mariscagem. 

Uma vez que os Remar são incorporados aos RSU, representariam um aumento no 

quantitativo total dos RSU coletados e transportados no Município de aproximadamente 33%, 

e consequentemente, um acréscimo de mesmo percentual sobre os gastos públicos. Segundo 

dados da SECID, o Município produz 2.356 ton x mês
-1

 de RSU (dados referentes ao mês de 

Março/2015) e gasta R$80,07 x ton
-1

 somente com a coleta e transporte dos RSU, passando a 

produzir com os Remar 3.133 ton x mês
-1

 (+777,48 ton x mês
-1

) de RSU, e gastos mensais de 

R$106,50 x ton
-1

, para destinação em aterro sanitário, o que não é recomendada, devido ao 

potencial que os Remar possuem para uso como insumo em várias cadeias produtivas do setor 

industrial. 

A respeito de potenciais Parcerias Público-Privadas (PPP)  entre o Município de Igarassu e 

os stakeholders do setor privado, para resolver as problemáticas causadas pelos Remar, todos 

os entrevistados confirmaram a importância e demonstraram interesse, desde que estas sejam 

classificadas como “não onerosas”, visto que, segundo eles, o Município não tem recursos 
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suficientes para embutir os custos do gerenciamento dos Remar, bem como é ausente também 

de recursos humanos para tal finalidade. 

Na hipótese de uma empresa privada se interessar pelos Remar, sob uma condicionante 

financeira com repasse dos custos pela coleta e transporte para o Município, as Secretarias de 

Planejamento, Cidades e Meio Ambiente afirmam que se houverem custos caberá à Secretaria 

de Finanças Públicas informar a viabilidade para a consolidação da parceria. 

No entanto, quando questionado aos secretários se o Município está disposto a promover 

incentivos fiscais às empresas locais com a finalidade de resolver a problemática causada 

pelos Remar com renuncia fiscal a favor desses atores, todos demonstram interesse, embora as 

pastas de Meio Ambiente e das Cidades apontem que o assunto seja de responsabilidade do 

setor de finanças. Na prática, os potenciais incentivos fiscais permitem, ao Poder Público, 

abdicar de certas receitas para incentivar empresas a destinarem os recursos dos impostos, que 

lhes são devidos, à execução de benefícios sociais. 

Nesse sentido, a Secretaria das Cidades está disposta a oferecer apoio logístico para 

empresas interessadas nos Remar localizadas a uma distância de até 70km (distância 

considerada de uma das empresas contatadas), bem como a Secretaria de Meio Ambiente criar 

selos ecológicos para corresponder às ações de Responsabilidade Socioambiental Empresarial 

(RSE) desenvolvidas para o município. 

A relação direta envolvendo a atividade da mariscagem e seus resíduos permite a 

construção de uma hipótese que suscite uma maior geração de Remar oriunda da sobrepesca 

na região. Nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente do Município afirma que a 

mariscagem ocorre em área legalmente protegida pelo Poder Público Municipal, denominada 

APA de Nova Cruz, mas que não existem estudos oficiais, nem tanto designados por equipe 

técnica do município, que possa afirmar a existência de sobrepesca na área pesquisada, 

embora El-Deir (2009) confirme a existência de pesca excessiva para indivíduos da espécie 

Anomalocardia brasiliana com tamanho inferior a 21mm. 

As questões relativas à pesca e seus resíduos permitem realizar uma ampla discussão junto 

a sociedade, envolvendo comunidade, Poder Público, instituições de ensino, pesquisa e 

extensão, e outros atores sociais na resolução de conflitos que possam comprometer a 

sobrevivência das populações tradicionais viventes na região, e da mesma forma garantir que 

os recursos naturais da atividade estejam disponíveis nos seus territórios para as atuais e 

futuras descendências. 
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Nesse caminhar, a Secretaria de Meio Ambiente ainda carece alcançar o desafio de avivar 

o Conselho da APA de Nova Cruz (CONDAPA) e criar o Plano de Manejo da APA de Nova 

Cruz, visto que a meta do órgão almejava o desenvolvimento dos pontos até dezembro de 

2015. No entanto, obteve sucesso em outra meta correlacionada, que diz respeito à criação da 

Agência de fiscalização e licenciamento ambiental do Município. 

A implementação do CONDAPA e do Plano de Manejo da APA seria de fundamental 

relevância para a gestão local, na medida em que auxiliaria a construção das políticas 

públicas, bem como permitiria maior poder de resposta de suas ações. 

 

 Representante do setor pesqueiro 5.2.1.2

 

A Entidade representativa dos Pescadores e Marisqueiras, denominada Associação dos 

Pescadores e Trabalhadores em Atividades Afins, conhecida como A-20, possui 

aproximadamente 1000 pescadores, sendo 800 filiados à mariscagem. 

Segundo o Presidente da Associação, também pescador, existem benefícios ofertados às 

marisqueiras das três esferas de poder no Brasil (Federal, Estadual, e Municipal). No que toca 

à esfera pública Federal, o MPA realizava regularmente a doação de cestas básicas para a 

associação, mas há 6 meses deixou de destinar, sem motivos esclarecidos. Para sanar essa 

situação, busca-se articulações políticas com o MPA para adquirir doações de cestas básicas 

de outras entidades de classe. Segundo o Presidente da A-20, em 2008 houve uma liberação 

de R$270 mil do Governo Federal para a construção de uma cooperativa, uma fábrica de gelo 

e um porto na Comunidade Beira Mar I, no entanto nenhuma das ações foi colocada em 

prática. 

Na esfera Estadual, um dos benefícios ofertados pelo Governo do Estado, oriundo do 

Programa “Chapéu de Palha”, estendeu suas atividades para agricultores e marisqueiras, 

ofertando cursos e capacitações para os pescadores em geral, bem como uma complementação 

de renda de R$ 242,00, no período em que a pesca do marisco (Anomalocardia brasiliana) 

está suspensa devido ao defeso (Junho-Julho-Agosto-Setembro). 

Nesse sentido, o entrevistado afirma que menos da metade das marisqueiras recebem 

benefícios do “Chapéu de Palha”, uma vez que o restante não está cadastrado na A-20, e são 

de outros Municípios ou beneficiárias de outro Programa do Governo Federal, o ”Bolsa 

Família”, com valor superior ao limite máximo estipulado pelo Programa Chapéu de Palha no 

teto de R$ 190,00. 
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Na esfera municipal, a Prefeitura de Igarassu oferta um ônibus exclusivo para atender 

diariamente o transporte de 30 marisqueiras de áreas descentralizadas do Município. Exceto o 

benefício do ônibus, quaisquer outros benefícios via Associação de Pescadores de Igarassu, o 

filiado necessita estar cadastrado e adimplente com o órgão e possuir contribuições mínimas 

junto ao INSS (a depender do benefício) e a carteira de pescador do MPA ainda em validade. 

Segundo o responsável, a Associação informa sobre fatos sociais e ambientais. O 

entrevistado compara que há pouquíssimas mulheres, extraindo o marisco pela maneira 

tradicional, com a coleta manual, e que nessa última década a pesca aumentou, no entanto 

fazendo-se uso do Puçá como apetrecho de pesca. O Presidente alerta que daqui há 10 anos 

não haverá mais mariscagem nos bancos da região, visto que o uso de instrumento de coleta 

como o puçá, somando-se à ausência do defeso, contribuirão para a redução dos estoques e o 

aumento da quantidade de Remar. 

O presidente ainda aponta que os filiados à A-20 realizam a mariscagem fazendo do 

“puçá” com malha de 20mm, que segundo ele é a recomendada pelo CIPOMA e IBAMA nos 

monitoramentos locais, e que quando estes órgãos apreendem apetrechos com malha inferior, 

as recolhem para incineração. Adiciona ainda que malhas menores são utilizadas por 

marisqueiras clandestinas, nomeadamente de outro município, ou não cadastrados à A-20, que 

representam vinte (20) baiteiras que transportam uma média de vinte (20) sacos diariamente. 

Quando questionado acerca do manejo dos Remar no Município, informou que não existe 

gestão e que as marisqueiras em geral transportam quatro (4) sacos de 60kg de mariscos x dia
-

1
, e no que toca às cascas, os sacos representam aproximadamente 30kg de conchas. Dessa 

forma, as informações concedidas pelo Presidente da Associação permitiram calcular o 

quantitativo per capita, bem como a produção de todas as marisqueiras registradas no 

município, transportadas pelo ônibus ofertado pela Prefeitura e das marisqueiras clandestinos 

de outros Municípios. 

Nesse sentido, uma marisqueira coleta quatro (4) sacos de 30kg diários e realizam a 

mariscagem em média 2 vezes x semana
-1

, podendo-se estimar um quantitativo per capita de 

Remar (Remar1) de 0,96 ton x mês
-1

. 

Logo, tem-se que: 

Remar1 =  

4 sacos x 30kg        x         8 dias x mês
-1     

=    0,96 ton x mês
-1

. 
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Nesse sentido, pode-se calcular o quantitativo estimado da produção das marisqueiras 

cadastradas na Associação A-20. 

Assim, tem-se que: 

Remar30 =   

4(nº sacos)  x  30kg(saco)  x  8 dias(mês)  x  800(nº marisqueiras)  =    768 ton x mês
-1

. 

 

Adicionando-se a quantificação das marisqueiras que utilizam o ônibus da Prefeitura e 

destinam em áreas descentralizadas no Município, pode-se chegar ao valor de 21,6 ton x mês
-1

.  

Dessa forma, tem-se que: 

Remarônibus =   

3(nº sacos)  x  30kg(saco)  x  8 dias(mês)  x  30(nº marisqueiras)  =    21,6 ton x mês
-1

. 

 

Outro cálculo que também pode chegar a quantificar as baiteiras e a produção de Remar de 

outros Municípios, pode ser exemplificado abaixo: 

Remarexterno =   

20(nº sacos)  x  30kg(saco)  x  8 dias(mês)  x  20(baiteiras) =    96 ton x mês
-1

. 

 

Todos esses cálculos permitiram alcançar uma mensuração da quantificação de Remar do 

Município. Embora o valor de Remarexterno seja descartado, acreditando-se que não há 

disposição no Município de Igarassu, obtém-se o total de Remar produzido pelo Município 

somando-se o Remar30 + Remarônibus. 

Sendo assim, tem-se que: 

Remartotal =   

21,6 ton (Remarônibus)    x   768 ton (Remar30)   =     789,6 ton x mês
-1

. 

 

Na realidade, estima-se que a quantidade de Remar produzida no Município pode ser ainda 

maior, uma vez que existem marisqueiras não registradas ou registradas em diferentes órgãos 

de classe, bem como representantes de outras modalidades de pesca realizando a mariscagem 

em períodos alternados do ano, que não foram contabilizados, mas que contribuem para o 

aumento da geração de Remar. Sob esta ótica, estudos sobre o esforço da pesca devem ser 

realizados para uma precisão contínua da produção de mariscos das populações envolvidas na 

atividade da mariscagem. 

No sentido de dar continuidade à pesquisa de Oliveira (2013a) desenvolvida na mesma 
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área de estudo, a qual coletou a ótica das marisqueiras acerca dos resíduos da atividade da 

mariscagem, evidenciou-se que 65% das marisqueiras descartam os Remar 

indiscriminadamente em terrenos baldios e 10% diretamente no mar (Figura 29), embora 25% 

recomendem o uso para aterros de ruas, calçadas, quintais e casas e 25% desconheçam 

soluções para os problemas ambientais causados por estes resíduos (Figura 30). Esta ausência 

de conhecimento permite que 50% da população de marisqueiras sugiram que os Remar sejam 

encaminhados para o artesanato, embora somente 15% destinem essa quantidade para o 

artesanato. Neste sentido, o potencial do artesanato no aproveitamento das cascas de mariscos 

desempenha melhor papel como instrumento de Educação Ambiental, uma vez que não 

resolve a problemática causada pelos Remar nas localidades pesquisadas. 

 

Figura 29 – Destinação dos Remar pelas marisqueiras          Figura 30 – Sugestão das marisqueiras para uso dos Remar. 

 
        Fonte: OLIVEIRA (2013a).                             Fonte: OLIVEIRA (2013a).  

 

 Potencialidades para a Gestão dos Remar 5.3

 

O Município possui potencial político-financeiro e político-social para resolver ou mitigar 

a problemática causada pelos resíduos, uma vez que possui superávit primário
19

, recursos do 

FPM e ICMS Socioambiental que podem ser destinados para o setor, bem como possui 

recurso humano (em potencial) especializado para formação de conhecimento, exercício da 

fiscalização ambiental, bem como obtenção de receitas e fundos de financiamento para 

implementação de um Plano de Gestão de Resíduos da Mariscagem. 

O Município de Igarassu possui diversas alternativas para a gestão dos Remar, desde a 

concepção de modelos compartilhados, envolvendo empresas, instituições de pesquisa, 

consórcio/cooperação com outros Municípios e outros parceiros, bem como no 

desenvolvimento de modelos de gestão mais autônoma e independente. 

                                                
 

19É o saldo positivo entre receitas e despesas nas contas do governo, exceto juros da dívida pública (SILVA, 2003). 
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No Município de Igarassu vários setores oferecem potencial uso dos Remar como insumos 

de seus processos industriais, dentre os principais: i) Construção civil, na produção do 

cimento, concreto, argamassa, cerâmica e outros derivados da indústria da construção 

(YOON, 2003; YANG, 2005; SILVA, 2007); ii) Agrícola, na alcalinização, permitindo o 

aumento do pH e a correção da acidez do solo (NAHASS; SEVERINO, 2003; SANT’ANNA, 

2007; COSTA et al., 2012); iii) Aviário, na fortificação de ossos e ovos (ABONOMAR, 2015; 

CYSY, 2015); iv) Fármaco-químico na produção de suplementos minerais e na 

industrialização de produtos de higiene (NUNES et al., 2006; SANT’ANNA, 2007); v) Na 

remoção do fosfato e aumento do pH de águas residuais (KWON, 2004); e, vi) No artesanato, 

como instrumento da Educação Ambiental (OLIVEIRA, 2013a). 

Algumas empresas localizadas em Igarassu e entorno possuem expertise para 

aproveitamento dos Remar como insumos em seus processos produtivos, assim como para 

comercialização, transporte, processamento e posterior inserção na cadeia logística como 

insumos industriais.  
 

Figura 31 - Alternativas para uso dos Resíduos da Mariscagem no Município de Igarassu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 31 apresenta práticas sociais em comunidades marisqueiras e possíveis 

alternativas para o correto gerenciamento dos Remar em Igarassu. 

Uma das possibilidades no manejo de resíduos sólidos é o envio dos Remar para aterros 

sanitários, indicado exclusivamente quando todas as possibilidades de aproveitamento dos 

Remar estiverem esgotadas. Embora represente uma ação menos impactante do que a 

disposição a céu aberto, esta opção não permite o aproveitamento do carbonato de cálcio 

presente nas conchas nos processos produtivos, e contribui para a extração de matéria prima 

virgem (calcário mineral) para utilização como insumos nesses processos. 

Outra potencialidade do Município de Igarassu na Gestão dos Remar aponta para o 

estabelecimento de parcerias com universidades e/ou instituições de pesquisa, o que permite a 

realização de estudos sobre a atividade da mariscagem e seus resíduos, bem como a 

construção de instalações físicas, com fomento via projetos científicos e sob responsabilidade 

do pesquisador-parceiro ou instituição-parceira. 

Esse apoio institucional admite o alcance de um “know-how” e de uma perspectiva para o 

Município de Igarassu mitigar a problemática causada pelos Remar. No entanto, mesmo com 

parcerias institucionais, o caminho do Município para uma alternativa mais autônoma na 

gestão dos Remar converge para a construção de Unidades de Processamento de Resíduos da 

Mariscagem (Upremar), o que agrega maior valor aos Remar como insumos industriais e 

atende aos requisitos do mercado, permitindo sua comercialização por meio de uma empresa 

pública. 

A implementação de um modelo de gestão via Upremar garantiria maior segurança tanto 

para os parceiros institucionais, uma vez que a empresa pública busca oferecer um produto 

padronizado e atender aos requisitos do mercado, bem como para o Município, uma vez que 

permitiria maior campo de negociação com outros parceiros e no cumprimento legal, no 

tocante à responsabilidade com os resíduos da atividade da mariscagem. A gestão e a 

cooperação no gerenciamento dos Remar também podem ser realizadas com outros 

municípios adjacentes, uma vez que estes também possuem atividade de mariscagem, porém 

em menor potencial produtivo. 

A responsabilidade do Município quanto ao correto uso dos Remar permitiria uma maior 

economia de recursos da natureza e um retorno socioambiental positivo, bem como evitaria a 

criação de novos passivos ambientais oriundos dos Remar e as precárias condições de vida 

das marisqueiras. 
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Nesse sentido algumas empresas privadas com grande demanda de CaCO3 e potencial de 

uso dos Remar como insumo no processo industrial de seus produtos foram identificadas em 

um raio de 70km do centro do Município de Igarassu (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Empresas com potencial para processamento/uso dos resíduos da mariscagem. 

Municípios Potenciais empresas 

Igarassu 

ALCOA / Ondunorte / Musashi / Usina São José /  

Centro de Tratamento de Resíduos de Pernambuco 

(CTRPE). 

Paulista Votorantim (Cimento Poty) 

Goiana 
Itapessoca Agroindustrial (Cimento Nassau) 

Multisaúde (Pólo Industrial Fármaco-químico) 

Carpina Mauricéa Alimentos 

São Lourenço da Mata Purina (Nestlé) 

Recife LAFEPE 

Caaporã /Paraíba-PB LAFARGE 

Fonte:  o autor. 

 

Essas empresas privadas, potenciais processadoras, ao utilizarem os Remar como insumo 

em seus processos produtivos permitem que esse procedimento seja parte integrante de seus 

relatórios de responsabilidade socioambiental, conhecidos como Balanço Social
20

 ou 

Relatório de Sustentabilidade, e que podem conferir benefícios fiscais como redução ou 

renúncia de tributos cobrados pelo Município. 

 

 Entrevistas com representantes do Setor Privado 5.3.1.1

 

As empresas interessadas (Empresa A e Empresa B) nos Remar fizeram alguns 

questionamentos e impuseram condicionantes para a parceria com o Município: 

 

Empresa A:  

A Empresa A questionou se havia estudos quantitativos em relação ao passivo existente e o 

                                                
 

20O Balanço Social é um demonstrativo publicado pela empresa reunindo informações sobre projetos e ações 

sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas, acionistas e à sociedade (LAGIOIA; LIRA, 2011). 
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ativo gerado mensalmente (produção x mês
-1

), assim como perguntou pelo histórico no 

Município em relação a estudos qualitativos com análises físico-químicas que comprovem a 

viabilidade do uso dos Remar no setor da construção civil. 

Como o presente estudo buscou responder alguns desses questionamentos, replicou-se o 

contato informando que já existem estudos, aqui citados, comprovando cientificamente a 

viabilidade do uso dos Remar na construção civil (YANG, 2005; YOON, 2003; 

SANT’ANNA, 2007; SILVA, 2007) e que as análises possuem resultados generalizados 

cabendo, para cada uso e produto final desejado, análises específicas nos Remar. Por último, 

informou-se que os dados relativos ao passivo e ativo dos Remar do Município ainda estavam 

sendo coletados, e no momento que tais informações estivessem disponíveis o contato seria 

retomado. 

 

Empresa B: 

A Empresa B apresentou interesse para analisar o material in loco a fim de constatar baixos 

níveis de cloreto nos Remar (geralmente obtidos com o procedimento cultural da “queima” 

dos mariscos), a fim de que estes, quando incorporados como insumo no processo produtivo 

da empresa, não comprometam o produto final. Entretanto, informou que existe um histórico 

positivo de análises que comprovaram a viabilidade do uso dos Remar em sua produção. 

A empresa chama a atenção para o fato de que, uma vez comprovada a viabilidade no uso 

dos Remar como insumo de seus produtos, necessita cobrar valores “de custeio” referentes ao 

processamento, que inclui o alto custo energético e emprego de recurso humano operacional, 

apresentando duas alternativas para a parceria (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Condicionantes da Empresa B para a co-gestão dos Remar. 

 

Opção 

 

Serviço 

 

Responsável 

 

 

Custo com os Remar 
(em R$) 

 

 
A 

 

 

Coleta + Transporte 
 

 

Município 
 

20,00 x ton-1 

 

Processamento 
 

 

Empresa 
 

 
B 

 

 

Coleta 
 

 

Município 
 

40,00 x ton-1 

Transporte + Processamento 
 

Empresa  

Fonte: O autor. 
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Na opção A, o Município será o responsável por toda a operação de coleta dos Remar dos 

Podremar, equipamentos, recurso humano, entre outros processos, bem como pela logística de 

transporte dos resíduos até a empresa (Igarassu-Goiana), recaindo sobre a Empresa B, o 

processamento e a destinação ambientalmente adequada desses resíduos em cadeia produtiva. 

Segundo a Empresa B, o valor cobrado para o processamento e uso dos Remar (R$ 20,00 x 

ton
-1

) diz respeito à internalização dos custos referentes ao gasto energético e ao quantum de 

trabalho de seu recurso humano operacional. 

Na opção B, o Município será o responsável somente pela operação de coleta dos Remar 

dos Podremar, uma vez que os custos desprendidos para parceria com a Empresa B (R$ 40,00 

x ton
-1 

processada) envolvem a responsabilidade desta para com os processos de logística de 

transporte, processamento e destinação ambientalmente adequada dos Remar. 

Independente dos cenários escolhidos para a parceria, a Empresa B informou, ainda, que 

concede um processo de reconhecimento de boa conduta de seus parceiros por meio de 

“Declaração de Responsabilidade Socioambiental”, reconhecendo a contribuição do parceiro 

na produção de produtos menos impactantes ao ambiente natural. No entanto, tais questões 

somatizam para os dois lados da parceria, uma vez que é interessante que haja na empresa 

uma boa relação com os vários atores sociais, dentre eles o setor público, bem como 

desenvolver positivamente seus relatórios de responsabilidade socioambiental, integrados ao 

Balanço Social. 

As opções propostas pelas empresas A e B apresentam um possível aproveitamento dos 

Remar no setor da construção civil, uma vez que a ausência de modelos de gestão demanda o 

envolvimento de outros atores sociais e a cobrança de custos socioambientais externalizados 

pelo Poder Público. 

 

 Quadro de contradições entre Poder Público–Privado–Terceiro Setor 5.3.1.2

 

O Quadro 5 apresenta as relações favoráveis e contrárias entre as partes envolvidas na 

gestão do setor da mariscagem e seus resíduos.   
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Quadro 5 - Correlações entre os potenciais atores envolvidos na Gestão dos Remar. 
 

 

 

PROCESSOS 
 

 

ATORES SOCIAIS 
 

 

Setor Público 
 

 

Setor Privado 
 

Setor de Classe 
 

Responsabilidade 

com os Remar 

 

Direta 
 

Indireta 
 

Direta 

 

Ações desenvolvidas 

para a Gestão dos 

Remar 

 

Nenhuma 
 

Nenhuma 
 

Nenhuma 

 

Incentivos para a 

Gestão dos Remar no 

Município 

 

- Recursos do ICMS 

socioambiental  

(resíduos sólidos); 

- Recursos do Fundo de 

Participação dos 

Municípios; 
- Cumprimento do Plano 

Diretor e legislação afim. 

 

- Isenção/renúncia de 

impostos; 

 

- Escolha do destino dos 

recursos do ISS; 

 

 

Não há. 

 

Motivo para ausência 
de gestão dos Remar 
 

 

- Insuficiência de recurso 
humano e financeiro; 

- Grande geração de resíduos. 

 

 

- Ausência de melhores 
incentivos; 

- Dificuldade para 

armazenamento; 

- Processamento 

dispendioso; 

 

- Ausência de 
alternativas 

 

 

Participação no 

CONDAPA 

 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 

Diálogo com 

marisqueiros e 

comunidades locais 

 

Não 
 

Não 
 

Sim 

 

Geração de Remar e 

seus impactos 

ambientais 

 

 

Não 

 

 

Não 

 

 

Sim 

 

Sugestão para a 

Gestão dos Remar 

 

- Necessita de co-gestão e/ou 
financiamento do Estado; 

- Processamento gratuito dos 

Remar pelo setor privado; 

- Coerção do Ministério 

Público às empresas 

potencialmente parceiras 

para atuarem na co-gestão 

dos Remar. 

 

- Melhores incentivos para 
o processamento dos 

Remar ou financiamento 

integral pelo Poder 

Público; 

- Criação de Uprema e 

Empresa pública com 

fornecimento de insumo 

padronizado e de 

qualidade; 

 

- Criação de instrumento 
legal que limite a malha 

utilizada para a pesca do 

marisco em 20mm. 

- Revogar o instrumento 

legal que impede a 

recebimento do Seguro 

Defeso para 

beneficiários do 

Governo. 
 

Interesse em PPP 

 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 

Fonte: O autor. 

 

O quadro acima busca identificar os pontos fortes e fracos dos atores sociais envolvidos, 

bem como de suas ações, em busca de avanços na condução da gestão dos Remar na região 

pesquisada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ausência de alternativa para o descarte e destinação final adequada para os Remar, 

permite o desenvolvimento de uma cultura “joga-fora” com rebatimento em impactos sociais 

e ambientais. Essa disposição indiscriminada de Remar admite que o assoreamento dos corpos 

hídricos e atração de macro e microvetores sejam os principais impactos do descarte dos 

resíduos da mariscagem. 

Observa-se que todos os locais de beneficiamento e descarte dos Remar são criados como 

alternativa à dificuldade de transporte dos mariscos, dos locais de coleta até os locais de 

beneficiamento, em áreas de fácil acesso à madeira e próximas aos cursos d’água. Essas áreas 

são resultados da ausência de  

Todos os locais de beneficiamento de mariscos carecem de madeira para a queima do 

marisco e como consequência disto, os Podremar estão localizados em áreas escondidas, 

quase todos no manguezal, onde se torna mais oportuno o descarte dos Remar, uma vez que 

não há fiscalização, nem a necessidade de transporte nesses locais. 

Os locais de beneficiamento tornam-se cada vez mais “oportunos” para o descarte dos 

Remar, quando estão situados em áreas de denso manguezal, dispõem de fácil acesso à 

madeira e estão desprovidos de fiscalização ambiental. Portanto, os Podremar existentes no 

Município de Igarassu são reflexos diretos da falta de controle e limites na extração do 

marisco, ausência de programas de coleta dos Remar, desarticulação entre os potenciais 

parceiros do Município e dificuldade de diálogo com a população local, proporcionando o 

quadro negativo que envolve todos os responsáveis pela gestão dos resíduos. 

No tocante à mitigação de impactos socioambientais associados ao descarte dos Remar, 

identificou-se que há uma potencialidade do Município que advém, de potenciais parcerias 

com empresas privadas, principalmente no setor da construção civil, mas que oportuna 

também o contato com outras instituições. 

Do ponto de vista da gestão, urge pela implantação do Conselho Gestor da APA de Nova 

Cruz, para auxiliar nas questões relativas à atividade da mariscagem e seus resíduos, bem 

como a concepção e incorporação do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos da Mariscagem 

(Plagirmar) ao Plano Plurianual, cumprindo com o Plano Diretor do Município quando visa 

subsidiar projetos de aproveitamento das conchas desses moluscos. 
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A inexistência de instrumentos de comando e controle específicos para regular a extração 

dos mariscos permite que a captura de espécimes jovens comprometa os estoques naturais de 

marisco e contribua para o aumento da geração de Remar, permitindo a consolidação de uma 

regulação externa, sobre a cultura da mariscagem, única e exclusivamente pelo mercado 

econômico. 

O diálogo comprometido e a desarticulação entre os atores envolvidos na gestão da 

atividade da mariscagem e dos Remar são considerados os principais aspectos negativos da 

gestão local. 

Entende-se que há uma responsabilidade legal e moral do Município para com a efetiva 

gestão dos Remar, que deve ser compartilhada entre todos os atores envolvidos no processo 

da mariscagem. 

Para que o Município encontre soluções capazes de apontar resultados positivos e 

sustentáveis no tocante aos Remar, tem-se como imperativo a mudança de comportamento por 

parte dos “gestores”, desmistificando a relação engessada de inacessibilidade entre as partes 

nas tomadas de decisão, partindo do pensamento clássico-reativo, da realização pós-

cobranças, para um pensar dialógico, com vistas a uma maior pró-atividade. 

 

 Recomendações 6.1

 

A região pesquisada carece de estudos rigorosos e contínuos que permitam a construção de 

uma memória real acerca da atividade da mariscagem no Município de Igarassu, gerando 

informações que traduzam as relações sociais, os interesses e usos dos recursos naturais, de 

modo que venham a contribuir para um maior entendimento dessas comunidades locais e 

busquem mediar conflitos, por meio de propostas e soluções compartilhadas para os 

problemas locais. 

 

 Proposição para uma Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos da Mariscagem 6.1.1

(em rede) 

 

As tomadas de decisão no Município, no que faz referência aos Remar, carecem 

previamente da estruturação do CONDAPA, órgão que admite a construção do ambiente 

dialógico necessário para se discutir, junto aos atores envolvidos, as dificuldades causadas 

pelos Remar e seus instrumentos de ação, uma vez que Igarassu está sob jurisdição ambiental 
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legalmente protegida. Cabe ao CONDAPA propor a minuta para estruturação do instrumento 

legal que vise um manejo na extração de marisco e na gestão dos resíduos gerados pela 

atividade da mariscagem. 

Para a criação do Plano de Gestão Integrada para os Resíduos da Mariscagem (Plagirmar), 

que aponte para a prevenção e correção dos impactos ambientais oriundos do descarte 

inadequado dos Remar, recomenda-se uma articulação interna entre os órgãos da 

administração direta e indireta, por meio de um grupo de trabalho (GT) com objetivos comuns 

e individuais a cada área, conjuntamente com outro GT, formado com vários titulares, entre 

eles poder público, empresas, instituições de ensino, pesquisa e extensão, e sociedade civil. 

Nesse sentido, o Plagirmar deve estar integrado ao instrumento legal a ser criado que controle 

a atividade da mariscagem, o Plano de Manejo. 

O embasamento do Plagirmar deve ser realizado por um levantamento socioambiental 

sobre a área de influência de potenciais Podremar, com questões referentes às alternativas 

utilizadas para assistir as comunidades locais existentes, bem como evitar/mitigar efeitos 

negativos no ambiente. Sugere-se analisar a disponibilidade de recurso humano para estrutura 

do corpo operacional de fiscalização, coleta e gerenciamento. Também faz-se interessante 

estimar os custos envolvidos para as diversas alternativas que incidem sobre o conjunto das 

tecnologias empregadas para o tratamento dos Remar. Para a credibilidade do Plano, é 

essencial que todas as questões relativas à gestão dos Remar estejam transparentes para a 

sociedade e vinculadas à importância para as populações direta e indiretamente atingidas. 

Neste sentido, a fim de se evitar possíveis irregularidades, cabe à SEMAIG criar um selo 

de demarcação para ser inserido nos puçás, certificando a regularidade da ferramenta de 

coleta. No entanto, para que estes apetrechos de pesca sejam validados, faz-se mister, e um 

imperativo ao Município, a implementação do defeso na região. 

Almeja-se que extração do marisco para fins de subsistência nos períodos de defeso deve 

ser realizada por meio de coleta manual, sendo proibido o uso de qualquer apetrecho para 

remoção dos organismos do sedimento. Para tanto, deve-se buscar o diálogo e alternativas 

socioeconômicas compensatórias. 

Orienta-se três possibilidades para a instituição do defeso na região: i) defeso com 

paralização de todas as atividades (subsistência e comercial), é o único instrumento indicado 

que garante a reprodução nos períodos de cessação da pesca; ii) o defeso parcial, aplicável 

exclusivamente nos casos de subsistência com as croas realizando a mariscagem limitada em: 



112 

 

 

 

quantidade de marisco x dia
-1

; número de marisqueiro nas croas; tipo de licença de pesca; uso 

de apetrechos de pesca; e por último, iii) o defeso parcial realizado “por quarteamento”, 

aplicável por rodízio da atividade em quadrantes, previamente estudados e definidos, com 

liberação da atividade de acordo com a capacidade de carga (quantidade de marisqueiro por 

área). 

A extração de marisco deve ser permitida para fins comerciais somente por meio da pesca 

artesanal, ou para fins não comerciais, para meios científicos ou de subsistência, e admitida às 

marisqueiras e pesquisadores cadastrados junto aos órgãos de classe do Município de Igarassu 

(Colônia de Pescadores – Z 20; Associação de Pescadores – A 20) ou à Agência de Meio 

Ambiente Municipal (AMAM), portadores de carteira de pescador válida ou autorização da 

AMAM. 

Nesse sentido, cabe à SEMAIG expedir licenças para coleta de acordo com a classificação 

de pesca (visitante-amador, amador ou profissional), selo certificando a malha utilizada nos 

apetrechos, distribuir sacos com coloração diferente para identificar as comunidades e limitar 

a quantidade de mariscos à quantidade de sacos permitidos. 

Da mesma maneira, cabe à AMAM fiscalizar a pesca no período de proibição e a 

adequação aos novos processos, quando da instituição de legislação ou Plano do Manejo da 

APA de Nova Cruz. Todas as licenças de pesca deverão ser cobradas, e o recurso arrecadado 

constituirá um sugerido Fundo Municipal das marisqueiras e Pescadores da APA de Nova 

Cruz que deverá auxiliar na construção e manutenção das estações de beneficiamento e no 

gerenciamento dos Remar na APA de Nova Cruz. 

Para aumentar o potencial de fiscalização municipal, cabe o poder executivo local 

articular-se com órgãos em defesa da tutela ambiental, como Cipoma, Ibama, CPRH, bem 

como a Capitania dos Portos (Marinha) bastante atuante na área e informar sobre as alterações 

legais. 

É necessário que o Município envolva a comunidade impactada pelas mudanças propostas, 

tais como de donos de restaurantes, população do município e cooperação com outros 

municípios consumidores do marisco da região sobre a importância de consumir mariscos de 

origem legal, contribuindo para a sustentabilidade da atividade da mariscagem na região. 

Para tanto, é essencial o cadastramento de todos os comerciários compradores de marisco, 

bem como o cidadão consumidor, atravessador e/ou receptor da produção oriunda da 

atividade de mariscagem realizada na jurisdição do município. Da mesma forma, apoiar e 

difundir meios de comercialização dos mariscos diretamente para os consumidores finais ou 
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comerciários, sem a necessidade de atravessador, com auxílio do SEBRAE, parceiro do 

Município. 

A coleta de mariscos abaixo do estabelecido no proposto instrumento proporciona 

sustentabilidade à atividade da mariscagem e ocasiona uma diminuição da geração de Remar. 

Para obtenção de dados referentes à estimativa volumétrica mensal de Remar produzido pelo 

município, é necessário o acompanhamento do que está sendo gerado em cada Podremar. 

Todo descarte de Remar realizado nos Podremar deverá ser observado e registrado em 

planilhas que posteriormente deverão ser calculadas de acordo com as fórmulas propostas no 

Quadro 6. As planilhas serão compostas de dados sobre os Remar obtidos em todos os 

Podremar relacionados com: i) o tempo gasto para preenchimento da caçamba; ii) a 

quantidade de marisqueiras(as) responsáveis pelo preenchimento da caçamba; iii) o peso da 

caçamba com Remar ao final de um dia; ou, iv) o peso total da caçamba cheia de Remar. 

 

Quadro 6 - Fórmulas utilizadas para cálculo dos Remar. 

TIPO CÁLCULO APLICAÇÃO 

Remar1  =        
peso da caçamba 

___________________________________ 

nº marisqueiras 

 

Calcula o quantitativo de Remar que (1) 

um marisqueiro produz em um (1) dia de 

trabalho (Remar x dia-1). 
 

Remar30 =         Remar1   x    30 dias 

 

Calcula o quantitativo de Remar que (1) 

um marisqueiro produz no período de (1) 
mês (Remar x Mês-1). 
 

Remardia= Remar1    x    nº marisqueiras do município 

 

Calcula o quantitativo de Remar diário 

produzido pelo município  

(Remar x dia-1). 
 

Remarmês= Remar1  x  nº marisqueiras do município  x  30 dias 

 

Calcula o quantitativo de Remar mensal  

produzido pelo município  

(Remar x mês-1). 
 

Remarano= Remar1  x  nº marisqueiras do município  x  360 dias 

 

Calcula o quantitativo de Remar anual 

produzido pelo município  

(Remar x ano-1). 
 

Fonte: O autor. 

Nota: Deve-se utilizar a referência de 8h trabalhadas para 1 dia de trabalho. 

 

Em todos os Podremar a serem monitorados, deve-se utilizar uma caçamba estacionária 

(tipo papa-metralha), com volume de 3,5m
3
 e dimensões 1,10 x 1,60 x 2,70m, e solicitado às 

marisqueiras o descarte do Remar até o preenchimento total de seu volume. O procedimento 

de preenchimento e pesagem das caçambas deve ser realizado nas comunidades produtoras 

com Podremar ativos do município de Igarassu. Após o preenchimento total, a caçamba 
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deverá ser transportada para pesagem em Central de Tratamento de Resíduos. Deve-se 

subtrair o peso da caçamba do peso total obtido (tara). 

Após pesagem das caçambas nos Podremar, deverá ser obtido o peso médio das caçambas, 

o que possibilitará o cálculo do quantitativo estimado de Remar que um marisqueiro produz 

por mês (Remar30), bem como a quantidade estimada de Remar produzido pelo município 

durante um mês (Remarmês). 

Com a média calculada das caçambas, deve-se dividir o valor encontrado pelo quantitativo 

de marisqueiras envolvidas no processo de coleta, para identificação da média gerada por 

marisqueiro(a), e em seguida dividido pelo tempo gasto para o preenchimento das caçambas. 

Identificada a média relativa à geração de Remar/marisqueiro/dia, multiplicar-se-á a média 

pelo número total de marisqueiras envolvidos com a mariscagem em todo o município para 

obtenção da quantidade total de Remar gerada no município de Igarassu. 

Sabe-se que a quantidade gerada pode apresentar resultados flutuantes, tendo em visto as 

variações como o estágio de desenvolvimento do marisco coletado, época do ano (sazonal); 

relação hora-trabalho, quantidade de pessoas diretamente envolvidas na mariscagem, 

instrumento  utilizado na coleta, entre outras variáveis. Neste sentido sugere-se que a 

quantificação dos Remar seja realizado ao menos duas vezes por ano, uma no período de 

maior produtividade durante o período chuvoso e outra no período de menor produtividade, 

no período mais seco. 

Sugere-se ao Município um diálogo com a população local para a construção de áreas de 

beneficiamento para as comunidades marisqueiras, ou disposição de caçambas coletadoras ou 

contêineres recipientes, que ofertem uma destinação alternativa para as marisqueiras. Todos 

os resíduos oriundos dos mariscos no Município deverão ser acondicionados e destinados a 

empresas parceiras. 

Para tanto, o Município deve instituir um modelo de destinação adequada, como alternativa 

ao tratamento, pois do contrário novos Podremar serão criados nas margens do Rio Igarassu 

gerando degradação aos manguezais. Na criação deste instrumento legal deve constar texto 

favorável à proibição da destinação dos Remar em toda a APA de Nova Cruz, incluindo-se as 

áreas públicas e APP da APA, apontando as alternativas adotadas para o modelo de gestão. 

Nesse mesmo sentido, deve-se adicionar ainda a proibição da venda dos Remar dispostos 

inadequadamente comprometendo a saúde humana e ambiental, excetuando-se os casos em 

que estão acondicionados em área particular, sem riscos ao ambiente natural e à qualidade de 

vida. 
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A identificação dos passivos ambientais situados nos principais Podremar do Município e 

mapeados na pesquisa permite que o Município, em caráter emergencial, implemente um 

gerenciamento alternativo, com remoção de grande parcela do material existente para usos 

diversos, de modo que previna a criação de novos Podremar, alteração da paisagem, 

comprometimento dos recursos naturais e das populações tradicionais residentes. 

 

Neste caminho, é conveniente que estudos acerca dos impactos ambientais gerais e 

específicos, causados pelos Remar, sejam realizados pelo Poder Público, no sentido de 

corroborarem com informações que suscite a execução de um Gremar, independente de 

estarem inseridas em UC. 

Por fim, não existe modelo ideal e fiel de parceria para o Município, visto que o processo é 

mutuo e a condição de uma parceria, muitas vezes, depende da lógica do mercado. Logo, se o 

mercado está favorável, a empresa demanda insumos e oferta maiores possibilidades de 

aproveitamento dos Remar. Da mesma forma, o Município não deve adotar modelos únicos 

de Gremar, nem tanto estabelecer parceria única para o aproveitamento dos Remar, visto que 

o fim desta aponta riscos para o sucesso da gestão. 
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APÊNDICE - ROTEIROS PARA ENTREVISTAS 

 

Universidade Federal de Pernambuco / UFPE 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente / PRODEMA 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – DISSERTAÇÃO 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE / SEMAB 

 

Nome do entrevistado:  

Instituição:  

Função: 

1. As áreas onde ocorrem a atividade da mariscagem em Igarassu são protegidas legalmente?   

SIM (   ) NÃO (   )  ALGUMAS (   ) Quais?_____________________________ 

Como ocorre a gestão da mariscagem e o defeso do marisco nessas áreas? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Na sua opinião, existe sobrepesca nas áreas extrativistas da mariscagem? 

SIM (    )     NÃO (    )  Caso sim, o que você acha do rodízio das áreas exploradas? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. O Município dispõe de órgãos/espaços para discutir junto à comunidade o processo de gestão da 
mariscagem? SIM ( )  NÃO ( ) Quais?___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

a. Se sim, como este órgão/espaço contribuiria para o desenvolvimento da gestão local? 

b. Se não, está em pauta, a ativação (ou reativação) desse órgão/espaço? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Em relação à APA Municipal de Nova Cruz, o que se fez e o que ainda é necessário ser feito para seu 

regular funcionamento (Comitê Gestor, Plano de Manejo, Estudos)? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Qual a estimativa da produção /mês/semana/dia de Mariscos no Município de Igarassu?  

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Sobre os Resíduos da Mariscagem (Remar) 

6. Qual a estimativa da produção /mês/semana/dia de Resíduos da Mariscagem (Remar)? 

_______________________________________________________________________________________ 

Caso desconheça, algum(a) órgão/instituição já realizou estudos na área que mensure a quantidade de Remar 

gerada /dia/semana/mês? Nome do órgão/instituição: 

__________________________________________________________________________________________ 

7. Os Remar estão classificados no Plano de Gerenciamento Municipal como RSM? 

SIM (      )  NÃO (      ) 

8. Como ocorre o manejo (da coleta, à disposição/ao tratamento) dos Remar? 

_______________________________________________________________________________________ 
9. Quais os principais impactos ambientais diretos/indiretos oriundos dos Remar? 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Numa escala de 1 a 10, qual número representa o grau de impacto causado pela disposição inadequada 

dosRemar? 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Quanto em média o Município investe em programas/projetos/ações específicos para mitigar os 

impactos causados pelos Remar? 

_______________________________________________________________________________________ 

12. Você entende que a gestão e as políticas públicas atuam de maneira integrada em Igarassu? Se sim, 

como ocorre essa integração? Se não, como deveria ocorrer essa integração? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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13. O que você pensa sobre Parceria Público-Privada para mitigar os impactos dos Remar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
14. O município tem interesse em oferecer incentivo fiscal (ICMS Socioambiental, Pagamento por Serviços 

Ambientais/PSA) ou outro instrumento econômico às partes interessadas na Gestão dos Remar? 

_______________________________________________________________________________________ 

15. Existe algum “Selo” ou “Certificação Verde” no Município, que confira às empresas, certo nível de 

Responsabilidade Socioambiental na produção/prestação de seus serviços? 

SIM ( )  NÃO ( ) Quais?___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

c. Se sim, qual é o processo de aquisição desse(a) selo/certificação? 

d. Se não, está em pauta a criação (ou reativação) desse(a) selo/certificação? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

16. Qual a sua opinião sobre a elaboração de um Plano de Gestão Integrada de Remar (PLAGIRMAR) com 
participação das partes interessadas (stakeholders), envolvendo o setor privado e sociedade civil?  

Caso considere viável, de que forma cada parte interessada contribuiria para a PLAGIRMAR? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

17. Bares, restaurantes, atravessadores e outros envolvidos na compra da carne do marisco possuem 

responsabilidade compartilhada para com as cascas do marisco. Sob essa ótica, de que maneira essas partes 

interessadas poderiam colaborar para mitigar os impactos causados pelos Remar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

18. Quais são os parceiros externos do Município, no que diz respeito aos RS? 

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

19. Existe por parte do Município, algum projeto/interesse na criação de um instrumento legal para 

regulamentar o uso dos mariscos e a destinação/tratamento dos Remar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

20. Quantas/Que áreas possuem um real/potencial impacto negativo causado pelos Remar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

21. Quanto em média o Município investe em programas/projetos/ações específicos para mitigar os 

impactos causados pelos Remar? 

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

22. Quais procedimentos o Município vem adotando para mitigar a questão dos Remar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Universidade Federal de Pernambuco / UFPE 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente / PRODEMA 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – DISSERTAÇÃO 

SECRETARIAS EXECUTIVAS 

Nome do entrevistado:  

Instituição:  

Função: 

1. Qual a estimativa de produção /mês/semana/dia de Resíduos Sólidos Municipais (RSM) e a quantidade 

enviada /mês/semana/dia para o CTRPE? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Como ocorre o manejo dos RSM, desde a coleta até sua destinação e quem são os envolvidos? 

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3. Quanto se gasta (em R$) mensalmente com o manejo (coleta, transporte, tratamento e 

destinação/reciclagem) dos RSM? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Qual o valor pago / volume (m3) ou peso (kg)? 

___________________________________________________________________________ 

5. Qual a estimativa da produção /mês/semana/dia de Resíduos Sólidos da Mariscagem (RSMar) e a 

quantidade enviada /mês/semana/dia para os locais de destinação final? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Caso não saiba, algum(a) órgão/instituição já realizou estudos na área que mensure a quantidade de RSMar 
gerada /dia/semana/mês? Nome do órgão/instituição:____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Os RSMar estão classificados (no Plano de Gerenciamento Municipal, se houver) como RSM?   

 SIM (      ) NÃO (      ) 

Como ocorre o manejo dos RSMar, desde a coleta até sua destinação? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. Quanto se gasta (em R$) mês/ano com o manejo (coleta, transporte, tratamento e destinação/reciclagem) 

dos RSMar? 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
8. Existem projetos/propostas alternativas que busquem a reutilização dos RSMar no Município? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. As áreas onde ocorrem a atividade da mariscagem em Igarassu são protegidas legalmente?  

  SIM (      )  NÃO (      ) 

Se sim, quais as diferenças entre o processo de gestão interna e externa nas áreas protegidas? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10. Quais os principais impactos ambientais oriundos dos RSMar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
11. Quanto em média é investido em programas/projetos específicos para eufemizar/mitigar impactos 

causados pelos RSMar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

12. O município tem interesse em oferecer incentivo fiscal (ICMS Socioambiental, Pagamento por Serviços 

Ambientais/PSA) ou outro instrumento econômico às partes interessadas na co-gestão ou na Gestão Integrada 

dos RSMar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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13. O Município dispõe de órgãos/espaços para discutir o processo de gestão dos RSMar? 

SIM (     )  NÃO (     )  Quais?_______________________________________ 

a. Se sim, como este órgão poderia contribuir para uma GIRSMar? 
b. Se não, está em pauta, a ativação (ou reativação) desse órgão/espaço? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

14. O que o Município pensa sobre a elaboração de um Plano de Gestão Integrada de RSMar com 

participação das partes interessadas (stakeholders), envolvendo o setor privado e sociedade civil? 

SIM (     )  NÃO (     ) 

Se sim, de que forma cada parte interessada poderia contribuir para a GIRSMar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

15. Quais são os parceiros externos do Município, no que diz respeito aos RS? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
16. Você entende que a gestão e as políticas públicas atuam de maneira integrada em Igarassu? Se sim, 

como ocorre essa integração? Se não, como deveria ocorrer essa integração? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

17. Existe algum projeto, ou interesse por parte do Município, na criação de um instrumento legal para 

regulamentar a destinação dos RSMar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

18. Quais áreas tiveram maior impacto negativo devido o potencial impactante dos RS ou RSMar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
19. Quais áreas possuem potencial impacto negativo ambiental, pelos RS ou RSMar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

20. De que forma o Município pretende resolver a questão dos RSMar? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 


