10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE USO
SUSTENTÁVEL
Á
DE LAGOSTAS
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS
TRABALHOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL /
1º SEMESTRE 2008
DBFLO /CGFAP /COOPE

UF
Projeto
CE Pesca Artesanal –
Participação na
Gestão do Plano
de Uso
Sustentado da
Lagosta

Ações Desenvolvidas
Foram realizadas as seguintes
atividades:
- visitas, entrevistas individuais e
coletivas, observação
participante e oficinas,
envolvendo pescadores,
lideranças comunitáras,
presidentes de colônia, e demais
pescadores num total 300
pessoas;
- Estas ações consistiram no
levantamento da realidade
socioambiental da pesca da
lagosta frente a implementação
das novas medidas de
ordenamento do uso do recurso,
em 57 comunidades, abrangendo
os municípios de importância
sócio-econômica e ambiental do
cenário da pesca da lagosta
como: Beberibe, Aracati,
Paracuru, Acarau, Camocim e
outros.

Resultados Alcançados
- Levantamento e
sistematização de informações
já existentes sobre a realidade
local;
- Identificação dos atores
sociais por meio de
mapeamento prévio;
- Realização de 05 (cinco)
Oficinas com os grupos sociais
identificados, com duração de
04 h cada,
para discussão e
reflexão sobre a realidade
local, com ênfase no recurso
lagosta. Estas oficinas se
concentraram nos municípios
pólos de Beberibe, Aracati,
Paracuru, Acarau e Camocim;
- Sistematização dos dados
levantadas nas oficinas
aprofundando as discussões
acerca dos problemas e
conflitos que envolvem a pesca
da lagosta, priorizando os
aspectos a serem trabalhados,
bem como estratégias de
participação dos pescadores no
Plano de Gestão de Lagostas.

Previsão 2008
As metas
executadas
estão dentro do
cronograma
proposto .
Espera-se
Espera
se que
as demais
sejam
executadas até
o fim do ano
conforme
planejadas.

UF

Projeto

RN Educação
Ambiental : A
Sustentabilidade
Socioambiental da
pesca da lagosta.

Ações Desenvolvidas

Resultados Alcançados

Previsão 2008

- Realizado diagnóstico para
identificar a realidade socioambiental
dos municípios de abrangência do
projeto: Extremoz, (Pitangui), CearáMirim (Muriu) Rio do Fogo e Porto
do Mangue;
- Mobilização e sensibilização de
pescadores, através de reuniões e
visitas às comunidades pesqueiras;
- Pesquisa e levantamento de dados
para elaboração de materiais
educativos;
- Realização de monitoramento ;
- Realização de reuniões para
avaliação do trabalho iniciado.

- Levantamento das
propostas dos Planos
de Ordenamento da
Lagosta;
- Pescadores inseridos
no processo de EA
através da realização
de reuniões, com
participação de 100
pessoas;
- Elaboração e
sistematização de um
folder; produção de
textos para elaboração
de cartilha, criação de
teatro de bonecos e
pesquisa de material e
preços para o período
previsto de 30 dias;
- Realização de
reuniões dos técnicos
responsáveis pelo
acompanhamento das
atividades realizadas e
avalição do processo de
educação para a
sustentabilidade
socioambiental do
recurso lagosta.

Apesar dos
problemas
encontrados
durante a realização
dos trabalhos com
as comunidades
pesqueiras, a
equipe está otimista
para realizar todas
as etapas prevista
no projeto.

UF
Projeto
PB Educação
Ambiental
para o Uso e
Ordenamento
de Lagostas na
Paraíba

Ações Desenvolvidas
Foram realizadas:
- Contatos telefônicos,
visitas e convocação de
reuniões com os
presidentes de 07
Colônias de Pesca,
visando estabelecer
parcerias e dar incío ao
processo de mobilização
junto às comunidades;
- 03 reuniões
preparatórias para a
criação dos Subcomitês;
- Realização da 1ª
Reunião do ano do
Comitê Gestor Estadual
da Lagosta do Estado da
Paraíba;
- Realização de
Seminário Interno sobre
Metodologias
Participativas, com
técnicos que participarão
das oficinas de
Diagnósticos
Sociambiental.

Resultados Alcançados
- Criação de 03 Subcomitês
Gestores da Lagosta das Zonas de
Pesca de:
.Tambau/Cabedelo, com
participação de 110
pescadores/lagosteiros, sendo eleito
04 titulares e seus respectivos
suplentes;
. Pitimbu/Acau – com 04 titulares e
seus respectivos suplentes;
. Baía da Traição, com a
participação de 43
pescadores/Lagosteiros, com 04
titulares e seus respectivos
suplentes;

Previsão 2008
- As comunidades
pesqueiras de
Tambau/Cabedelo,
Acaú/Pitimbu, Baía
Traíção, membros do
Poder Público e da
Sociedade Civil
Organizada,
mobilizadas, e
sensibilizadas para a
execução das metas
propostas no projeto de
Educação Ambiental
promovido pelo
IBAMA/CGFAP/SUPE
SNEA/PB,
ainda neste ano de
2008.

UF
Projeto
PE Educação
Ambiental para
Gestão
Compartilhada
do Uso
Sustentável da
Lagosta em
Pernambuco

Ações Desenvolvidas
- Realizada uma pesquisa bibliográfica nos
boletins de estatística pesqueira do Ibama e
demais publicações da área, para levantamento
dos dados relacionados à pesca de lagosta no
litoral;
- Realizado Seminário com a participação de
18 representantes de instituições do poder
público (Núcleo/Pesca/NEA/SUPES/IBAMA,
FUNDAJ, CEPENE/ICMBIO, SEAP, Departº
Oceanográfico/UFPE, Departº Pesca/UFRPE,
CPP, e técnico da CGFAP/Ibama/sede) e da
sociedade civil organizada, envolvidas com a
questão, para discutir a situação da atividade
após publicação dos novos instrumentos legais,
apresentar os objetivos do projeto de
EA/IBAMA e construir uma estatégia de ação
conjunta para realização das atividades
propostas;
- Realizadas 10 (dez) reuniões com lideranças
das Colônias de Pescadores pesqueiras nos
Municípios de desembarque da produção
lagosteira de PE e possuem embarcações
permissionadas pela SEAP: Goiana, Ilha de
Itamaracá, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão
dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho,
Ipojuca, Sirinhaém e São José da Coroa
Grande, com o objetivo de apresentar o
projeto, levantar informações e identificações
dos atores sociais envolvidos com a cadeia
produtiva lagosta em cada atividade.

Resultados Alcançados
- Criação, ilustração e
arte-finalização de um
modelo de cartilha com
a temática baseada nas
normas de
ordena,enmto da pesca
de lagosta para ser
distribuída ao atores
sociais envolvidos
cartilha
- Criação, diagramação
e arte-finalização de um
modelo de folder e
cartaz para serem
distribuídos e expostos
nas localidades como
estratégia de moblização
e sensibilização dos a
tores sociais envolvidos
com a pesca de lagosta.

Previsão 2008
A equipe técnica
considera
imprescindível e
está trabalhando
com a perspectiva
de criar um
Comitê Estadual
para discutir a
gestão do
recurso lagosta
em PE, (a
exemplo do
Estado do Ceará)
visando alcançar
os objetivos
propostos no
projeto de EA.

UF

Projeto

BA Educação
Ambiental
no Plano de
Gestão da
Lagosta
Locais de
execução:
Litoral sul e
extremo sul
da BA
(Ilhéus,
Santa Cruz
de Cabrália
e Alcobaça)

Ações Desenvolvidas
- Será realizado um
Encontro com
Representantes do
CEPENE/BA e do
Escritório de Ilhéus e
dessa Superintendencia
para discutir os rumos e
adequação
q ç do projeto
p j
a
essa realidade.

Resultados
Alcançados

Previsão 2008
Espera-se
que
depois
da
realização
do
Encontro,
os
probelmas sejam
sanados e o projeto
seja
exucutado
com as mudanças
ç
pertinentes.

UF
Projeto
ES Educação
Ambiental –
Plano de
Gestão para o
Uso
Sustentável de
Lagosta

Ações Desenvolvidas
Em decorrência dos conflitos
ocorridos no ano passado no
Estado, o NEA/ES está sendo
extremamente cuidadoso na
abordagem junto aos
pecadores. Algumas reuniões
foram marcadas e realizadas e
por sugestões de lideranças
algumas mudanças devem
ocorrer no projeto original; - Nas metas propostas para o
ano de 2008,
2008 tem um número
elevado de cursos de
capacitação.

Resultados Alcançados Previsão 2008
- Até o presente foram
realizadas reuniões com
algumas lideranças de
pescadores, na tentativa
de melhorar as relações
entre as partes – IBAMA
x comunidades.

OBRIGADA

BRASÍLIA AGOSTO DE 2008

