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RESUMO 

 

Os acordos de pesca no Brasil têm sido pouco analisados pelos estudiosos das diversas 

áreas, principalmente do ponto de vista jurídico. Em geral há uma tendência em ressaltar os 

aspectos positivos da sua utilização sem uma análise crítica a respeito. Em várias 

comunidades ribeirinhas do norte do país, principalmente, no Amazonas e no Pará, esse 

instrumento tem sido usado com freqüência há algum tempo. No âmbito jurídico carecem 

estudos em relação ao tema, inclusive, sobre a legalidade da utilização do mecanismo. 

Nesse sentido esse artigo pretende fornecer elementos para uma análise introdutória acerca 

dos acordos de pesca na Amazônia, ressaltando os aspectos jurídicos, sua relevância no 

contexto de gestão das águas locais e algumas das dificuldades e dos interesses envolvidos 

na sua efetivação. Através da análise dos acordos de pesca que vêm sendo celebrados e das 

diversas portarias e instruções normativas emitidas pelos órgãos ambientais, federal e 

estadual, para regulamentar o tema buscar-se-á fornecer uma visão geral, ainda que 

introdutória, do contexto de aplicação dos acordos de pesca na Amazônia brasileira. 
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ABSTRACT 



 

The agreements of fish in Brazil have been little analyzed for the scholars of the diverse 

areas, mainly of the legal point of view. In general the respect has a trend in standing out 

the positive aspects of its use without a critical analysis. In some marginal communities of 

the north of the country, mainly, in Amazon and Pará, this instrument has been used 

frequently has some time. In the legal scope studies in relation to the subject lack, also, on 

the legality of the use of the mechanism. In this direction this article intends to supply 

elements an introductory analysis concerning the agreements of fishes in the Amazônia, 

standing out the legal aspects, its relevance in the context of management of local waters 

and some of the difficulties and the involved interests to accomplish. Through the analysis 

of the agreements of it fishes that they come being celebrated and of the diverse ones you 

would carry and normative instructions emitted by the ambient agencies, federal and state, 

prescribed the subject will search to supply a general vision, despite introductory, of the 

context of application of the agreements of it fishes in the Brazilian Amazônia.   
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Introdução 
 

 Importante foco de discussões nos últimos tempos, a gestão das águas é um assunto 

que tem ocupado sobremaneira as agendas dos países. Fonte de muitos interesses e cobiças, 

a região amazônica chama a atenção por sua vasta sócio-biodiversidade. Em relação às 

águas é a maior bacia hidrográfica do mundo, representando cerca de 20% da água doce do 

planeta. Qualquer análise de políticas e regulações nesse setor deve ser cautelosa e 

perspicaz. Há muitos interesses envolvidos e que não podem passar despercebidos, apesar 

da maioria das vezes não serem feitas análises aprofundadas das políticas implementadas 

ou ora sendo formuladas para o setor. 

 Nesse contexto os acordos de pesca, há muito tempo utilizados internacionalmente, 

como no caso da União Européia, vêm sendo largamente empregados na Amazônia 



brasileira desde os anos 70. Esse estudo pretende analisar o contexto em que os acordos de 

pesca vêm sendo firmados na região norte do Brasil, especificamente no Amazonas e no 

Pará, como uma forma “diferenciada” de gestão das águas, o que não excluí a possibilidade 

de realização desses acordos em outras localidades do país, mas que não será objeto do 

presente estudo. É fundamental observar as peculiaridades locais fortemente caracterizadas 

pela interação ser humano e natureza, onde a água é um elemento de destaque e que vai 

interferir fortemente na dinâmica social.  

 Faz-se também necessário para adentrarmos nesse estudo à compreensão de 

algumas idéias centrais como a definição de território de pesca, o próprio significado de 

acordo de pesca e a inserção dessa temática num cenário de reivindicação dos usos dos 

espaços aquáticos pelas comunidades ribeirinhas. Apesar do foco ser a perspectiva jurídica 

deve-se levar em consideração outros aspectos - sociais, ambientais, políticos e econômicos 

- relevantes para a compreensão do contexto em que são instituídos os acordos de pesca e 

os conflitos pertinentes.  

 O primeiro tópico desse estudo irá fornecer um panorama geral sobre os conflitos 

ambientais da pesca, ressaltando brevemente os aspectos anteriormente mencionados. Em 

segundo lugar abordarei a introdução dos acordos de pesca na Amazônia e a edição da 

Instrução Normativa n? 29 de 2002 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Por último, irei analisar de forma breve os 

impasses no processo de implementação dos acordos de pesca focalizando: a participação 

popular, as dificuldades de efetivação desse instrumento e os questionamentos em torno da 

sua legalidade. Com isso, espera-se fornecer elementos para uma análise introdutória 

acerca dos acordos de pesca na região amazônica e suas implicações jurídicas. 

 

1. Conflitos Ambientais na Pesca 

 

 Para se entender a importância e implicações da celebração dos acordos de pesca na 

região amazônica deve-se, primeiramente, reconhecer e situar esses acordos num cenário 

de disputas pela apropriação e uso dos ambientes pesqueiros. O caráter indissociável do 

complexo formado por sociedade - meio ambiente justifica o entendimento de que as 

sociedades se reproduzem por processos sócio-ecológicos e se confrontam a diferentes 



projetos de uso e significação de seus recursos naturais (ACSELERAD, 2004, pp.58). 

Dessa forma não se pode deixar de considerar os recursos pesqueiros, assim como outros 

recursos naturais, inseridos num contexto de conflitos ambientais. 

  A emergência desses conflitos põe em evidência a disputa por hegemonia entre 

distintas concepções sobre as formas de incorporação da natureza para satisfazer 

necessidades várias. Está em pauta todo um processo de disputa pelo controle do acesso e 

exploração dos recursos ambientais que vai interferir na própria dinâmica constitutiva de 

determinados grupos. A água e a terra, em comunidades pesqueiras da Amazônia, se 

complementam no cotidiano.  

 Paralelamente, a criação de projetos voltados para a disseminação de tecnologias de 

resolução de conflitos ambientais deve ser analisada cautelosamente sob pena de não se 

enxergar o que está por detrás desses mecanismos cada vez mais utilizados em âmbito 

nacional e internacional. “Resolver” conflitos, celebrar acordos, é na conjuntura de 

governos democraticamente validados, um dos meios pelos quais o modelo poderá se 

viabilizar, sem necessariamente lidar adequadamente com as questões e os interesses em 

jogo. Estudar estes conflitos é uma forma de dar visibilidade, no debate sobre o acesso aos 

recursos naturais, aos distintos atores sociais envolvidos. Segundo NADER (1994) 

habitualmente se toma à harmonia como fato consumado. Devido à cilada dos modelos 

preferidos, culturalmente construídos, tem sido difícil para leigos e cientistas sociais 

examinar com isenção os modelos de harmonia. Mas como a mesma autora demonstra em 

seus estudos, a harmonia e a controvérsia fazem parte das ideologias num mesmo 

continuum e não são, necessariamente, benéficas ou adversas. 

 Voltando-se essa discussão para o contexto da pesca na Amazônia, existe grande 

diversidade de tipos de pescadores e interesses distintos relacionados a atividade pesqueira 

que não podem deixar de ser considerados. De uma forma geral, pode-se agrupá-los em 

duas classes: pescadores comerciais e pescadores de subsistência. Essas classes apresentam 

subdivisões que reproduzem uma diversidade de interesses e, por conseguinte, conflitos por 

distintas concepções de apropriação dos recursos naturais. 

 Os conflitos de pesca começam pela apropriação e usos diferenciados dos territórios 

aquáticos os quais colocam em choque, de uma forma geral, o uso para obtenção da 

subsistência e o uso comercial (FURTADO, 2004, pp. 58). O espaço aquático é definido 



como “entidades espaciais estruturadas pelos sistemas de usos múltiplos dos recursos 

aquáticos” e o território de pesca como sendo uma “estrutura espacial engendrada por um 

sistema de exploração constituído de vários elementos interdependentes e elaborada por um 

grupo humano, que se identifica com o lugar” (COMIER-SALEM, 1995, pp.47 e 48). Na 

verdade, o acesso livre em busca dos recursos pesqueiros é considerado a exceção, 

predominando a reivindicação pelas comunidades de pescadores dos direitos de usos 

territoriais nesses ambientes, que nada mais é do que a reivindicação de um território de 

pesca (CRUZ, 2005).  

 Dentro de uma perspectiva que reconhece a relação entre identidades peculiares 

correspondentes a territorialidades específicas (ALMEIDA,2004) como no caso dos 

ribeirinhos, a celebração dos acordos de pescas podem ter um impacto importante na 

própria constituição e manutenção do grupo. Este processo pode vir a resultar numa forma 

de expropriação que se traduz na disputa por recursos naturais estratégicos, afetando a 

combinação estável de recursos que tradicionalmente têm assegurado à sobrevivência de 

milhares de grupos chamados “tradicionais”. Como ressalta DIEGUES (2000, pp. 19), o 

território é um dos elementos mais importantes na relação entre as comunidades 

“tradicionais” e a natureza. É o território que fornece: os meios de subsistência do grupo, os 

meios de trabalho e produção, os meios de produzir aspectos materiais das relações sociais, 

e que no caso se materializa nos territórios de pesca. 

 Fazendo uma leitura desse contexto através de BOURDIEU (1989), considerando o 

meio ambiente inserido num contexto de lutas simbólicas, o poder de nomeação e 

classificação a partir dos recursos naturais permite redistribuir o poder sobre os recursos 

territorializados, legitimando ou não determinadas apropriações por distintos grupos. Deve-

se ter cuidado para não cair em discursos que na verdade universalizam situações 

parcelares tornando justificáveis atos e passando despercebidamente os interesses distintos. 

Os acordos de pesca também podem ser vistos dentro de um campo de disputas para se 

legitimar o acesso aos recursos pesqueiros, não sendo por isso assegurado o direito das 

comunidades ribeirinhas a esse território de pesca.  

 A intensificação da pesca e o conseqüente aumento da pressão sobre o recurso são 

notórios nas últimas décadas. Isso se deve, principalmente, pelas mudanças ocorridas nas 

tecnologias dos aparelhos utilizados na pesca (malhadeiras, gelo, motores), combinado com 



o aumento da demanda regional, que se justifica pelo crescimento dos centros urbanos 

regionais, e para exportação. Paralelamente, a expansão da pecuária utilizando os campos 

naturais tem contribuído significativamente para o desmatamento das florestas de várzea, 

modificando os ambientes e afetando diretamente a capacidade de produção dos 

ecossistemas aquáticos.  

 A atividade pesqueira pode ser caracterizada segundo a capacidade de pesca, as 

espécies alvo e a tecnologia de pesca (ISAAC et al., 1996). A pesca comercial tem maior 

produtividade e capacidade de pesca usando materiais especializados para a atividade. Este 

tipo de pesca concentra-se, principalmente, nos estoques dos grandes bagres migradores 

nos canais principais dos rios durante a estação seca. No período chuvoso, esses pescadores 

direcionam-se aos lagos de várzea, cujo produto da captura é comercializado em 

frigoríficos e destinada, principalmente, a outros estados. 

 A pesca menos profissionalizada e de menor escala é praticada por moradores da 

várzea que capturam espécies mais sedentárias ou aquelas que utilizam o lago como habitat 

durante parte de seus ciclos de vida. Utilizam equipamentos de pesca menores e menos 

eficientes, e exploram os lagos de várzea próximos às suas casas. O peixe advindo desse 

tipo de pescaria é geralmente consumido pelos próprios ribeirinhos ou comercializado em 

mercados locais ou em comunidades próximas. Os fatores ambientais, como a velocidade e 

a intensidade das inundações, parecem explicar o sucesso ou falha da captura de 

determinados peixes, mais do que a intensidade de pesca. GOULDING (1983) ressalta que 

outros impactos oriundos da atividade humana, como a construção de hidrelétricas, 

desmatamento das margens dos rios e lagos, poluição por metais pesados, têm efeitos mais 

devastadores do que a própria atividade pesqueira, que, em geral, ainda pode ser 

considerada moderada quando se leva em conta a grande diversidade de peixes amazônicos. 

  

2. Instituição e Regulamentação dos Acordos de Pesca na Amazônia 

 

 Muitas medidas de regulamentação das atividades pesqueiras foram implementadas 

na Amazônia, primeiramente através da Superintendência para o Desenvolvimento da 

Pesca - SUDEPE, criada em 1962 e extinta em 1988, e depois pelo IBAMA (FREITAS, 

2002, pp. 229). Desde os anos 70, ocorrem nos Estados do Pará e do Amazonas sérios 



conflitos relacionados ao aproveitamento pesqueiro (HARTMANN, 2001, pp.12). Tem-se 

notícias da celebração dos primeiros acordos comunitários de pesca nessa mesma época 

segundo dados do IBAMA (AZEVEDO, 2004, pp.57). Neste período os acordos de pesca 

eram realizados por lideranças da própria comunidade sem a necessidade de serem 

legalizados ou regulamentados.  

 Com o passar do tempo, essa situação foi se alterando e os conflitos de pesca 

começaram a aumentar. Nesse sentido, os acordos de pesca surgiram como uma forma de 

lidar com os conflitos e estabilizar ou reduzir a pressão sobre os recursos pesqueiros locais. 

Vários acordos de pesca foram celebrados desde esse período, no entanto até hoje se 

questiona a validade legal desse tipo de instrumento, mesmo tendo o IBAMA, órgão 

responsável pelo gerenciamento pesqueiro no Brasil, elaborado em 1997 um documento 

considerando os acordos de pesca legalizáveis. Posteriormente, em 31 dezembro de 2002, o 

mesmo órgão publicou a Instrução Normativa n? 29 reconhecendo os acordos de pesca 

como instrumento de ordenamento pesqueiro e estabelecendo critérios para a 

regulamentação dos mesmos. 

 De acordo com o parágrafo único do art. 1? dessa Instrução Normativa mencionada, 

entende-se por acordos de pesca “um conjunto de medidas específicas decorrentes de 

tratados consensuais entre os diversos usuários e o órgão gestor dos recursos pesqueiros em 

uma determinada área, definida geograficamente”.  Essa Instrução Normativa também vai 

apresentar, em anexo, uma série de procedimentos para a regulamentação dos acordos de 

pesca, definindo como regulamentação “a edição de ato normativo do IBAMA com adoção 

de regras ou medidas acordadas” (art. 2?? parágrafo único). Os critérios para 

regulamentação dos acordos de pesca pelo IBAMA estão previstos no art. 1o da Instrução 

Normativa. Para a edição da mesma, segundo as considerações do próprio IBAMA, levou-

se em conta entre outros aspectos: a priorização na implementação de processos de 

administração participativa, a representatividade dos acordos de pesca em termos de 

redução de conflitos sociais nos cursos das pescarias e a existência de várias Portarias que 

regulamentam acordos de pesca na região amazônica. 

 Cabe também mencionar as previsões constitucionais a esse respeito. Com o 

advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a competência para 

legislar sobre pesca, entre outros assuntos, foi prevista no art. 24, VI, como sendo 



concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Também aos municípios foi prevista a 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação 

federal e estadual no que couber (art. 30, I e II, respectivamente). Possibilitou-se um 

tratamento mais específico ao tema levando em conta a realidade local. 

 Além da previsão constitucional sobre o assunto, destaca-se a Lei 7.679 de 1988, 

que trata da proibição da pesca de espécies em períodos de reprodução, e o Decreto Federal 

221 de 1967, também denominado Código da Pesca. De acordo com o art. 1o do Decreto-

Lei 221, a pesca é definida como toda atividade de captura de peixes ou quaisquer outros 

organismos animais ou vegetais que tenham na água o seu meio normal ou mais freqüente 

de vida e que seja ou não submetido ao aproveitamento econômico. Os corpos d´água e os 

organismos que neles vivem são de domínio público, de modo que o exercício da pesca  

pode ser praticado por qualquer pessoa respeitadas as demais normas regulamentadoras. O 

Decreto-Lei vai ainda definir os tipos de pesca existentes: comercial, esportiva e científica. 

 Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, 

o primeiro acordo de pesca assinado no Estado, após a edição da Instrução Normativa que 

regulamentou esse instrumento, data de 27 de setembro de 2004, tendo sido celebrado na 

localidade do Rio Urini, Barcelos. Por meio da Instrução Normativa Conjunta no 2, entre o 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM e o IBAMA, foram zoneadas áreas 

para pesca de subsistência, comercial e esportiva. Atualmente os acordos de pesca no 

Estado somam um total de 52 Instruções Normativas espalhadas em 22 municípios. 

3. Impasses na Implementação dos Acordos de Pesca 

 

3.1 Acordos de Pesca e Participação Popular 

 

 O ordenamento pesqueiro do Governo Federal tem como uma de suas diretrizes 

básicas a gestão participativa, onde usuários e Governo tomam decisões conjuntas à cerca 

dos recursos pesqueiros. Na região do Médio Amazonas, a gestão participativa vem sendo 

implementada desde 1997, quando se iniciou a discussão do Acordo de Pesca do Lago 

Sapucuá no município de Oriximiná/PA, o qual foi transformado na primeira portaria de 

pesca na Gestão Participativa. Atualmente, já foram publicadas 9 portarias oriundas dos 

acordos de pesca, sendo a maioria referente a lagos de pesca do município de Santarém/PA.  



 A Gestão Participativa da pesca que ora vem sendo implementada pelo IBAMA, 

baseia-se nos acordos de pesca comunitários realizados pelas comunidades ribeirinhas na 

tentativa de organizar a pesca em seus respectivos lagos, a partir da intensificação das 

atividades pesqueiras. Está fundamentada no documento "Administração Participativa: Um 

desafio à Gestão Ambiental", e na portaria nº07/96, do IBAMA. 

 De acordo com os dados do próprio IBAMA, os acordos de pesca na sua origem 

foram fomentados, principalmente, pela Igreja Católica, através do Movimento de 

Educação de Base (MEB) e do estabelecimento de Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB´s). Posteriormente, outras iniciativas governamentais deram seqüência a esse 

processo. Nesse sentido foi criado o Instituto Amazônico de Manejo dos Recursos 

Ambientais – IARA responsável pela administração dos recursos pesqueiros do Médio 

Amazonas: Estados do Pará e Amazonas, o qual teve início em 1990 com a implementação 

de um programa de cooperação técnica entre o IBAMA e a Agência de Cooperação 

Técnica Alemã – GTZ. O IARA surgiu, entre outros motivos, para dar resposta à 

necessidade de mediar conflitos sociais entre os diferentes grupos de usuários dos recursos 

pesqueiros na região.  

Com a extinção do Projeto IARA, em 2001 foi criado o Projeto ProVárzea com o 

objetivo de estabelecer as bases científica, técnica e política para a conservação e o manejo 

ambiental e socialmente sustentáveis dos recursos naturais das várzeas da região central da 

bacia amazônica com ênfase em recursos pesqueiros. Executado pelo IBAMA através do 

Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7, o ProVárzea é 

coordenado pela Secretaria de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio 

Ambiente.  

 De um lado tem-se o Estado em seu papel constitucional de gestor da coisa pública 

– regulamentar, administrar e controlar o uso dos recursos naturais – e do outro lado a 

sociedade civil. Dos dois lados temos posições contraditórias e tensões internas e externas 

que não podem passar despercebidas. Muito se fala sobre gestão participativa, no entanto 

faltam pesquisas que possam averiguar a efetividade dessa participação. Não é porque 

exista previsão legal de participação da sociedade civil que realmente ocorra essa co-

gestão. 

 A princípio, foi se pensado os Conselhos de pesca como uma alternativa para 



organizar as discussões com o objetivo de promover a preservação e conservação dos 

recursos naturais, principalmente da pesca. Mas, na verdade, os Conselhos Regionais de 

Pesca surgiram mais como resultado da ingerência de instituições externas interessadas em 

disseminar o consenso entre os distintos grupos, do que um produto originário da própria 

comunidade. Nesse sentido é interessante pensar os estudos de NADER (1994) que vai 

analisar vários casos de possíveis ligações entre a evangelização cristã e as leis constatando 

que, desde o início do séc. XIX, os missionários estavam fortemente envolvidos com a 

solução de disputas e gostavam do papel de pacificadores, não que isso seja 

obrigatoriamente positivo. Pelo contrário, a preocupação muitas vezes se resume, não com 

as causas da discórdia, mas em criar consenso, homogeneidade e concórdia a qualquer 

preço, sem levar em conta o contexto de diferentes interesses e conflitos envolvidos. 

 

3.2 Efetividade dos Acordos de Pesca 

 

 No modelo comunitário de manejo pesqueiro um grupo específico de pescadores 

controlam o acesso e o uso de um território pesqueiro bem definido. Os acordos de pesca 

exprimem regras que regulam o uso do recurso pesqueiro definidas por membros da 

comunidade ou grupos de usuários locais, incluindo medidas e sanções a serem tomadas 

contra infratores. A fiscalização fica também a cargo da própria comunidade que precisa de 

apoio governamental para dar efetividade aos acordos de pesca. Na realidade, essa postura 

é mais simbólica do que efetiva e serve para legitimar ações da comunidade. 

Apesar do escritório regional do IBAMA possuir alguma flexibilidade em adaptar 

regulamentações para as condições locais, as principais decisões de gerenciamento ainda 

devem ser formalizadas em Portarias assinadas pelo Presidente do IBAMA, o que 

representa um dos principais obstáculos para administrar o manejo local. Na verdade, 

existem poucas restrições territoriais e o acesso às áreas inundadas da várzea é 

teoricamente permitido aos pescadores durante todo o ano, com exceção de parques e 

outros tipos de reservas. Não existe controle do número de pescadores que podem explorar 

o recurso pesqueiro em determinada área. 

 Existem algumas iniciativas a nível federal que visam mudar a legislação prevendo 

a possibilidade de autorização para assinar Portarias às superintendências estaduais. A 



viabilização de um modelo de co-gerenciamento pesqueiro requer mudanças na legislação, 

não só para que ocorra descentralização administrativa, mas também que possa permitir a 

posse coletiva dos lagos de várzea. Ainda hoje, a luz da legislação vigente é ilegal o 

controle de lagos de várzea por comunidades ribeirinhas, impedindo o acesso e 

determinadas formas de uso do recurso pesqueiro. 

 Para viabilizar essa fiscalização participativa, e também atuar como educador 

ambiental junto à comunidade, foi criado o agente ambiental voluntário. A Instrução 

Normativa n? 19 de 2001 do IBAMA, institucionalizou a atuação desse agente e, 

posteriormente, em 2005, foi instituído o programa de Agentes Voluntários através da 

Instrução Normativa n? 66. No entanto, as organizações comunitárias e os agentes 

ambientais voluntários têm poderes muito limitados de fiscalização dos acordos de pesca, 

restritos apenas à constatação e não a autuação. Os acordos de pesca podem definir a 

maneira como os recursos pesqueiros serão utilizados, mas não pode definir quem pode ou 

não pescar.  

 

3.3 Legalidade dos Acordos de Pesca 

 

 Como já foi mencionado anteriormente, de acordo com o art. 24, VI, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a competência para legislar sobre 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, e dos recursos 

naturais, poluição do meio ambiente e controle da poluição é concorrente entre União, 

Estados e Distrito Federal. Cabe à União estabelecer normas gerais sobre essas matérias, 

entre outras, o que não exclui a competência suplementar dos Estados, podendo ampliar, 

acrescentar, preencher ou completar a normatização federal. Inexistindo lei federal, os 

Estados poderão exercer a competência legislativa plena para atender às suas 

peculiaridades. E no caso de superveniência de lei federal sobre normas gerais, a eficácia 

da lei estadual será suspensa no que lhe for contrário.  

O Código de Pesca, Decreto-Lei 221 de 1967, é considerado norma geral nesse 

âmbito. Também a Lei 7.679 de 1988 e a Lei 9.605 do mesmo ano, regulamentam a 

atividade pesqueira.  Além disso, de acordo com a previsão legal para a gestão das águas, a 

bacia hidrográfica representa a unidade básica de planejamento e gestão dos recursos 



ambientais. Nesse sentido, os recursos pesqueiros devem integrar a noção de gestão 

ambiental sobre recursos compartilhados, conciliando os diversos interesses dos usuários 

de uma mesma bacia.  

 No que tange ao processo legislativo, o art. 29 da Constituição Federal de 1988 

estabelece as condições para elaboração de normas. No caso nos interessa, principalmente, 

averiguar a abrangência das Instruções Normativas. Entende-se por Instrução Normativa as 

normas de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém instruções acerca 

da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral ou normas de 

execução de serviço. Nesse sentido, a Lei 9.605 de 1988, regulamenta a atividade 

pesqueira, delegando competência ao IBAMA para estabelecer normas específicas de 

ordenamento. Já o art. 2o da Lei 7.679 de 1988 prevê que “o Poder Executivo fixará, por 

meio de atos normativos do órgão competente (no caso o IBAMA) os períodos de proibição 

de pesca, atendendo às peculiaridades regionais de espécies, bem como as demais medidas 

necessárias ao ordenamento pesqueiro..” Assim, as Instruções Normativas do IBAMA têm 

caráter normatizador e são dotadas de força de lei. 

 A Lei 10.683 de 2003 vai definir como competência da Secretaria Especial de 

Aqüicultura e Pesca a concessão de licenças, permissões e autorizações para o exercício da 

pesca comercial e artesanal e da aqüicultura nas áreas de pesca de todo o território 

nacional, entre outras competências. Paralelamente, no que concernem às medidas de 

ordenamento vigente, o IBAMA editou a Portaria 030 de 2003 que estabelece normas 

gerais para o exercício da pesca amadora e a Portaria 008 de 1996, que regulamenta a 

permissão e a proibição de petrechos, métodos de pesca e estabelece normas gerais para o 

exercício da pesca na bacia Amazônia, especificando tamanhos mínimos de captura do 

pescado. O exercício da pesca em todas as suas modalidades deverá ser realizado mediante 

registros e matrículas, segundo a legislação vigente, Lei 221/67, com regulamentações 

adicionais dadas pelos Decretos 64.458/68 e 64.618/69 e Leis 6.586/78 e 9.059/95.  

Na verdade, é necessário conhecer todos esses diplomas legais que tratam da pesca 

para compreender as discussões em torno da legalidade dos acordos de pesca. Argumenta-

se que os acordos de pesca tratam de determinados temas que não são da competência do 

IBAMA regulamentar, extrapolando sua competência, e, dessa forma, dando margens para 

questionamentos quanto a sua validade legal. 



 

Conclusões 

  

Como pôde ser constatado com o presente estudo, a utilização dos acordos de pesca 

ainda deixam muito a desejar, têm ação localizada e realmente podem suscitar muitas 

dúvidas sobre real a participação comunitária existente, as possibilidades de efetivação e os 

problemas de legalidade formal pertinentes. Além disso, é preciso avançar mais nesses 

estudos, procurando entender os conflitos ambientais que estão por detrás do manejo da 

pesca e os distintos interesses em jogo, principalmente quando se trata de questões 

ambientais envolvendo a gestão de recursos naturais da Amazônia. 

São necessárias análises cuidadosas de iniciativas dessa ordem, como no caso os 

acordos de pesca, voltados para a resolução de conflitos ambientais que, em muitos casos, 

exprimem situações de disputa e pressão sobre os recursos naturais com fortes interesses 

econômicos envolvidos.  E mais sério ainda, são as questões de territorialidade associadas a 

grupos que dependem desses recursos para sua própria existência e reprodução enquanto 

coletividade. Nesse sentido, desvendar os conflitos ambientais que estão por detrás dos 

processos de transformação das estruturas econômicas e sociais do território é fundamental. 

Ressalta-se mais uma vez que o presente estudo é apenas uma primeira tentativa de 

proporcionar uma visão geral e crítica sobre o tema, muito complexo e com pouco material 

de análise na perspectiva jurídica. 
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