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Resumo 
Este artigo apresenta um estudo realizado nas comunidades que estão inseridas dentro da 
Unidade de Conservação (UC) Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM), as 
transformações causadas pela nova dinâmica territorial, as novas perspectivas de vida 
comunitária, buscando entender a relação da população com a natureza, como é a agricultura, a 
relação das pessoas com o parque, os impactos advindos das atividades comunitárias, como os 
roçados, a criação de animais, o turismo, enfim, o modo de vida da população, já que depois da 
implantação da UC este alterou-se significativamente, inseridos num contexto de normatizações 
de algumas atividades, bem como a inserção no universo do mercado de consumo, novos 
consumos e o crescimento da especulação imobiliária. O que se quis entender, também, foi a 
relação da comunidade com o órgão responsável pela proteção da área, o ICMBio. Utilizamos 
dois métodos para nos auxiliar e extrair essas informações, são estes: entrevista 
semiestruturada e observação participante, além de pesquisas bibliográficas. As entrevistas 
puderam revelar os vínculos comunitários com o lugar e os anseios comuns. As ferramentas 
metodológicas mostraram os costumes, a cultura, o plantio tudo isso com o convívio do 
pesquisador com a comunidade. Foi visitada a parte Leste do PNLM e pode-se perceber que a 
relação entre os moradores locais e o ICMBio é complexa. Para a subsistência as principais 
atividades são a agricultura, a pesca e a caça, e sob a perspectiva dos moradores, a população 
está aumentando. Estas atividades vêm criando conflitos quanto aos objetivos do parque, 
preservar a restinga, a fauna e flora, a área dos lençóis de areia, e a manutenção da 
territorialidade comunitária, construída em mais de uma centena de anos, ou seja o “lugar”. Para 
a maioria dos moradores o “lugar” vivido, focado no território natural, especialmente, é essencial 
a sua vida, por isso decidem por permanecer nessas áreas, porém isso ocorre também pelo fato 
de não terem para onde ir. 

Palavras Chaves: Territorialidade, Unidade de Conservação, Parque Nacional dos Lençois 
Maranhenses, Lugar. 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A questão ambiental tem estado em evidência atualmente através de temas como o 

aquecimento global, as mudanças climáticas e o futuro do planeta. Esta questão se coloca pela 

percepção de que o espaço natural está sendo modificado de forma acelerada pela ação 

antrópica. Com o intuito de preservar essas áreas e de diminuir essa degradação fez-se 

necessário a criação de áreas de preservação das Unidades de Conservação.  

No Brasil, no ano de 2000, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) (CNRBMA, 2002) que para Feldman (1992, p. 14) o argumento que melhor justifica a 

criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação é:  

 

A maneira mais eficaz de reduzir o ritmo desse empobrecimento irreversível e, em 

muitas situações, a única possível, seria então o estabelecimento de uma rede de 

áreas naturais protegidas, selecionadas com base em planejamento abrangente e 

obedecendo a critérios científicos. 

As Unidades de Conservação abrangem de forma mais ampla a área de conservação, 

pois tratarem-se de espaços com características naturais relevantes, que têm a função de 

assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, 

preservando o patrimônio biológico existente. Elas também asseguram o uso sustentável dos 

recursos naturais e ainda propiciam às comunidades envolvidas o desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis em seu interior ou entorno. Contam com o envolvimento das três 

esferas do governo na gestão e implementação e também com a ajuda de entidades não 

governamentais que possibilitam que as ações elaboradas e executadas tenham como objetivo 

um único bem comum. 

Os Parques Nacionais têm como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, 

de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. É de posse e domínio públicos, 

sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. E a partir 

desse último ponto pode-se demonstrar que a criação de Parque Nacionais (PN) geram 

inúmeros conflitos que acabam por afetar as comunidades residentes nessas áreas. 

A habitação dentro de PN não se configura categoricamente um crime, porém a 

condição imposta pela legislação é de que haja a remoção de qualquer morador mas que essa 



remoção garanta o mesmo modo de vida existente até a criação dessa área de preservação. Os 

conflitos são originados por existirem comunidades heterogêneas que ficam cerceadas em 

rumos que possam se dar por sua territorialidade e em aumentarem o espaço do território ou 

melhorarem sua qualidade de vida. Outros conflitos se dão por ‘migrantes’ – os ‘de fora’ - com 

objetivo explorando algumas atividades como o turismo. Mas não é apenas por essa perspectiva 

que se originam esses conflitos, este fato decorre também da situação injusta das políticas para 

o mundo rural.  

A Lei 9.985 (CNRBMA, 2002), em seu artigo 5º assegura “[...] a participação efetiva 

das populações locais na criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação” (UC). 

Portanto com o estabelecimento de PN e qualquer outra categoria de UC os vários agentes, em 

especial no âmbito do município, puderam tomar ciência e exercer controle e fiscalização da 

degradação dessas áreas ao mesmo tempo em que antigas territorialidades foram cerceadas e 

novas se criaram. Neste artigo apresentamos os resultados dos estudos desses conflitos no 

PNLM. 

É necessário, pois, entender como é a relação, o modo de vida da população 

relacionado ao plano de manejo, bem como com a unidade responsável pela gestão do PNLM 

que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  

O PNLM está localizado no litoral oriental do Estado do Maranhão, com área de 

155.000 hectares e um perímetro em torno de 270 km, envolvendo os municípios de Primeira 

Cruz (6,89%), Santo Amaro (42,15%) e Barreirinhas (44,86%). O ICMBio é o responsável pela 

gestão do parque. Consta com biomas e ecossistemas de Mangues, Cerrado, Restingas e 

Dunas, as atividades desenvolvidas são o uso público, a fiscalização e a pesquisa. As atividades 

conflitantes com os objetivos de preservação são: pesca (artesanal e industrial), extrativismo, 

corte de mangue, ocupação irregular e o turismo (IBAMA, 2004). 

O Parque conta com 20 povoados inseridos em sua área, espalhados nas restingas 

pelas bordas das dunas, às margens dos rios e nas praias, totalizando, aproximadamente, 1698 

pessoas morando em 488 residências em sua maioria de taipa de mão (MARGEM et al, 2008). 

Os povoados da região das Praias são: Travosa, Atins, Canto do Atins, Mangue Seco e Santo 

Inácio, na região das Dunas: Queimada dos Britos, Queimada dos Paulo e Baixa Grande, e na 

região de Restinga: Buritizal dos Felipes, Betânea, Avenca, Baixão, Baixinha e Queimada 

Grande, Pé do Morro, Buriti Amarelo, Tratada de Cima, Tratada de Baixo, Buritizal, Tucuns e 

Bracinho. 

 

 



OBJETIVOS 

 

Tem-se como objetivo obter dados relacionados à qualidade e o modo de vida dos 

habitantes dessa região. Entender suas culturas, suas atividades comunitárias, como a criação 

de animais e a roça, tentando perceber e entender as práticas sociais com o ambiente 

relacionado ao manejo e gestão do parque. Perceber também a relação de como a política 

ambiental do país legisla e pratica as leis no âmbito da sociedade afetada pelos territórios de 

preservação, especificamente os PN’s e as alternativas socioeconômicas, se está havendo 

aumento ou diminuição do número de pessoas nesses locais.  Busca-se compreender ainda a 

relação dessas comunidades com a natureza e o parque, saber e conhecer o modo e sua cultura 

de subsistência. Obter informações sobre a qualidade vida na visão da comunidade, se 

prefeririam morar em outro lugar, perceber novos hábitos e achar soluções junto com a 

população para apaziguar a relação com o parque e o ICMBio. 

Buscou-se qualificar a relação de vida dos habitantes, seus modos de vida, cultura, 

prática sociais com o ambiente relacionado ao manejo e gestão do parque, as alternativas de 

coexistência possíveis da comunidade e da U.C. Entender o sentido do parque dentre os 

agentes que o constroi e a qualidade da preservação obtida pela política implementada, também 

a relação das pessoas com a natureza e o parque, procurando-se saber como plantam, o que 

plantam, qual o número de animais que são criados por cada família. Saber se está havendo um 

aumento ou uma redução da população. Obter informações sobre a qualidade vida na visão da 

comunidade, se prefeririam morar em outro lugar, perceber novos hábitos e encontrar soluções 

junto com a população para melhorar a relação com o parque e o ICMBio. 

 

 

METODOLOGIA  

 

No auxílio à obtenção dos objetivos tem-se como método as pesquisas bibliográficas 

em livros e periódicos afins ao assunto, também, a coleta de dados In Loco, para isso utilizou-se 

como ferramentas ‘Entrevista Semiestruturada’ e ‘Observação participante’. Para uma boa 

realização das entrevistas alguns cuidados foram necessários, como o que exige que o 

pesquisador tenha o objetivo de sua pesquisa definido, que conheça o contexto em que vai 

realizar sua pesquisa, fazer um roteiro para a entrevista e que não faça uma entrevista 

extremamente formal, tem que haver um pouco de informalidade, porém sem perder os objetivos 

da entrevista (GIL, 1989).  



As entrevistas para serem mais bem administradas pelo pesquisador foram divididas 

em categorias de análises e transcritas logo após a sua realização para evitar respostas 

induzidas e reavaliar os rumos que a entrevista está seguindo. Os depoimentos coletados 

puderam, portanto, contribuir com as conclusões e análises quanto à ideia que o pesquisador 

tinha do problema antes de iniciar a pesquisa de campo. Então foi fundamental estar aberto para 

situações adversas.  

A Observação Participante, segundo Chizzotti (1995), consiste em apreender e 

conhecer a comunidade por intermédio do observador, inserindo-o na comunidade e também 

fazendo com que a população ganhe confiança no pesquisador. Tem como vantagem colher 

informações na ocorrência dos fatos. Ao interagir e vivenciar a nova realidade social contribui 

indiretamente para modificá-la, portanto deve atentar-se para as regras e como elas são 

obedecidas dentro desse novo modo de vida, o modo de como os sentimentos de antipatia e 

simpatia é gerado.  

A observação participante possui três etapas para obter êxito, na primeira, o 

pesquisador tem que aproximar-se do grupo social e tentar ser aceito em seu próprio papel, 

como alguém externo, interessado em realizar, junto com a população um estudo, na segunda 

ele precisa possuir uma visão de conjunto, essa etapa pode ter o auxílio de alguns elementos, 

como o estudo de documentos oficiais, reconstituição da história do grupo e do local, formas de 

atividades econômicas, etc (CHIZZOTTI, 1995).  

Os dados apurados foram anotados imediatamente para que não houvessem perdas, 

após a coleta desses dados tem-se a terceira fase que consiste na sistematização e organização 

dos mesmos, onde as suas análises devem informar ao pesquisador a real situação do grupo 

estudado. Não há limite de tempo para a realização desse método, mas o pesquisador deve 

adquirir algumas habilidades e competências para que ele não prejudique a pesquisa, tais como: 

ser capaz de estabelecer relação de confiança como o sujeito, ser um bom ouvinte, ter 

familiaridade com as questões investigadas, ter flexibilidade para se adaptar a situações 

inesperadas entre outros. Como todo método de investigação, este, também, possui seus pontos 

positivos, é que o observador pode colher informações no momento em que ocorre o fato, esse 

método exige muito pouco da comunidade estudada. E seus pontos negativos consistem no fato 

de que nem sempre o que eles falam é o que comprovam seus comportamentos. 

 

Um ponto positivo é a possibilidade de obter a informação no momento em que 

ocorre o fato na presença do observador. Além disso, é o meio mais direto de se 

estudar uma ampla variedade de fenômenos, e grande maioria dos aspectos do 



comportamento humano só podem ser estudados satisfatoriamente mediante 

observação. Outro aspecto positivo é que esse método de coleta de dados é o que 

exige menos dos sujeitos objeto de estudo. A observação também comprova ou não 

os relatos dos sujeitos, porque nem sempre o que eles falam é o que demonstram 

em seus comportamentos. (QUEIROZ; SOUZA; VIEIRA, 2007, PAGINA 278). 

 

As entrevistas semiestruturadas foram divididas em quatro blocos. O primeiro aborda a 

questão da Agricultura e pecuária, bem como o preparo do solo, quais e quantos animais são 

criados, o tempo que leva do plantio a colheita, quais as formas de preparo e quais cuidados se 

tem com o solo. No segundo bloco indagamos sobre seus modos de vida. O terceiro bloco foi 

baseado nas alterações na comunidade de acordo com a territorialidade desde a criação da 

Unidade de Conservação. E no quarto bloco buscamos alternativas, soluções para os problemas 

que ocorrem dentro do parque, bem como a relação com ICMBio, na perspectiva da 

comunidade.  

 

 

DADOS RESULTANTES DA PESQUISA 

 

A pesquisa focou a porção Leste do PNLM, nas comunidades tipicamente da restinga e 

das praias, além do que se pretendia inicialmente, que era pesquisar duas comunidades no 

caminho das praias. Os resultados obtidos por meio das entrevistas e observação participante, 

foram, portanto, das regiões da Restinga e das Praias. Os povoados visitados são: Tratada de 

Baixo, Tratada de Cima, Tucuns, Buritizal (Região de Restinga) e Santo Inácio e Atins (Região 

das Praias). Apresentaremos os resultados por área de visitação. 

 

As comunidades da Restinga 

 

Nos povoados de Tratada de Baixo, Tratada de Cima, Tucuns e Buritizal, comunidades 

de restinga, obtivemos os seguintes resultados. 

 

Agricultura e Pecuária 

A principal atividade desenvolvida dentro das comunidades é a agricultura de 

subsistência baseada na prática do roçado (toco ou coivara) que produz milho, feijão, melancia, 

mandioca e castanha. Para esse roçado são utilizadas técnicas rudimentares, é feito o cercado, 



logo em seguida a queimada da vegetação, depois o terreno é limpo e por fim ocorre a 

plantação. Não há técnicas que preservem ou conservem esses terrenos. Depois da colheita os 

terrenos são reutilizados até por mais uma ou duas vezes, entretanto grande parte das famílias 

os abandona logo após a primeira colheita. Depois da utilização do nutrientes advindos da 

queimada, o solo rapidamente se empobrece, não havendo resistência para mais um longo 

período de plantação, por vezes é possível a utilização dessa área mais uma vez. A época do 

plantio até a colheita varia de produto para produto, entre seis meses a dois. 

A criação de animais para consumo próprio é bem expressiva na região, são criados, 

galinhas, bodes, porcos e até bovinos. A criação dos animais de pequeno porte é liberada dentro 

das localidades inseridas na UC, mas a criação de bodes, porcos e bovino é restrita por que 

esses animais são responsáveis por inúmeros problemas como destruições de roças e são 

capazes de destruir a vegetação nativa. A pesca é também utilizada para obter alimento, esta é 

desenvolvida nos rios e igarapés que cortam a região.  

Atualmente estão utilizando de outros modos para sobreviver, pois quando indagados 

se a produção agrícola e a criação de animais era suficiente para se manterem, eles disseram 

que não, portanto estão utilizando do artesanato para venda no município de Barreirinhas. O 

mesmo fato está acontecendo com a produção de castanha que está servindo como outro meio 

de se conseguir sobreviver, essa produção assim como os produtos artesanais são levadas e 

vendidas na cidade. Os homens da região caçam numa frequência menor, segundo os relatos da 

maioria, porém alguns depoimentos indicaram que a proibição à criação de animais os pressiona 

à caçar, pois falta-lhes a carne que tradicionalmente fazem uso à mesa.  

 

Territorialidade 

 

Quando indagados se há significativas mudanças que se operaram ao longo do tempo, 

desde que houve a criação do PNLM, os entrevistados afirmam que sim. Pois são proibidos de 

desenvolver suas atividades como construir casa para seus filhos, já que isso é comum, pois 

quando um membro da família se casa os pais constroem uma moradia para esse membro 

noivo. A proibição gira em torno das roças, da criação de animais. Mas essas mudanças não são 

percebidas apenas nesse quesito, segundo eles, houve mudanças decorrentes do turismo, que 

se intensificaram desde a criação do parque, pois foram criadas estradas novas para dar acesso 

aos locais visitados pelos turistas, com isso facilitou o acesso a carros de linha que leve a 

população para a cidade de Barreirinhas, com todas essas mudanças o número de pessoas na 



região aumenta. Logo a baixo temos um fragmento de uma entrevista que expressa essa 

questão: 

 

Piorou, por que ninguém pode criar nada, ninguém pode fazer uma roça, ninguém pode cercar 

um terreno que i ICMBIO vem e multa a gente. É difícil essa situação (Jossiane Souza – 

Tratada de Baixo). 

 

Em relação à territorialidade percebe-se que os vínculos com o lugar são fortes e um 

tanto essenciais para suas vidas, portanto não são passíveis de serem remanejados. Porém 

quando questionados se queriam sair daquele local para viver em outro lugar a resposta é a 

mesma em quase todas as comunidades da região, ou tem vontade de ir, mas não tem pra onde 

ou não vão e não aceitam a ideia de reassentamento, motivados pelo vínculo ser forte e concreto 

com o lugar no qual vivem, e ocorrendo a mudança haverá a perda de um elemento essencial 

para a vida e bem-estar, que é o próprio lugar, este no qual nasceram, cresceram, construíram 

suas famílias e estruturaram suas vidas. Logo abaixo se tem o fragmento de uma resposta de 

um morador do povoado de Tratada de Baixo, quando indagado sobre ir embora: 

 

Não, só saio desse povoado se for obrigado, se não tiver mais jeito. Eu gosto daqui, não aceito 

que me tirem daqui, aqui eu tenho minha casa, minha roça, e se eu for embora eu vou pra 

onde? Vou morar aonde? (José Alves Ferreira – Tratada de Baixo). 

 

Pudemos indicar alguns resultados quanto ao aumento ou não da população dessas 

comunidades. Tal se deu pela precariedade de informações cadastrais existentes no PNLM, ou 

mesmo na prefeitura. Os resultados, por meio das entrevistas aplicadas, em relação ao número 

de pessoas dentro desses povoados (se há o aumento ou a redução da população) indicaram, 

segundo alguns moradores, que a população passou a aumentar com o passar do tempo, pois 

há mais crianças nascendo do que gente indo embora:  

 

Aumentando porque a gente vê um monte de menino nascendo ai o tempo todo (Marinalva 

Santos Souza – Tratada de Cima). 

 

O gráfico 1 expressa a opinião da população em relação à questão do aumento ou não 

de pessoas nessas comunidades. Foi baseado em três tipos de respostas obtidas com as 

entrevistas que estão disponíveis na legenda: 

 



 

  Gráfico 1 – Aumento populacional segundo as comunidades da restinga. 
 Fonte: CASTRO, R. 2012 

 

Relação com a preservação 

 

A relação com a preservação não se encontra na mesma direção dos objetivos do 

parque. As políticas de preservação estabelecidas e executadas pelo órgão gestor do PNLM , 

segundo os moradores, os tem prejudicado muito, já que não podem usufruir sem restrições da 

subsistência com a qual estavam acostumados. No entanto, a grande questão que o ICMBio 

alega não é a proibição de tudo, sabe-se que eles podem sim utilizar desses mecanismos de 

sobrevivência, sendo este, segundo a chefia do parque, o mesmo de antes da criação da UC. 

Para a chefia a situação mudou na contemporaneidade, hoje há criação de grande número de 

animais, muitas roças sendo feitas, caieiras, e isso tem destruído a vegetação nativa.  

 

Sugestões de Melhorias 

 

Então com essa permissão de se viver nessas localidades e com a proibição dessas 

práticas rudimentares de sobrevivência a relação tanto com o órgão gestor do parque, quanto às 

políticas de preservação e a comunidade demorarão a comungar dos mesmos objetivos. Quando 

indagados a cerca de algumas soluções para melhorias desse convívio, obteve-se respostas 

como as que serão exposta a seguir: 

 

A única solução é que o ICMBIO acabasse, pois é como se morássemos na casa alheia, não 

podemos fazer nada, criar bicho, plantar milho, melancia, feijão, e assim a gente vai tirar 

42% 

33% 

25% 

Aumento populacional segundo as comunidades da 
restinga 

Aumentando Diminuindo Do mesmo jeito 



comida de onde? Não pode construí uma casa pros nossos filhos. É complicado, eles tem o 

local como se fosse do ICMBIO (Gleide Santos Lisboa – Tratada de Baixo). 

 

Olha a gente reclama por que a gente só é multado, e pronto, eles não vêm aqui explicar o 

trabalho deles, e é isso que a gente está pensando em falar pra eles, pra eles virem aqui e 

explique o trabalho deles o que deve ou não se fazer. Por que só chegar aqui e multar a gente 

não é bom, então nossa solução é essa (Antônio Cabral de Souza – Buritizal). 

 

No gráfico 2, apresentamos os entrevistados em cada comunidade, entre homens e 

mulheres adultos e idosos. 

 

 

    Gráfico 2 – Perfil dos entrevistados nas comunidades da restinga. 
     Fonte: CASTRO, R. 2012. 
 

 

 

As comunidades das Praias 

 

Nos povoados de Atins e Santo Inácio a situação não difere muito das comunidades da 

restinga. A questão da agricultura de subsistência é a mesma, as relações com as práticas de 

conservação e, obviamente, com o ICMBio também não se diferem muito. Os problemas se 

assemelham. Demostraremos agora os resultados que se obteve, também, por meio das 

entrevistas e da observação participante. Com o primeiro bloco da pesquisa obtivemos os 

seguintes resultados: 
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Agricultura, pecuária e pesca 

 

A agricultura nessas localidades é pouco explorada por terem a pesca como o principal 

meio de subsistência. Ao serem questionadas sobre a presença de roças nas redondezas as 

pessoas falavam que existia sim, mas fora da UC. Para os que utilizam da agricultura de 

subsistência, os produtos cultivados são os mesmos de Tratada de Cima, Tratada de Baixo, 

Tucuns e Buritizal. Baseada na plantação de milho, feijão, mandioca e melancia mas é superada 

por outras atividades como a pecuária e a pesca, pois a região é favorecida por se localizar 

próximo ao litoral.  

A pesca é atividade mais desenvolvida nas regiões das praias, para garantir o pescado 

utilizam de puçá, entretanto a pesca está sendo prejudicada pela prática da pesca industrial por 

arrasto e pela falta de chuvas que impede a aproximação dos cardumes à costa. Apenas partes 

desses povoados ficam inseridas dentro das dependências do PNLM, por isso a prática da 

criação de animais de médio e grande porte é bem expressiva, é possível olhar porcos, caprinos 

e bovinos circulando livremente na região, sem muitos cuidados, tornando-se um problema 

também nessas regiões.  

 

Territorialidade 

 

Também há pouca diferença da realidade dos outros povoados no que se refere à 

territorialidade. Os entrevistados perceberam mudanças em suas vidas desde a criação da U.C., 

sendo essas a proibição da criação de animais dentro das áreas pertencentes ao parque, a 

própria agricultura de subsistência que mesmo sendo pouco expressiva nessas áreas sofre os 

impedimentos legais.  

As mudanças não se prendem apenas nessas questões, e vêm aumentando e sendo 

desenvolvidas cada vez mais com a prática do turismo na região, com criação de novas 

estradas, trilhas, facilitando a locomoção da população nativa, e também aumentando o número 

do fluxo de pessoas externas à essas localidades, que consequentemente aumenta as 

atividades dos comércio local. Alegam que não querem ser remanejados ou migrar para outros 

povoados por não terem para onde ir e por temerem a perda do próprio ‘lugar’ que já lhes é 

essencial.  

 



Apesar de morar aqui não está fácil, eu não pretendo sair sabe, eu quero continuar aqui pois 

aqui foi onde vivi a minha vida toda, não me falta muita coisa, tenho minha casa aqui, minha 

família, por isso que eu não pretendo ir embora (Maria da Conceição – Santo Inácio). 

 

O gráfico 3 apresenta o aumento e a redução do número de pessoas na perspectiva da 

comunidade. 

 

 

          Gráfico 3 - Aumento populacional segundo as comunidades da praia. 
            Fonte: CASTRO, R. 2012. 
 

Relação com a preservação 

 

A Relação com o parque também não deixa de ser controversa baseada nos mesmos 

motivos e na mesma realidade dos povoados anteriores, pela proibição de criar animais e de 

cultivar para sua subsistência, bem como de construir moradias para membros de suas famílias. 

Portanto a relação com essas políticas de preservação são ainda conflituosas.  

 

Difícil a relação, por que dessa forma, com tanta proibição não tem como se manter 

dentro do parque, não tem como viver (Ana Maria - Atins). 

 

Sugestões de Melhoria 

 

Para sugestões de melhoria para o convívio com as práticas de conservação e 

consequentemente com a preservação imposta pelo órgão gestor do parque foi proposto que 
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haja uma conversa entre a comunidade e o ICMBio para expor melhor os limites da população 

dentro do PNLM. 

O gráfico 4, expressa mais alguns dados do perfil da região. 

 

 

            Gráfico 4 - Tabela representativa do perfil da população entrevistada dos povoados das praias. 
            Fonte: CASTRO, R. 2012 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os conflitos observados dentro do PNLM consistem no fato de a população, quase por 

completo, ter mudado seus modos de vida explorando demasiadamente as atividades 

agropecuárias e assumindo a prática do turismo, como é o caso de moradores que 

empreenderam serviços de pousada e restaurantes e como se vê na Queimada dos Britos, 

povoado de restinga no município de Santo Amaro, na qual uma moradora, dona de uma 

pousada que oferece refeições e pernoite, é tida pelos moradores como a mais rica da região 

(MARGEM, et al. 2008).  

Fato é que, não existe apenas essa pessoa com este tipo de oficio, há outras famílias 

que alimentam essa prática que é sustentada pelo atividade turística que consiste em travessias 

de forma irregular dentro do parque, sendo destaque o uso de veículos traçados, tipo Toyota 

Bandeirante, para transportar os turistas. Como exemplo, podemos citar o transporte realizado 

do povoado de Atins para a cidade de Santo Amaro. 
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Outra prática é a criação de caprinos e bovinos dentro das dependências do parque, no 

entanto a magnitude do problema consiste no fato de que esse tipo de atividade desenvolver-se 

de forma exagerada, o número de animais tem aumentado significativamente ano após ano. A 

prática da criação de animais consiste de duas formas, na época da estiagem os criadores os 

levam para a região de dunas para se alimentarem, pois é nesse período que o pasto começa a 

crescer, e no período chuvoso os levam de volta para suas dependências. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) não consegue 

ter o controle dessa prática por que, como as famílias são grandes, o número de animais é 

dividido entre todos, portanto, conclui-se que pertencem aquela família. Porém há ainda pessoas 

que residem fora do parque, mas são contabilizados na posse dos animais.  

A questão da especulação imobiliária também vem aumentando dentro da U.C., a 

venda de terrenos por valores especulativos está sendo crescente, pode-se destacar até o fato 

de que pessoas públicas têm comprado grandes pedaços de terras dentro do parque, as 

finalidades podem ser das mais diversas como casas de veraneio, hotéis, pousadas. Além 

desses conflitos têm-se também desmatamentos e queimadas que são realizados para 

disponibilização de novas áreas voltadas para o cultivo e criação de animais, para construção de 

cerca para os roçados, produção de carvão para consumo próprio e para venda.  

A própria roça, que é utilizada para busca de novas áreas mais férteis e úmidas para o 

roçado. O ICMBio não tem como fazer as fiscalizações desses problemas integralmente nas 

regiões do parque e tão pouco à apreensão de veículos e animais por falta de local para colocá-

los, também por falta de meios tecnológicos e pessoal, entre outros fatores. 

Pode-se perceber que a relação entre os moradores locais e o ICMBio é complexa, 

não havendo um controle das práticas irregulares como criação de animais de grande porte, má 

utilização do solo para a agricultura, ocupação irregular dos moradores, entre outros, apesar 

dessa obrigatoriedade. Há uma relação forte dos moradores com o território, hoje decretado 

como um PN, e muitos não pretendem se deslocar para outras regiões por forte vínculo com o 

lugar no qual vivem e por temerem a perda de uma essência à sua vida, sendo esta o próprio 

‘lugar onde vivem’. Além desse fator, muitos não saem dessas áreas por não terem para onde ir 

e por falta de opção. Finalmente apresentamos um último depoimento quanto à questão da 

perda de territorialidade dos moradores: 

 

Eu não pretendo sair, aqui é o meu canto, é onde eu moro a 33 anos, aqui é o paraíso. Mas se eu sair 

vou morar em São José de Ribamar, com minha filha (Darcilene Cabral de Souza - Buritizal)          
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