
1 

 

 

 

 

TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE EM COMUNIDADES 

MARISQUEIRAS DE SERGIPE 

 

Laiane Conceição de Vasconcelos1 

Maria Lúcia Machado Aranha2 

Séphora Vanessa Nascimento Lima3 

 

EIXO TEMÁTICO: PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 
RESUMO 

 
Este texto resulta de uma pesquisa descritiva e quali-quantitativa, cujo objetivo foi analisar a 
relação entre trabalho, meio ambiente e saúde de mulheres que atuam na mariscagem no 
estado de Sergipe. A população foi composta de todas as marisqueiras de três comunidades, 
constituindo-se a amostra de 180 delas para o delineamento do perfil. Para outras questões, a 
amostra foi redefinida, totalizando 93 mulheres. O instrumento foi o formulário semi-
estruturado. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que os problemas ambientais causam 
impactos sob à qualidade de vida da população das três comunidades marisqueiras, atingindo 
a geração de renda familiar e a saúde dos indivíduos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marisqueiras. Meio ambiente. Saúde.  
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This text is a descriptive and qualitative and quantitative, which analyzed the relationship 
between labor, environment and health of women who work in the shellfish in the state of 
Sergipe. The population consisted of all seafood in three communities, constituting the sample 
of 180 of them for the design of the profile. For other questions, the sample was redefined, 
totaling 93 women. The instrument was semi-structured form. From the results obtained, it 
was found that environmental problems cause impacts on the quality of life of the three 
communities seafood, reaching the generation of income and health status. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os manguezais brasileiros são ecossistemas ricos em recursos naturais, contento uma 

grande diversidade de espécies de mariscos através dos quais as comunidades ribeirinhas 

retiram a maior parte do seu sustento, seja por meio do consumo ou da comercialização. 

Porém, as pessoas que habitam essas regiões e sobrevivem da pesca constituem-se como mais 

um dos segmentos que compõem a classe trabalhadora e, portanto, estão inseridas nas 

relações desiguais entre as classes sociais, inerente ao sistema capitalista de produção. 

Para além dessas desigualdades de classe, as mulheres pescadoras também são vítimas 

das desigualdades de gênero, do preconceito, da invisibilidade social, etc. A vunerabilidade 

social e as variadas expressões da questão social que caracterizam o cotidiano dessas 

trabalhadoras, não precisam de observação mais apurada para serem notadas, haja vista o alto 

nível de exclusão social ao qual estão submetidas. Com base nisso, a proposta desse estudo é 

se aproximar da realidade de três comunidades marisqueiras do estado de Sergipe (Apicum, 

Pirambu e Porto do Mato) com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o trabalho e a 

saúde das marisqueiras, bem como identificar o grau de interferência dos problemas 

ambientais sob as condições de vida desse segmento. 

O estudo mostra-se relevante por levantar dados que atestam a vulnerabilidade social 

das comunidades marisqueiras, principalmente no que tange aos problemas ambientais, a 

consequente redução dos recursos naturais e de subsistência dessas populações, bem como as 

implicações sob sua qualidade de vida e saúde. 

A investigação correspondeu a uma pesquisa descritiva de viés interpretativo, 

caracterizando-se também como quali-quantitativa, pois “o conjunto de dados quantitativos e 

qualitativos [...] não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida 

por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia” (MINAYO, 1995, p. 22). 

Dos 10 municípios de regiões costeiras da área de abrangência do Programa de 

Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC) no estado de Sergipe, foram 

selecionados três: Estância (região sul), Pirambu (norte) e São Cristóvão (centro), que 

apresentam significativa representatividade na atividade de mulheres na mariscagem. Nestes 

municípios, foram escolhidos três comunidades de marisqueiras, a saber: Porto do Mato, 
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Pirambu e Apicum respectivamente. A população da pesquisa se constituiu de todas as 

marisqueiras dessas comunidades, e a amostra para o delineamento do perfil totalizou 180 

delas (60 de cada). O instrumento de pesquisa foi o formulário semi-estruturado. 

Para a segunda etapa da pesquisa, de posse das informações do Ministério da Pesca e 

Aquicultura, através da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura em Sergipe sobre o 

total de mulheres cadastradas por comunidade, foi necessário redimensionar a amostra, pois o 

número de mulheres vinculadas à pesca artesanal era distinto do informado pelas Colônias, 

com destaque para Pirambu e Apicum, cujo quantitativo, no primeiro caso, foi muito superior 

ao obtido anteriormente, e no segundo, significativamente inferior. Diante disso, delimitou-se 

a amostra das mulheres oficialmente cadastradas, da seguinte forma: 30% das 63 de Apicum, 

20% das 123 de Porto do Mato e 7,2% das 668 de Pirambu, totalizando 93 mulheres. Nessa 

etapa, também se utilizou o formulário semi-estruturado. Para a sua aplicação, as 

entrevistadas assinaram o termo de consentimento. Após a coleta, os dados foram organizados 

utilizando-se o Microsoft Office Excel 2007 e, em seguida, feita a sua análise. 

 

2 DESAFIOS DA MARISCAGEM 

 

A mariscagem está inserida na pesca artesanal, trata-se da extração de crustáceos e 

moluscos nas regiões de mangue, áreas de transição entre o ambiente marinho e o terrestre. 

Conforme Oliveira (1993, p. 83), é “[...] uma atividade na qual a dinâmica ambiental 

influencia diretamente o volume da reprodução social, a periodicidade dos trabalhos 

domésticos, ou seja, toda a vida comunitária que depende desta atividade de subsistência 

principal.”  

O mangue é um local onde vivem milhares de espécies animais e vegetais que mantém 

o equilíbrio ecológico do meio ambiente marinho e, ao mesmo tempo, um espaço de onde 

muitas pessoas retiram seu sustento através da extração de recursos naturais. Porém, há uma 

distorção social da concepção de mangue, que Oliveira (1993, p.73) situa nos seguintes 

termos: 

 

O imaginário social percebe o ecossistema mangue como sinônimo de 
espaço geográfico desordenado, cuja dinâmica caracteriza-se pela 
irracionalidade das interações entre seus recursos naturais e pela reprodução 
descontrolada. É concebido como local feio, malcheiroso, insalubre, onde 
proliferam vermes, insetos e doenças. [...]. 
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Essa visão do mangue foi construída historicamente e assume posição hegemônica no 

imaginário social bem como a imagem da mariscagem como atividade subordinada e 

desvalorizada. Um dos possíveis fatores que contribuíram para construção dessa imagem é o 

fato de ser encarada como uma tarefa que apenas complementa a renda familiar, constituindo-

se dessa forma como espaço de atuação propriamente feminino (ao contrário da atividade 

pesqueira de forma geral que é compreendida como espaço de atuação prioritariamente 

masculino) e encontrando-se no mesmo patamar de “desprestígio social” que as demais 

atividades domésticas (cozinhar, cozinhar, cuidar do lar e dos filhos etc.). 

Diante disso, fica evidente que a desigualdade de gênero é um fator determinante na 

divisão do trabalho dentro da atividade pesqueira. A predominância da mulher atuando na 

mariscagem denuncia as relações de dominação que se estabelecem entre homens e mulheres 

pescadores. A mulher, vista como sexo frágil, “não poderia” se arremessar ao mar em busca 

do pescado, por ser uma atividade que exige força e impõe riscos, além de exigir um 

afastamento maior da residência, aspectos historicamente relacionados ao sexo masculino; já 

a mariscagem preenche os requisitos de uma tarefa socialmente atribuída às mulheres, 

considerada mais minuciosa, exigindo paciência e cuidado, além de não implicar em maior 

afastamento do lar.  

São diversos os fatores que articulados com a desigualdade de gênero, tratada acima, 

perpassam paralelamente as condições de vida e trabalho da mulher marisqueira em sua 

sociabilidade, sejam eles econômicos, sociais, políticos ou culturais. A forma como as 

relações de trabalho se constituem na atividade pesqueira, bem como a inserção da 

mariscagem no movimento de circulação do capital constituem dois desses fatores. Como 

vem sendo destacado, o capitalismo está presente nas diversas esferas da vida social, e 

também, como não poderia deixar de ser, na atividade pesqueira e, fazendo um recorte mais 

restrito, na mariscagem.  

Como ramificação da pesca artesanal, a mariscagem tem por característica a produção 

para a comercialização, porém, atualmente é comum que a produção das marisqueiras esteja 

subordinada a uma empresa capitalista, que adquire o marisco destas e realiza o processo de 

beneficiamento e comercialização, acrescentando no valor do produto o seu lucro, que 

representa a maior parte do preço.  

Neste caso, do preço pelo qual o marisco é vendido, resta para as trabalhadoras do 

mangue uma parcela insignificante em relação ao lucro da empresa capitalista, revelando a 

posição desfavorável das marisqueiras. Situação esta que é agravada pelo processo de 
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exploração da força de trabalho através de fatores já mencionados anteriormente, a saber: a 

intensificação do trabalho e o controle do capital no que tange à necessidade de mão-de-obra e 

à remuneração desse segmento. 

Mas o fator de interferência que pretendemos dar ênfase neste trabalho é a da questão 

ambiental. A mariscagem, como qualquer outro trabalho especificamente humano, realiza-

se por meio da interação entre homem e natureza, ou seja, o homem transforma a natureza 

para satisfazer suas necessidades. Trata-se do trabalho concreto, porém, na sociedade 

capitalista o processo de trabalho modifica-se amplamente, a finalidade do trabalho deixa de 

ser simplesmente consumo, além disso, o produto do trabalho é a mercadoria que é lançada à 

esfera da circulação, isto é, ao mercado. Dessa forma, o trabalho adquire outras 

características, ficando o trabalho concreto subsumido ao trabalho abstrato, trabalho 

homogêneo, indiferenciado.  

A relação homem x natureza vem, portanto, sofrendo grandes alterações, na medida 

em que grandes investimentos foram e continuam sendo feitos para o desenvolvimento das 

forças produtivas, porém, sem a mesma preocupação e/ou desconsiderando os impactos que 

esta “modernização” representa para o meio ambiente e, consequentemente, para o homem. A 

busca incessante por aumento de produtividade implica a utilização de mecanismos 

tecnológicos e científicos com a finalidade de se apropriar e dominar a natureza de forma 

ilimitada, isto é, de subordiná-la ao capital através da extração intensiva e desordenada dos 

recursos humanos e materiais do planeta. 

Diante disso, a relação entre o homem e a natureza, relação metabólica que é a base 

para a sobrevivência do homem no planeta, passa a ser subsumida aos interesses de 

produtividade e lucratividade do capital causando a devastação dos recursos naturais.  

A destruição ambiental dos manguezais, inserida neste contexto amplo de destruição do meio 

ambiente, acarreta muitos entraves ao trabalho e à vida das marisqueiras, na medida em que 

atinge o meio de subsistência familiar, reduzindo o espaço geográfico de extração de 

mariscos, a sua qualidade e causando a diminuição do estoque dessas espécies marinhas, 

levando-se em consideração que apesar de serem recursos naturais renováveis, são limitados, 

o que significa que sua extração desmedida e intensificada pode ocasionar a extinção dessas 

espécies. 

O fator ambiental é determinante na produção e reprodução social das marisqueiras. A 

coleta de mariscos e crustáceos acompanha o período da maré vazia, condicionada pelas fases 

da lua, que varia de acordo com o mês. Segundo Oliveira (1993), nos períodos de maré vazia 
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a coleta diária só pode ser realizada de duas a quatro horas, tempo da vazante da maré. É 

necessário também um conhecimento do ciclo reprodutivo das espécies, o que permite às 

marisqueiras um controle da produtividade. Por esse motivo, são as mais prejudicadas com a 

poluição, “por que elas estão exercendo a atividade nas beiradas dos rios e dos mangues, 

locais onde se acumulam toda sorte de resíduos, lixos, dejetos sanitários” (JOSÉ, M., 2009), o 

que altera o equilíbrio ambiental comprometendo a produção e a renda familiar. 

Evidenciada a relação entre meio ambiente e mariscagem, daremos continuidade a esta 

análise, utilizando como suporte os dados que indicam tanto a existência dessa relação, o grau 

de compreensão que as marisqueiras têm acerca disso, além das conseqüências geradas pelos 

problemas ambientais às condições de vida e a saúde dessas mulheres. 

 

3 PERFIL DAS MARISQUEIRAS 

 

Os resultados sobre o perfil das marisqueiras evidenciaram em relação à faixa etária, 

que em Apicum e Porto do Mato predominou o intervalo de 31 a 40 anos, com percentuais 

quase idênticos (38,3% e 38,4% respectivamente). Em Pirambu destacou-se o intervalo entre 

20 e 30 anos, com 33,3%. A faixa etária de 41 a 50 anos apareceu de modo próximo em 

Apicum e Pirambu (20,0% e 26,8%), e bem mais baixo em Porto do Mato (11,6%), único 

povoado em que existem mulheres com mais de 60 anos que ainda mariscam. 

Quanto ao grau de escolaridade, não ocorre muita diferença entre as três comunidades, 

já que a maioria tem o ensino fundamental incompleto, sendo Apicum com 66,7%, Pirambu 

com 71,66% e Porto do Mato com 68,3%. O índice de analfabetas ainda é relevante, com 

destaque para Porto do Mato (20,0%); Apicum e Pirambu apresentam respectivamente 8,3% e 

10,0%. Das que frequentaram a escola, poucas conseguiram concluir o ensino médio. Pirambu 

é a única comunidade que tem marisqueiras com ensino superior completo (3,3%). 

Sobre o estado civil, nas três comunidades, a maioria respondeu que é casada/ou 

possui união estável, com maior incidência em Porto do Mato (80,0%); Apicum e Pirambu 

apresentaram respectivamente 58,3% e 70,0%. Nas três comunidades, a maioria das 

marisqueiras é mãe, Pirambu aparece com 93,3%, Apicum com 91,7% e Porto do Mato com 

90,0%. O número de filhos variou bastante, porém a maioria possui de um a três. 

Sobre a renda familiar, o destaque é para os que possuem abaixo de um salário 

mínimo, predominando em Pirambu (76,7%), seguido de Porto do Mato (56,7%) e depois 

Apicum (45,0%). Esses dados refletem as precárias condições de vida do segmento 
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pesquisado. A renda de um a dois salários aparece em Apicum e Porto do Mato com 

percentuais próximos, 46,7% e 43,3%, respectivamente. Pirambu possui 23,3% nessa faixa. 

Famílias com renda de três a quatro salários foram identificadas apenas em Apicum (6,7%) 

 

4 MARISCAGEM, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

 

De acordo com Américo, Lima e Júnior (2007, p. 133) “a questão ambiental tem sido 

alvo, nos últimos tempos, de discussões calorosas, à medida que a degradação e a utilização 

predatória dos recursos disponibilizados na natureza representam uma ameaça ao princípio 

básico da humanidade: a vida.” Considerando-se o impacto gerado pelos problemas 

ambientais4 à qualidade de vida da população em geral e, principalmente das comunidades 

que sobrevivem diretamente da extração de recursos naturais, nas quais os problemas 

ambientais atingem agudamente a geração de renda familiar e a saúde dos indivíduos, chama 

a atenção entre as comunidades estudadas, o elevado número de marisqueiras que afirmaram 

identificar problemas ambientais nessas localidades. 

Em Pirambu, a totalidade das marisqueiras fez tal afirmação, não se opondo à 

realidade de Apicum, onde 95% das mulheres disseram a mesma coisa. Já em Porto do Mato, 

os percentuais foram bastante equilibrados, 52% disseram existir problemas ambientais 

enquanto 48% negaram a sua existência. Ainda assim, pode-se considerar que os efeitos da 

destruição ambiental é um problema grave nessa localidade, pois mais da metade da 

população reconheceu sua existência. Silva (2009, p. 1, grifos nossos) aponta “[...] a defesa 

ecológica do meio ambiente como condição sinequanon para a defesa da sobrevivência 

socioeconômica das marisqueiras, haja vista a dependência dos moluscos para subsistência 

desta atividade de cata.” Sendo assim, a destruição ambiental dos mangues é uma ameaça ao 

trabalho das marisqueiras, na medida em que pode atingir o seu meio de subsistência familiar, 

através da redução da qualidade e do estoque dessas espécies marinhas. 

A existência de problemas ambientais, geralmente, está relacionada à deficiência dos 

serviços de saneamento ambiental, que para Roque (s/d apud SOUSA, s/d, p. 2),  

 

[...] é o conjunto de ações técnicas e sócioeconômicas, entendidas 
fundamentalmente como de saúde pública, tendo por objetivo alcançar níveis 
crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento de 
água em condições adequadas; a coleta, o tratamento e a disposição 
adequada dos esgotos, resíduos sólidos e emissões gasosas; prevenção e 
controle do excesso de ruídos; a drenagem urbana das águas pluviais e o 
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controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças, com a finalidade 
de promover e melhorar as condições de vida urbana e rural. 

  

A realidade das três comunidades não contradiz a situação vivida pela maioria da 

população brasileira quanto às dificuldades no acesso aos serviços de saneamento ambiental. 

Os dados da avaliação da abrangência dos serviços de saneamento no país demonstram que 

 

[...] a maioria dos municípios brasileiros, cerca de 97,9%, conta com rede de 
abastecimento de água, mas apenas metade deles possui rede de esgoto. 
Ainda segundo o Atlas, mais de 77,8% dos domicílios brasileiros tinham 
acesso à água potável em 2000, enquanto apenas 47,2% das casas eram 
servidas pela rede de esgoto. Entre os 5.507 municípios do País, mais de 1,3 
mil enfrentam problemas com enchentes. A coleta de lixo é amplamente 
difundida, porém a maioria dos municípios (63,3%) deposita seus resíduos 
em lixões a céu aberto e sem nenhum tratamento. Os aterros sanitários estão 
presentes em apenas 13,8% dos municípios brasileiros, e apenas 8% deles 
afirmam ter coleta seletiva. (IBGE, 2004 apud SOUSA, s/d, p. 5). 

 

Neste estudo é preciso destacar alguns serviços de saneamento básico, entre eles, o 

abastecimento de água, água potável, destino dos dejetos e do lixo doméstico. No caso do 

abastecimento de água, a maioria dos domicílios das marisqueiras possui água encanada, em 

Apicum (85%) e Pirambu (81,64%). A realidade de Porto do Mato é diferenciada, não possui 

abastecimento de água, porém segundo relatos das próprias marisqueiras, os que possuem 

fizeram uma encanação clandestina, o que corresponde a 16%. “Botaram água encanada, tem 

uma caixa d´água lá no trevo botaram para todos, só que vinha os talão de 200 e 300 reais e 

ninguém da comunidade pagou eles cortaram tudo, e a comunidade puxou por conta própria, 

se vier a fiscalização tá tudo mundo arrebentado.” (Marisqueira 11, P. do Mato). 

Neste caso, a principal solução adotada pela comunidade é utilizar a água de poços 

(76%) e de cacimbas (4%). As outras comunidades também se utilizam dos poços e cacimbas 

em Apicum respectivamente 8,16% e 10,20% e Pirambu 5% e 10%. A água potável em 

Apicum (65%) e Porto do Mato (92%) é predominantemente sem tratamento. A água tratada 

em Apicum aparece com 20% e em Pirambu com 53,4%, destacando-se que esta não aparece 

em Porto do Mato. A filtrada aparece em Apicum com 15%, em Pirambu com 26,98% e em 

Porto do Mato, somente em 4% dos casos.  

Algumas residências não têm sanitário, em Pirambu apenas 10,2%, e Porto do Mato, 

28%; já em Apicum, todas possuem. No caso do banheiro, em Apicum todas as residências 

também possuem contra 15% em Pirambu e 28% em Porto do Mato. Entre as formas de 

descarte dos dejetos, em duas comunidades predomina a fossa, sendo 78,8% em Pirambu e 
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65,3% em Porto do Mato; em Apicum isso ocorre em 40% dos casos, empatando com outros 

40% que lançam dejetos na maré. O esgoto aparece em Apicum com 20% e em Pirambu com 

11,53%; em Porto do Mato não há rede de esgoto. Em Pirambu, 3,85% são lançados ao ar 

livre e em Porto do Mato 19,25%. Nesta última comunidade, dentre os 11,53% que marcaram 

“outro”, estão as opções enterrar e utilizar uma sacola plástica.  

Quanto ao destino do lixo, em sua maioria é recolhido pela prefeitura nas três 

comunidades, Apicum com 92,2%, Pirambu com 96% e Porto do Mato com 64%. Dentre os 

destinos que aparecem em “outros”, estão inclusos os que são lançados na maré e depositados 

a céu aberto. É preciso atentar-se que ainda há um número significativo em Porto do Mato 

que queima (28%) e enterra (8%) o lixo constituindo em mais um agravo à saúde dos 

moradores dessa comunidade, porém esta não é uma situação isolada na comunidade, como já 

mostrado acima, dentre as comunidades, é a mais precarizada em relação ao saneamento 

básico e higiene. Aranha (2011, p. 35), citando Gomes (2009), 

 

[...] observa que as condições sócio-econômicas de Porto do Mato não são 
favoráveis e mesmo tendo melhorado nos últimos 30 anos, “[...] ainda estão 
longe se configurar em condições dignas de sobrevivência, pois os serviços 
básicos essenciais que servem como indicadores da qualidade de vida ainda 
não é realidade para os [seus] nativos [...]”. Para a autora, tanto povoado de 
Porto do Mato, quanto o de Saco do Rio Real, ambos por ela estudados, são 
espaços atrativos em várias de suas manifestações, “[...], contudo, são 
marcados pela carência e deficiência de serviços essenciais para a população 
local, tais como educação, saúde, saneamento básico e transporte”. 

 

Entre os problemas ambientais mais freqüentes nas três comunidades, foram 

apontados: a poluição da maré, o lixo descartado indevidamente, a existência de esgotos a céu 

aberto, a diminuição dos níveis dos rios, a ocorrência de enchentes, dos quais merecem 

destaque a presença de mau-cheiro, esgoto entupido e desmatamento. Apicum e Pirambu 

tiveram elevada incidência na maioria desses problemas ambientais. Em Apicum, 95% das 

marisqueiras apontaram a ocorrêcia de lixo descartado indevidamente e a poluição da maré, 

além de 90% terem identificado a existência de esgoto a céu aberto, 55%, enchentes e 45%, 

diminuição dos níveis dos rios. Pirambu teve percentuais superiores a 70% em quase todos os 

itens. A situação de Porto do Mato foi bem diferenciada das demais comunidades, notou-se a 

presença significativa apenas de lixo descartado indevidamente (40%) e poluição da maré 

(16%), os demais problemas ambientais tiveram participação inferior a 10%. 
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A alta incidência desses problemas ambientais em Pirambu chama a atenção pelo fato 

dessa comunidade ser a única a possuir estrutura político-administrativa de município, 

enquanto as demais são povoados. Pode-se supor, a partir desse dado, que o avanço político-

econômico e urbano do município, sem as devidas ações e serviços de saneamento básico, 

acarretou esses problemas ambientais. Fatores como o número superior de habitantes, o 

desenvolvimento de atividades comerciais e industriais, bem como o fato de ser considerado 

um ponto turístico do estado, sem a contrapartida de uma infra-estrutura de saneamento 

adequada, podem ter sido responsáveis, pelo menos em parte, por este resultado. 

Quanto a Porto do Mato é importante mencionar um aspecto que pode ter contribuído 

para os percentuais relativamente baixos, a saber: a falta de informação e conhecimento das 

marisqueiras quanto às questões ambientais. Através dos depoimentos foi possível notar a 

dificuldade destas mulheres em perceber como os problemas ambientais podem repercutir nas 

suas condições de vida e trabalho. Nesse sentido, segundo Américo, Lima e Júnior (2007, p. 

142) “a partir do momento em que a população desconhece o funcionamento do sistema 

ecológico, defende a idéia (errônea) de inesgotabilidade dos recursos naturais.” 

Um aspecto que merece destaque devido aos seus reflexos negativos sobre o meio 

ambiente, é o descarte do lixo produzido pelo beneficiamento do marisco. Ao serem 

indagadas quanto ao destino desse lixo, algumas respostas foram recorrentes, a saber: joga de 

volta na maré, queima, aproveita em atividades diversas, joga em terrenos baldios, enterra, 

mistura com o lixo comum. Apicum apresentou os maiores índices de marisqueiras que 

misturam o material ao lixo comum coletado publicamente (50%) e daquelas que dão um 

outro destino a este material (40%), principalmente para fazer aterros. No caso de Pirambu, 

quase a totalidade das marisqueiras jogam o lixo na maré (98%). Em Porto do Mato, o 

descarte é feito de diversas formas, 28% enterra ou joga em terrenos baldios e 20% queima ou 

joga de volta na maré. 

A diversidade de respostas indica a dimensão do problema e demonstra a falta de 

iniciativa do poder público quanto à organização do descarte do lixo produzido no 

beneficiamneto e a inexistência de um local apropriado para que este seja efetuado, o que 

pode gerar uma série de prejuízos ambientais, entre eles, a contaminação do solo e/ou dos 

rios, a poluição do ar e o assoreamento dos rios5. E, sem dúvida, tais problemas refletem 

diretamente na saúde da população local. 

A relação entre meio ambiente e saúde é um consenso entre os estudiosos, vez que a 

compreensão de saúde6 superou o caráter restrito de ausência de doenças, passando a incluir 
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uma série de determinates econômicos e sociais como co-responsáveis pela saúde dos 

indivíduos. Segundo Philippi Jr. e Malheiros (2005, p. 19), “a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 1986, propôs o entendimento do conceito de saúde como resultante das 

condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde.” Neste 

sentido, os problemas ambientais constiuem-se como fatores negativos, que atingem a saúde 

humana e a qualidade de vida, exigindo a implementação de medidas de caráter mitigatório 

pelo poder público. 

Ao interrogar as marisqueiras nas três comunidades estudadas sobre a relação entre os 

problemas ambientais existentes nessas localidades e a saúde da população, em linhas gerais, 

as respostas afirmaram existir associação entre tais problemas e o adoecimento dos habitantes. 

Em Pirambu e Apicum, mais de 80% das marisqueirasas identicou essa relação, enquanto em 

Porto do Mato, a maioria optou por não responder (44%) e, dentre as que responderam, 

metade afirmou haver relação. Tal resultado ratifica a carência dessas comunidades quanto ao 

acesso aos serviços de saneamento básico enquanto mecanismos de redução dos problemas 

ambientais e melhoria das condições de vida. Segundo Sousa (s/d, p. 1), 

 

A relação entre saúde e saneamento reside no cerne da discussão sobre saúde 
e meio ambiente. Os serviços de saneamento são os que apresentam a mais 
nítida relação com a saúde, em particular a infantil, uma vez que são as 
crianças as que estão mais sujeitas às graves conseqüências de um ambiente 
não saneado. 

 

A mesma autora ainda diz que a devida implementação dos serviços de saneamento 

pode contribuir amplamente para redução do contingente de pessoas que se dirigem às 

instituições de saúde em busca de atendimento, reduzindo, em decorrência, os gastos públicos 

com tratamento. Quanto às doenças adquiridas por familiares, causadas por problemas 

ambientais, foram citadas pelas marisqueiras as seguintes: problemas de pele, problemas 

respiratórios, disenteria, leptospirose, contaminação, infecções, inflamações, verminoses, 

alergias, machucados, doenças causadas por mosquitos, viroses, e outras (febre, dor de cabeça 

e desidratação). 

De acordo com os resultados, Pirambu apresentou índices altos nos casos de 

problemas de pele (71,4%) e respiratórios (53,1%), além de percentuais significativos em 

verminoses (30,6%), disenteria (26,5%) e machucados (22,4%). Apicum tem seus maiores 

percentuais nos problemas de pele (60%), verminoses (35%) e outros (25%). A situação de 
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Porto do Mato é particular, os únicos problemas ambientais apontados foram contaminação 

(16%), e outros (8%), que se referem a enfermidades causadas pela poluição de fábricas e 

pelo lixo jogado no mangue. A maioria dos problemas de saúde citados está diretamente 

relacionada à deficiência nos serviços de saneamento básico nessas localidades. Sobre o 

registro de doenças causadas por falta de saneamento básico no Brasil, com base em estudo 

do IBGE, publicado em 2000, Sousa (s/d, p. 5) afirma: 

 

[...] foram registrados mais de 800 mil casos de seis doenças - dengue, 
malária, hepatite A, leptospirose, tifo e febre amarela - que estão diretamente 
ligadas à má qualidade da água, às enchentes, à falta de tratamento adequado 
do esgoto e do lixo. Naquele ano, mais de 3 mil crianças com menos de 
cinco anos morreram de diarréia. 

 

Nesse sentido, nota-se a fragilidade nas ações de saúde desenvolvidas pelo poder 

público no que diz respeito à prevenção dessas doenças, e que essa realidade não é uma 

particularidade das comunidades analisadas, mas algo comum a muitos municípios 

brasileiros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se que os problemas ambientais causam impactos sob à qualidade de vida da 

população das três comunidades marisqueiras, atingindo a geração de renda familiar e a saúde 

dos indivíduos. Chamou a atenção o elevado número de marisqueiras que afirmaram 

identificar problemas ambientais nessas localidades, apesar das mesmas apresentarem 

dificuldades que estes problemas repercutem nas suas condições de vida e trabalho. 

Também foi identificado que a existência de problemas ambientais muitas vezes está 

relacionada à deficiência dos serviços de saneamento ambiental. A realidade das três 

comunidades não contradiz a situação vivida pela maioria da população brasileira quanto às 

dificuldades no acesso aos serviços de saneamento ambiental. Em Apicum e Pirambu a 

maioria dos domicílios possui água encanada, a exceção de Porto do Mato, que não possui 

abastecimento de água, predominando a utilização de água de poços e de cacimbas, além da 

recorrência a encanação clandestina. Quanto ao destino do lixo, em sua maioria é recolhido 

pela prefeitura nas três comunidades. Sobre a forma de descarte dos dejetos houve o 

predomínio da fossa, com baixo nível de acesso a esgotamento sanitário.  
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Entre os problemas ambientais mais freqüentes, foram apontados: a poluição da maré, 

o descarte indevido do lixo produzido pelo beneficiamento do marisco, a existência de 

esgotos a céu aberto, a diminuição dos níveis dos rios, a ocorrência de enchentes. Percebeu-se 

a partir dos relatos das marisqueiras a relação entre esses problemas ambientais e a saúde da 

população. Entre os problemas de saúde mais apontados destacam-se os problemas de pele, os 

respiratórios, além de verminoses, disenteria, machucados e contaminação. 

Tais resultados evidenciaram a necessidade de ampliação dos investimentos públicos 

em torno da preservação do meio ambiente e dos serviços de saneamento básico prestados a 

estas comunidades, além de uma maior atenção no que diz respeito a implementação de 

Políticas Públicas que garantam a sua qualidade de vida e acesso a cidadania. 
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