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RESUMO
CUNHA, Cleidinilson de Jesus. Sustentabilidade de Agroecossistemas: Um Estudo de
Caso no Estuário do Rio São Francisco. São Cristóvão: UFS, 2006. 123p. (Dissertação de
Mestrado em Agroecossistemas).
O presente trabalho vislumbra estudar a sustentabilidade de agroecossistemas no estuário do
rio São Francisco, numa perspectiva de análise sistêmica, a partir da caracterização da
estrutura, função e propriedades (sustentabilidade, produtividade, estabilidade e eqüidade) do
agroecossistema local, das mudanças ocorridas recentemente à dinâmica ambiental e suas
implicações à organização socioeconômica e cultural da população representada por
pescadores e catadores, bem como a pertinência da ética ambiental na organização dos
agroecossistemas, diante da conduta dos atores sociais quanto à explotação dos recursos
pesqueiros (peixes e caranguejo-uçá), configurando-se como obstáculos ao desenvolvimento
sustentável. As campanhas de campo ocorreram no segundo semestre de 2005, ocasião em
que foram desenvolvidas técnicas como a observação direta e a aplicação de 52 entrevistas
semi-estruturadas envolvendo pescadores, catadores de caranguejo e a população urbana do
município de Brejo Grande. A identificação e caracterização de agroecossistemas no estuário
ocorreram com a aplicação das propriedades definidas por Conway (1987) e Marten (1988). A
regularização da vazão do rio São Francisco diante da construção de barragens e a introdução
recente de empreendimentos de carcinicultura têm promovido mudanças à dinâmica
ambiental e ao estoque de pesca e de caranguejo-uçá que, por sua vez, tem contribuído com
impactos à organização produtiva e social dos atores sociais do estuário, marginalizando as
formas tradicionais de exploração dos recursos pesqueiros, a diversidade sócio-cultural e os
conhecimentos construídos historicamente pela população local. Esses fatores estabelecem
barreiras às políticas de desenvolvimento sustentável no estuário do rio São Francisco. A
conduta em relação ao uso dos recursos naturais pode ser percebida em duas correntes
distintas de pensamento, uma baseada no paradigma tradicional cartesiano e mecanicista e
outra de cunho ético, que ainda resiste, fundamentada na hermenêutica, no respeito à natureza,
na compreensão da interação dos elementos naturais e na importância às gerações atuais e
futuras.
Palavras chave: Agroecossistemas, sustentabilidade, estuário, rio São Francisco.
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ABSTRACT

CUNHA, Cleidinilson de Jesus. Sustentabilidade de Agroecossistemas: Um Estudo de
Caso no Estuário do Rio São Francisco. São Cristóvão: UFS, 2006. 123p. (Dissertação,
Mestrado em Agroecossistemas).

The present work was carried out in order to study the agro ecosystems sustainability in the
São Francisco River estuary, through a system analysis from the characterization of the
structure, function and properties (sustainability, productivity, stability, equitability and
autonomy) of the local agro ecosystems. From the recent changes to the environmental
dynamics and its implications on the socioeconomic and cultural organization represented by
fishers, crab catchers. Also the meaning of the environmental ethics on the agro ecosystems
organization on the behavior of the social actors facing the exploitation of the fish resources
(fish and crab) being an obstacle to the sustainable development. Field survey was carried out
on the second semester of the year 2005 by the application of techniques such as direct
observation by 52 semi-structured interviews with fishers, crab catchers and urban population
from the village of Brejo Grande. The identification and characterization of the agro
ecosystems from the estuary occurred by the application of the properties defined by Conway
(1987) and Marten (1988). The regularization of the São Francisco river discharge from the
construction of the electric power dams and also the recent introduction of shrimp projects
have led to serious changes on the environment dynamic and consequently a reduction on the
availability of fish and crab. This has brought dramatically impacts on the production and
social organization, marginalizing traditional ways of natural resources use, socio-cultural
diversity and the historical knowledge built by the local population. These facts create
problems to the development of sustainable policies on the estuary. The behavior on the use
of the natural resources can be identified in two different ways. The first one based on the
traditional cartesian paradigm also mecanicist. On the other hand there is this ethical resistant
behavior, based on the respect for nature, and the comprehension of interactions to the natural
elements.
Key Words: Agroecosystems, sustainability, estuary, São Francisco River.
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1 INTRODUÇÃO

O processo de globalização vem produzindo profundas transformações na economia e
na sociedade, conduzindo a identificação de uma sociedade ou aldeia global onde se amplia o
uso de novas tecnologias, cresce o comércio internacional, mas se mantém e se agiganta a
diferença entre as nações.
Paralelamente a esse processo, convém mencionar que o mercado global impõe uma
acentuada pressão sobre os recursos naturais, contribuindo para uma gama de problemas
ambientais, seja em nível local ou global, que compromete o equilíbrio dos ecossistemas,
colocando em risco a sobrevivência das futuras gerações.
A compreensão dessa problemática é pertinente para o presente trabalho, pois o estudo
da relação homem-natureza extrapola o “local” e remete uma análise holística e integradora
dos sistemas que contribuem para discernir a degradação ambiental e ação antrópica, não
apenas a partir de fatores locais, mas também a percepção da influência de externalidades,
constituindo sistemas mais amplos e complexos.
Torna-se ainda mais importante se levarmos em conta o elevado grau de degradação
nos vários ecossistemas brasileiros e, em especial, os estuários que apesar de sua notória
importância ecológica, econômica e social, têm sido degradados pela especulação imobiliária,
presença de efluentes domésticos e industriais, implantação de projetos de carcinicultura,
entre outros.
A discussão sobre a questão ambiental extrapola a simples e mecânica percepção da
natureza enquanto apenas objeto de fascínio e do domínio pelo homem. No meio científico
consolida-se uma nova percepção de natureza, que é percebida, não mais como instrumento
de dominação, mas na busca de relações de interdependência e de valorização da vida,
sugerindo uma conduta mais harmônica com a natureza, respeitando seus limites e,
evidentemente, atentando para as conseqüências da degradação ambiental.
Atualmente, o homem tem discutido e contabilizado as agressões à natureza
decorrentes da utilização dos recursos para a produção de bens e serviços à sociedade. Ao
longo de séculos, ele buscou alcançar níveis elevados de produtividade sem, contudo, avaliar
o custo ambiental e social da degradação dos ecossistemas. Assim, os agroecossistemas
passaram a ser cruciais na implantação de programas que almejem a sustentabilidade dos
sistemas produtivos.
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O estudo dos sistemas produtivos sob a perspectiva dos agroecossistemas inaugura
uma nova fase na pesquisa científica e permite um leque de possibilidades quanto ao uso
racional e sustentável dos recursos naturais, mesmo porque vários setores da sociedade têm
alertado para os limites quanto à exploração dos recursos e a necessidade de compreensão da
estrutura e funcionamento dos ecossistemas para se alcançar a sustentabilidade em
agroecossistemas.
Em Sergipe, no estuário do Rio São Francisco, o uso inadequado de recursos naturais,
associados

às

transformações

no

sistema

hidrológico

do

rio

São

Francisco

(erosão/sedimentação), a partir da construção de barragens com a finalidade de produzir
energia elétrica, tem contribuído para alterar o ecossistema local, interferindo nas condições
ambientais e nas condições sócioeconômicas e culturais das comunidades, concebendo no
contexto de relação homem-natureza novas relações com o meio, colocando em risco seu
modo de vida, alterando sua percepção em relação ao estuário e as relações que se
estabelecem com esse meio.
Nesse contexto, diante da pressão antrópica no referido sistema, as alterações no
ambiente natural contribuirão para entendermos as atuais condições socioeconômicas e
culturais locais, já que o modo de vida e as relações sociais, identificadas até então com a
pesca artesanal, modificam-se, promovendo uma reorganização espacial das atividades
econômicas e do convívio dessas comunidades com o seu espaço de vida.
A pesca e a captura de caranguejo, para essas comunidades, desempenham importante
papel, pois representam não apenas a possibilidade de adquirir bens e serviços com a
comercialização da produção, mas também se configuram como fonte de alimentação,
manutenção e reprodução social da família. Assim é importante perceber que qualquer
alteração no ambiente pode representar prejuízos à produção e à organização social das
comunidades.
A organização socioeconômica e cultural das populações e as recentes transformações
ocorridas a partir da expansão do capital em áreas com predomínio de formas tradicionais de
utilização dos recursos naturais têm ocasionado pressão sobre os recursos pesqueiros,
proporcionando a exploração destes, trazendo conseqüências negativas à renovação dos
estoques de pesca em manguezais do Baixo São Francisco, bem como as interações entre as
atuais condições de vida dos pescadores e alterações na dinâmica ambiental local. São
consideradas nessa análise as variadas interações entre as mudanças do quadro ambiental, o
seu reflexo nas condições de vida dos pescadores e a exploração dos recursos pesqueiros.
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A organização dos agroecossistemas no estuário do rio São Francisco e sua dinâmica
ambiental associam-se a conflitos que afloram à medida que ocorre o uso dos recursos
naturais. Sendo assim, o espaço é ocupado de diversas formas ou sistemas de exploração que
geralmente conduzem à degradação ambiental refletindo no nível de concentração e aplicação
de capitais por diferenciados grupos sociais.
A formação dessa nova concepção de natureza em relação aos problemas ambientais
contribuirá para melhor compreendermos a grave intervenção proporcionada pelo homem ao
estuário do rio São Francisco, especialmente em virtude da alteração da vazão com a
construção de barragens, da erosão marginal, de projetos de carcinicultura, da exploração dos
recursos pesqueiros e de tantos outros problemas que se refletem na organização
socioeconômica das comunidades locais do Baixo São Francisco.
Diante do elevado grau de degradação ao meio ambiente, a posição antropocêntrica e
utilitarista da natureza é bastante questionada e criticada. Em contrapartida, amplia-se a idéia
da visão ecocêntrica e biocêntrica integrada a uma percepção mais holística dos problemas
ambientais, percebendo não apenas as relações que coexistem nos sistemas naturais, mas
também compromissos com as sociedades. Nesse sentido, é preciso compreender o homem
como integrante da natureza, fazendo-se necessário uma nova conduta quanto ao uso dos
recursos pesqueiros e percepção de natureza, respeitando seus limites e consolidando
responsabilidades.
Assim, o desenvolvimento sustentável, a partir das dimensões: ambiental, econômica
e sócio-cultural, será contemplado quando se consolidar uma nova conduta do homem em
relação ao uso dos recursos naturais, permitindo a inclusão das comunidades no processo de
construção da sustentabilidade.
O objetivo deste estudo, portanto, foi analisar os impactos dos diversos usos dos
recursos para a produção no estuário do rio São Francisco, suas conseqüências à configuração
dos agroecossistemas e a organização socioeconômica e cultural das comunidades, bem como
suas implicações ao desenvolvimento sustentável.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1. A Importância do Estudo dos Agroecossistemas

Segundo Ferraz (2003), o agroecossistema é a unidade básica para a análise da
sustentabilidade.
Para D’Agostini & Schlindwein (2002), a construção de um conceito de
agroecossistemas necessariamente tem que reintegrar o homem à natureza de forma a não
percebê-lo mais como expectador privilegiado dela, abstraído, mas protagonista do diálogo (e
não da tortura) que com ele deve estabelecer.
O atual modelo de desenvolvimento implementado a partir da lógica da sociedade
industrial, o qual é baseado na capacidade de produção e consumo de bens materiais, tem
permitido uma ampla discussão sobre o uso dos recursos naturais e o estabelecimento de
formas sustentáveis, tomando como referência o funcionamento dos ecossistemas naturais,
isto é, produzindo alimentos observando a estrutura e funcionamento dos agroecossistemas.
Conforme Ortega (2003), o desenvolvimento econômico e a agricultura atual baseados
nos recursos energéticos fósseis, de natureza não-renovável, portanto, são insustentáveis.
Alguns ecossistemas já atingiram seus limites de exploração (por exemplo, a pesca marinha),
as terras aráveis praticamente se esgotaram, as florestas deixaram de existir nos países
desenvolvidos e, sob pressão destes, estão desaparecendo nos subdesenvolvidos.
A construção dessa nova consciência pressupõe entender que a “história não acabou".
O aumento da pobreza no interior do “norte desenvolvido” é a expressão viva de um sistema
em crise, com reações contrárias à exportação desse modelo para o mundo subdesenvolvido
pautado no domínio e exploração (MARTINS, 2001).
Sobre a exploração dos recursos, observa-se que o nível de produtividade pesqueira
tem-se reduzido sensivelmente, fato este preocupante, pois várias comunidades dependem dos
estoques pesqueiros para sobreviverem. No estuário do rio São Francisco várias comunidades
mantêm laços de sobrevivência em relação ao manguezal. São pescadores artesanais e
catadores de caranguejo que dependem da dinâmica ambiental e do equilíbrio do ecossistema
para manter a produção e consumo de produtos.
Nessa ótica, a sustentabilidade pode ser definida simplesmente como a capacidade de
um agroecossistema manter-se socioambientalmente produtivo ao longo do tempo. Portanto, a
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sustentabilidade em agroecossistemas (ou em etnoecossistemas, para incluir a dimensão das
culturas humanas no manejo dos ecossistemas agrícolas) é algo relativo (CAPORAL E
COSTABEBER, 2002).
Em estudo realizado na última década sobre a pesca artesanal no Estuário da Lagoa
dos Patos e complexo lagunar Mirim-Mangueira, no Rio Grande do Sul, tem-se vivenciado a
franca diminuição dos estoques pesqueiros e dificuldades para a pesca e os pescadores. As
razões dessa situação têm sido o uso de equipamentos predatórios e esforço de pesca
acentuado e a presença de pescadores de outras regiões que exploram o ambiente com grande
intensidade, tendo em vista o caráter temporal de sua permanência (GEOBRASIL, 2004).
Segundo Valenti (2002), a aqüicultura pode ser uma alavanca de desenvolvimento
social, mas pode gerar impactos sociais negativos se não houver harmonia com as
comunidades locais. Os principais são: o deslocamento ou eliminação de área extrativista,
comprometendo o trabalho de comunidades locais; o desrespeito à propriedade comum (ex.
alterações nos recursos hídricos de modo a comprometer outras atividades econômicas ou de
lazer) e a descaracterização da cultura das comunidades locais. Por outro lado, os recursos
naturais podem ser aproveitados de forma efetiva, com a geração de renda, criação de postos
de trabalho assalariado e/ou auto-emprego.
Quem trabalha com sistemas físicos sabe que a sustentabilidade dos agroecossistemas
é bem mais do que uma simples contabilidade monetária entre os custos dos insumos
utilizados na produção agrícola e o rendimento final em quilos/hectare. Depende da
possibilidade de abastecimento dos recursos para seu funcionamento, da eliminação dos
resíduos gerados e de sua capacidade para controlar as perdas, principalmente no que diz
respeito aos recursos ambientais (MARTINS, 2001).
Na análise dos agroecossistemas é imprescindível que se discuta a capacidade de
suporte dos ecossistemas, pois, na avaliação da sustentabilidade, cabe verificar as
modificações ocorridas ao meio e as conseqüências que elas trarão à sustentabilidade
ambiental, econômica e social futuras. Cabe ainda na compreensão do agroecossistema local a
identificação das várias externalidades que interferem, numa perspectiva sistêmica, na
estrutura e funcionalidade desse agroecossistema.
2.2. A Pertinência da Ética no Estudo dos Agroecossistemas
Para melhor compreensão da relação homem-natureza nos dias atuais, faz-se
necessário historicizá-la a partir das contribuições de filósofos da Antigüidade, iniciando pelo
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pensamento filosófico até o século V a.C., denominado de pré-socrático, as quais divergem da
visão mitológica do mundo, até então predominante. As explicações mitológicas já eram
insuficientes para a compreensão das questões filosóficas.
Para Gaarden (1995), nesse momento em que se questionava a visão mitológica para
explicar os processos naturais, evoluiu-se para um pensamento construído sobre a experiência
e a razão. O objetivo dos primeiros filósofos gregos era encontrar explicações naturais para os
processos da natureza.
Assim, foram denominados de filósofos da natureza por se preocuparem com os
processos naturais e não mais com as explicações mitológicas, postulando considerações
cruciais para as ciências naturais e do pensar científico dessas explicações. Vários filósofos
contribuíram nessa linha de pensamento, como Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes,
entre outros. Nessa perspectiva, a idéia de totalidade sobrepunha ao conceito de homem ou de
natureza. Homens e natureza aparecem juntos na idéia de physis. Physis é o todo, pois os présocráticos não primavam pela naturalização do homem, estabelecendo um conceito de
totalidade, de tudo que existe.
A partir da filosofia de Sócrates, o centro de interesse das questões filosóficas deixou
de ser a natureza, como defendiam os filósofos da natureza, e passou a ser o homem e a
sociedade. Esse fato justifica-se pela posição de Atenas no cenário cultural e político da
Grécia. Nesse momento histórico Protágoras (487-420 a.C.) já afirmava que “o homem é a
medida de todas as coisas”.
Segundo Gaarden (1995), o certo e o errado, o bem e o mal sempre tinham que ser
avaliados em relação às necessidades do homem. O racionalismo socrático e dos filósofos da
época contribuíram decisivamente na concepção pós-moderna da natureza e de homem no
atual mundo ocidental.
Evidentemente o nível de intervenção sobre a natureza torna-se notório com o
aperfeiçoamento da técnica, já difundida no Renascimento, permitindo ao homem se libertarse das condições que lhes eram impostas pela natureza. Esta passou a ser algo que se podia
usar e explorar. “Saber é poder”, afirmou o filosofo inglês Francis Bacon, sublinhando com
isso a aplicação prática do conhecimento, utilizando-se da ciência para dominar e controlar a
natureza, pregando a tortura e a dominação da natureza. A humanidade passou a intervir na
natureza e a querer controlá-la.
Para Pelizzoli (2002), as idéias-chave do racionalismo moderno estariam assentadas:
•

Na autonomia e unidade da razão humana, isto é, fazer do mundo real o seu
objeto disponível, administrável, manejável;
20

•

A objetificação da realidade.

Segundo Capra (1982), o antigo conceito da Terra como mãe nutriente foi
radicalmente transformado nos escritos de Bacon e desapareceu por completo quando a
revolução científica tratou de substituir a concepção orgânica da natureza pela metáfora do
mundo como máquina.
No século XVII, a visão mecanicista do mundo consolida-se a partir das idéias de
René Descartes, construtor de um sistema filosófico, no qual universo é compreendido como
se fosse uma máquina. Assim ocorre uma mutação na perspectiva de mundo quanto à
construção das questões filosóficas e a da cosmovisão, apoiando-se na idéia de progresso com
o advento da Revolução Industrial e na certeza da investigação científica. O homem é
separado da natureza, com ênfase ao racionalismo, ao reducionismo, conduzindo a uma
análise fragmentadora e cartesiana da realidade.
O desenvolvimento das economias modernas ocorreu nos moldes das visões
utilitarista, mecanicista e reducionista, contribuindo decisivamente para a exploração e
esgotamento dos recursos naturais destes dias. Mesmo quando tratamos de modelos de
desenvolvimento mais recentes, como o neoliberal, observa-se a defesa do crescimento
econômico a qualquer custo, condicionando, inclusive, o progresso e a melhoria da condição
de vida das populações a partir da produção e consumo de bens materiais, enfatizando uma
ética utilitarista e antropocêntrica.
A visão de mundo e o conjunto de valores que constituem a base da cultura ocidental
começaram a ser formulados nos séculos XVI e XVII. A noção de um universo orgânico, vivo
e espiritual, imperativa durante a idade média, foi substituída por outra, de um mundo cujo
funcionamento poder-se-ia comparar com o de uma máquina (CAPRA, 1982).
Essa visão conservadora da relação homem-natureza consolida-se no atual processo de
globalização e na promessa de melhoria da condição de vida dos países emergentes e demais
países subdesenvolvidos. A relação homem-natureza está consorciada com a questão ética,
visto que, a sociedade constrói historicamente suas concepções e práticas a partir de sua
conduta em relação à natureza e à própria sociedade.
Vazquez (1998) afirma que a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos
homens em sociedade, ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento humano.
Vários questionamentos são evocados em torno do uso predatório dos recursos e da
organização produtiva dos agroecossistemas do estuário do rio São Francisco. As discussões
acadêmicas e científicas oriundas do processo de exploração dos recursos naturais denotam o
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afloramento de formas diferenciadas de abordagens ou de correntes de pensamento associadas
ao ambiente e à exploração dos recursos pesqueiros em áreas de manguezais: A visão
antropocêntrica que coloca o homem, a partir da técnica, como explorador incondicional da
natureza, como defendida por Descartes, Bacon, etc, e modelos de desenvolvimento dos dias
atuais em que a natureza passa a ser apropriada pelo homem, sendo esta uma segunda vertente
de pensamento que se contrapõe à anterior, pois denota uma importância para a natureza, não
de forma intocada, como defendem os preservacionistas, mas com o uso racional, sustentável
e democrático dos recursos pesqueiros. Nesse contexto, a sustentabilidade dos
agroecossistemas procura contemplar a interação entre a produção e o respeito aos limites da
natureza.
2.3. A Dinâmica Fluvial e a Organização de Agroecossistemas
Vários são os trabalhos científicos (Ismerim, 2005; Guimarães, 2004; Fontes, 2002;
Casado, 2000; Holanda, 2000, 2002, 2004; Souza, 1998) que se propuseram a estudar as
mudanças na dinâmica fluvial do rio São Francisco a partir da construção de barramentos
construídos na calha principal e da sua interferência na dinâmica ambiental bem como no
processo de sedimentação e erosão.
Grandes barragens (Figura 1) foram construídas ao longo do rio São Francisco e
promoveram alterações na dinâmica de seu sistema fluvial, especialmente em seu baixo curso,
não somente pela regularização da vazão, mas também no processo de sedimentação e erosão
natural do rio, resultando em impactos ambientais1 negativos que interferem na organização
socioeconômica da população do estuário do rio São Francisco.

1

Conforme Resolução CONAMA 01/86, impacto ambiental é definido como “... qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente; e V – a qualidade dos recursos ambientais”.
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Figura 1 - Barragens e respectivos reservatórios no rio São Francisco, nas sub-bacias do Baixo (A) e SubMédio
(B). demontante para jusante: Sobradinho, Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso e Xingó.

Segundo Fontes (2004), dois represamentos possuem reservatórios com boa
capacidade de regularização das vazões do rio São Francisco: Três Marias, em Minas Gerais,
e Sobradinho, na Bahia. Por esse motivo, são peças-chave no sistema de geração de energia
elétrica da CHESF, atualmente submetido ao controle da ONS (Operadora Nacional do
Sistema Elétrico). As outras usinas hidrelétricas (Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso e Xingó)
operam de forma complementar, porém sem a mesma capacidade de regularização, pois
operam a fio d’água2.
Freqüentemente a imprensa do Estado de Sergipe e demais Estados nordestinos têm
noticiado sobre os problemas ambientais e sociais que afetam o Baixo São Francisco, seja a
partir da introdução de novas atividades econômicas, seja a partir de ações públicas como o da
construção de barragens e conseqüente regularização da vazão do rio. Esses fatos têm
interferido na organização socioeconômica regional.

2

Fio d’água significa dizer que, considerando-se um determinado período, a quantidade de água afluente é
aproximadamente a mesma efluente, pois o reservatório praticamente não dispõe de capacidade de
armazenamento, além daquela necessária para manter a altura mínima de coluna d’água necessária ao
funcionamento das turbinas.
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Mudanças na paisagem da Foz do São Francisco interferem no turismo da região:
Margens sergipanas estão mais rasas e a parada do catamarã na Ilha do Cabeço ficou inviável.
Água doce e abundante. Uma bela paisagem, mas em preocupante transformação. Não há
como negar que o assoreamento nas margens sergipanas do rio São Francisco, aliado ao
avanço do mar sobre a praia do Cabeço, alterou de maneira significativa o turismo no local
(CINFORM, 28-11-2005).
Segundo Ramos (1999), a construção de grandes represas no Médio e Baixo São
Francisco, conjugada às obras de programa de desenvolvimento das várzeas, responde por
profundas alterações no ecossistema original do Baixo São Francisco. Sem duvida essas
transformações refletirão, significativamente, na renda e qualidade de vida das populações. A
construção de barragens e a regularização e controle da vazão interferiram na dinâmica da
fauna

aquática,

especialmente

em

virtude

das

conseqüências

ao

processo

hidrossedimentológico, alterando os ecossistemas. Os reflexos podem ser verificados nos
estuário do Rio São Francisco, quando tratamos da redução do nível de produtividade da
pesca em áreas de manguezais.
Os manguezais localizados no litoral Norte do Estado de Sergipe, além dos fatores
antrópicos locais, sofrem fortes reflexos de alterações ocorridas em toda a bacia do rio São
Francisco, decorrentes de programas e ações governamentais oficialmente voltadas para a
promoção do desenvolvimento: barramento da calha principal desse rio e de alguns de seus
afluentes para a construção de hidrelétricas e implantação de projetos de agricultura irrigada;
despejo de dejetos domésticos e industriais e captação de grandes volumes de água para o
abastecimento de zonas urbanas e povoados (SANTOS, 1997).
Torna-se necessário compreender que as ações impactantes do homem ao longo da
bacia e seu rebatimento sobre a organização produtiva no estuário do rio, estão intimamente
associadas, não somente pelas mudanças na interação entre a dinâmica fluvial e os vários
elementos que compõem o ecossistema, mas também por reduzir o aporte de nutrientes para
os peixes e crustáceos e interferir na vazão e respectivas cheias que inundavam as várzeas
(Quadro 01), tão importantes para o sistema natural e a manutenção dos atores sociais,
estabelecendo assim obstáculos ao desenvolvimento sustentável na região.
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Quadro 1 - Problemas ambientais decorrentes dos barramentos na área marginal.
ÁREA MARGINAL (VÁRZEAS INUNDÁVEIS)
Extinção das lagoas marginais devido à falta de alimentação de águas durante as
cheias.
Nas enchentes as lagoas eram abastecidas de águas, sedimentos e nutrientes, fertilizando o
solo e repondo os alimentos para a ictiofauna.
Várzeas que não receberam projetos de irrigação foram abandonadas, em termos de seu uso
tradicional, pela total falta de alimentação por fluxos de cheias.
Os solos enriquecidos das várzeas e lagoas eram utilizados tradicionalmente para o plantio
do arroz.
Inviabilização da agricultura tradicional nas lagoas e várzeas
As populações ribeirinhas, antes da construção das barragens, utilizavam-se da agricultura
de vazante, no período de seca, feita sobre o húmus deixado pelo rio após as cheias.
Atualmente, essas populações dependem, para sua subsistência, da chuva ou da irrigação,
sendo que a grande maioria não tem acesso a esta última.
Mudanças no ciclo reprodutivo da ictiofauna
Interrupção da utilização das lagoas marginais, como parte do ciclo reprodutivo, da sua
condição de “berçários” reprodutores das espécies nativas.
As águas calmas e ricas em nutrientes favoreciam o abrigo e alimento para inúmeras
espécies no período da reprodução. Tradicionalmente, a pesca era fácil e abundante, durante
todo o ano e, particularmente no período de vazante, após as cheias.
Fonte: Adaptado de Fontes, 2002.
Para Vargas (1998), a interação homem-meio passou a alterar-se na região a partir do
momento em que o ciclo natural do rio passou a ser interrompido pelas grandes barragens. Por
exemplo, afetaram diretamente a atividade pesqueira tradicional, alterando os códigos de
pescaria, bem como os utensílios e o período de pesca que abandonaram o cotidiano definido
pelas forças cosmológicas da natureza e transportaram-se para os relatos do passado.
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2.4. A Carcinicultura no Baixo São Francisco
Segundo Rosenberry (1992, apud ANDREATTA, 2003), o cultivo de camarões
marinhos tem sua origem no Sudeste da Ásia, onde, por séculos, fazendeiros despescavam
viveiros abastecidos por marés. A carcinicultura moderna nasceu na década de 1930, quando
cientistas japoneses iniciaram os trabalhos de larvicultura com Penaeus japonicus. Entretanto,
somente nas décadas de 1970 e 1980, quando pescadores e larvicultores começaram a
abastecer os criadores com grande quantidade de juvenis, a produção de camarões cultivados
experimentou grande expansão.
A aqüicultura sustentável pode ser definida como a produção lucrativa de organismos
aquáticos, mantendo uma interação harmônica duradoura com os ecossistemas e as
comunidades locais. Deve ser produtiva e lucrativa, mesmo incluindo as externalidades nos
custos de produção. Deve usar racionalmente os recursos naturais sem degradar os
ecossistemas no qual ela se insere. Deve gerar empregos e/ou autoempregos para a
comunidade local, elevando sua qualidade de vida e deve respeitar sua cultura (VALENTI,
2002).
A produção de camarão cultivado no Brasil desenvolveu-se especialmente nos anos
1990, com destaque para a região Nordeste onde a condição natural, como o clima,
contribuiu de forma favorável ao desenvolvimento dessa atividade, sendo o cultivo da
espécie Litopenaueus vannamei a mais difundida entre os estados dessa região.
Luna (2003, apud CARVALHO, 2004) afirma que no Brasil, o maior plantel natural
do país encontrava-se na região da foz do rio São Francisco, que separa os Estados de Sergipe
e Alagoas. Totalizando 188km2 de extensão e englobando os municípios de Piaçabuçu/Al e
Pontal do Peba/Al, essa região foi considerada, em 1983, como uma Área de Proteção
Ambiental (APA). No entanto, a pesca predatória e a inclusão de peixes da Amazônia visando
revitalizar a região fizeram-na perder a posição de maior produtora de camarão do Brasil.
De acordo com a CODISE (2004), existem 17 estabelecimentos de produção de
camarão cultivado nesse estuário, dos quais 14 localizam-se no município de Pacatuba, sendo
de pequeno, médio e grandes portes, totalizando 259,77 ha. produtivos, e 3 em Brejo Grande
de pequeno porte, com um total de 9,5 ha. Estes empreendimentos correspondem a maior área
produtiva do estado, totalizando 41,20% da área em produção.
Os projetos de carcinicultura ocorrem em áreas de manguezais, com o aval do poder
público e tem ocasionado à formulação de críticas por parte de ambientalistas, pescadores e
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sociedade civil organizada, já que esse tipo de empreendimento promove grandes impactos
ambientais ao ecossistema3 dos manguezais e à organização socioeconômica local.
A discussão sobre os efeitos que a carcinicultura proporciona aos manguezais já
chegou ao Congresso Nacional onde a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável aponta essa atividade como extremamente danosa ao ecossistema manguezal, uma
vez que gera impactos ambientais e sociais onde é implantada.
Carcinicultores reagem a relatório da Câmara Federal que avaliou a atividade como
responsável pela degradação de manguezais: a Associação Brasileira de Criadores de
Camarão – ABCC – externou seu protesto contra o relatório do Grupo de Trabalho que
analisou, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da
Câmara dos Deputados, os impactos sócio-ambientais da carcinicultura, atividade hoje em
franca expansão na Região Nordeste. A criação de camarões em cativeiro foi apontada como
altamente danosa aos ecossistemas costeiros (JORNAL AMBIENTE BRASIL, 05-07-2005).
Segundo CODISE (2003), no Programa de Revitalização da Aqüicultura no Baixo São
Francisco de Sergipe, o Governo do Estado estabeleceu ações para o desenvolvimento da
piscicultura, com enfoque para a cadeia produtiva da tilápia (Oreochromis niloticus) e a
carcinicultura a partir do camarão marinho (litopenaeus vannamei).
Esse programa estabelece que o desenvolvimento passa necessariamente por medidas
que envolvam a implantação de viveiros de camarão em manguezais do Baixo São Francisco,
inclusive evocando as premissas do desenvolvimento sustentável, enfatizando a inclusão da
população local sob a perspectiva de melhoria de sua qualidade de vida. Para o programa, a
carcinicultura seria importante não apenas para a geração de empregos, mas também pela
possibilidade de inserção de uma atividade que está em expansão no Nordeste brasileiro e que
traria o desenvolvimento para a região.
Segundo Andreatta (2003), no Brasil, dois motivos justificam a contrariedade para o
uso dos manguezais. O primeiro, é que o custo de implantação de viveiros sobre áreas de
manguezais é muito alto. O segundo é que os manguezais precisam ser preservados por serem
áreas de reciclagem de nutrientes as quais podem ser decisivas para a própria sustentabilidade
dos cultivos realizados em áreas vizinhas.

3

Odum (1988) define ecossistema como “qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos que
funcionam em conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma
que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as
partes vivas e não-vivas”.
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A carcinicultura proporciona grande impacto ambiental, pois sua implantação requer o
desmatamento de grandes áreas para construção de viveiros, promovendo a extinção das áreas
de mariscagem e captura de caranguejos, contribuindo assim para problemas de degradação
ambiental e social, a partir da expulsão dessas populações e comprometendo a segurança
alimentar da área.
Segundo Valenti (2002), os impactos ambientais podem ocorrer durante a fase de
implantação de um sistema de cultivo e durante a sua operação. Tomando como exemplo os
viveiros escavados, muito usados para o cultivo de peixes e camarões, temos que os principais
impactos ambientais durante a fase de instalação do empreendimento são: remoção da
cobertura vegetal no local de construção dos viveiros; remoção de mata ciliar para captação
de água; erosão com o carregamento de sedimento para cursos d’água naturais.
O ambiente deve ser compreendido como um complexo de fatores que, a partir da
interação de seus elementos, conduz a uma complexidade de sua estrutura e funcionamento.
Assim, a implantação de viveiros de camarão não tem sido acompanhada sob a perspectiva do
ambiente enquanto um complexo de fatores que interagem e se modificam no espaço e no
tempo.
2.5. O Ideal do Desenvolvimento Sustentável
O conceito “oficioso” forjado desde Estocolmo/1972 até Rio 92. “Desenvolvimento
sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer as necessidades
das gerações futuras...” Permite inferir a dimensão econômica, social e ambiental,
transmitindo uma preocupação de equilíbrio com vistas a alcançar o desenvolvimento humano
(MARTINS, 2001).
Somente na segunda metade do século XX é que ocorre uma tomada de consciência a
partir da primeira Conferência Global Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, evocando já
nesse momento a emergência da discussão de um desenvolvimento que levasse em conta os
limites e tempo de renovação dos recursos naturais e o comprometimento com as gerações
vindouras quanto à disponibilidade e uso. Refiro-me à Conferência de Estocolmo na Suécia
ocorrida no início dos anos 1970, na qual foram debatidas questões sobre meio ambiente e
desenvolvimento, alertando para os problemas ambientais globais ocasionados pelo atual
modelo de desenvolvimento urbano-industrial.
Em 1987 foi publicado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD) da ONU o relatório BRUNDTLAND (Nosso Futuro Comum),
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que procurava conciliar o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais
e afirmava que a definição sobre desenvolvimento econômico consistia num processo de
mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades
atuais e futuras.
O Relatório da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e DesenvolvimentoCMMAD (1988), também denominado Relatório Bruntland ou “Nosso Futuro Comum”,
chama a atenção para o drama das proporções assumidas pela crise do modelo de
desenvolvimento adotado, alertando para a possibilidade de “um futuro ameaçado”. No
entanto, a ênfase que assume na percepção da relação homem-natureza - a gestão dos
recursos-parte de princípios do paradigma neoliberal, de conceitos da economia neoclássica
(SILVA, 1998).
Brüseke (1996) afirma que esse relatório parte de uma visão complexa das causas dos
problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade global. Ele sublinha a interligação
entre a economia, tecnologia, sociedade e política e chama a atenção para uma nova postura
ética, caracterizada pela responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os membros
contemporâneos da sociedade atual.
Para Pelizzoli (2002), a linha de pensamento da conferência de Estocolmo e de outras
seguintes primou pelo desenvolvimento da tecnologia e da economia para resolver problemas
socioambientais. Traz à tona o debate sobre o desenvolvimento sustentável, na esteira de
programas de busca de eficiência empresarial, qualidade total e inserção social. Não questiona
radicalmente o modelo civilizatório, a matriz econômica e a má divisão de renda.
No final dos anos 1980 e início dos anos 1990 o mundo passou por profundas
transformações de ordem política e econômica, culminando com a construção de uma Nova
(Des) Ordem Mundial ou mundo multipolar onde os países se organizariam a partir dos
blocos econômicos regionais no contexto da globalização econômica e dos problemas
ambientais.
Segundo Martins (2001), no Seminário de Founex (1971), preparatório para a
Conferência de Estocolmo, evidenciou-se que: a) não deve haver uma contradição absoluta
entre desenvolvimento e meio ambiente; b) este é um tema de preocupação tanto dos ricos
como dos pobres e que a degradação ambiental está relacionada com os problemas sociais.
Nesse momento histórico ocorre a Rio-92, conferência sobre desenvolvimento e meio
ambiente ocorrida no Brasil para avaliar as decisões de Estocolmo e estabelecer perspectivas
futuras quanto à contribuição dos países para a conservação dos recursos e a melhoria das
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condições de vida da população. Nessa ocasião vários documentos foram aprovados: a
Declaração

do

Rio,

Convenção

Sobre

Alterações

Climáticas,

Convenção

Sobre

Biodiversidade, Declaração Sobre as Florestas e a Agenda 21. Este último tratava da definição
de metas para a implementação de políticas que destacassem o desenvolvimento sustentável e
a qualidade de vida das populações.
Em 1997, vários países se reuniram em Kioto, no Japão, para discutir os efeitos da
degradação ambiental sobre as condições climáticas do planeta, sendo elaborado um
protocolo que estabelecia limites à emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa global.
Alguns países desenvolvidos encontraram saídas de emergência, introduzindo no protocolo o
comércio de emissões de carbono (UREs) com os países periféricos, passando o saldo ou
créditos de carbono aos países ricos.
Em 2002, na África do Sul, uma nova conferencia global, conhecida como Cúpula
Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+ 10), onde foi avaliada a execução e o
alcance das metas estabelecidas na Agenda 21 com a Rio 92. Entre os temas discutidos,
mereceram destaque o uso da energia, saneamento básico, subsídios agrícolas, aids,
diversidade biológica e pobreza.
Cavalcanti (1996) destaca que um grande esforço se faz hoje para entender com rigor
de que forma a questão ambiental deve ser incorporada à análise dos problemas sociais,
tornando-os sujeitos a condicionamentos que têm sido persistentemente ignorados. Por
“questão ambiental” aqui se entende não o discurso sobre o “verde”- que salienta o caráter de
amenidade do ecossistema - e sim o problema da base biofísica, de matéria e energia, em que
se assentam a vida e a sociedade.
Para Carmo (1998), na atualidade, a banalização dos termos sustentabilidade, meio
ambiente e ecologia pode mascarar a seriedade necessária ao manuseio e operacionalidade
dessas terminologias, levando a uma vulgarização inconseqüente da chamada questão
ambiental. Os problemas da natureza têm de ir além de um modismo, mesmo que conseqüente
e catastroficamente impressionável.
Fica evidente, portanto, a necessidade de se estabelecer formas mais sustentáveis na
relação homem-natureza. Assim, “os desafios do desenvolvimento sustentável se
fundamentam na necessidade de formar capacidades para orientar um desenvolvimento com
bases ecológicas, de eqüidade social, diversidade cultural e democracia participativa” (LEFF,
2001).
Portanto, quando se evoca a necessidade de práticas mais sustentáveis em relação à
utilização dos recursos naturais, pretende-se identificar a importância que os manguezais
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representam para o equilíbrio ecológico, bem como para a reprodução e manutenção dos
estoques pesqueiros, tão significativos para a população local. A insustentabilidade em áreas
de manguezais no Baixo São Francisco é notória e preocupante, necessitando rediscutir
formas mais sustentáveis de ocupação e uso desse ecossistema.

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
3.1. O Baixo São Francisco
A bacia do São Francisco, cuja área é de 639.219 km², corresponde a cerca de 7,5% do
território nacional. Seu comprimento mais longilíneo é de 2.863km, com nascente no rio
Samburá. Áreas de seis estados da Republica Federativa do Brasil, além de uma pequena
parte do Distrito Federal, estão incluídas na Bacia. Cerca de 343.784 km² da bacia do São
Francisco, ou seja, 53,8%, estão incluídos no Polígono das Secas, compreendendo 251
municípios e mais de 5.680.000 habitantes. A Bacia do São Francisco está dividida em quatro
zonas fisiográficas4: o Alto, o Médio, o Submédio e o Baixo São Francisco (ANA, 2002).
Segundo Bandeira (2005), o Baixo São Francisco situa-se em áreas dos Estados da
Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e compreende as bacias dos rios Ipanema e Capivara.
Os limites de separação da região fisiográfica do Sub-Médio com o Baixo São Francisco é a
linha divisória que passa próximo à cidade de Belo Monte-AL, seguindo o divisor de águas
que separa as sub-bacias dos rios Ipanema e Traipu, afluentes da margem esquerda do rio São
Francisco, e pela margem direita, o divisor de águas entre as bacias do rio Capivara e do rio
Gararu.
O Rio São Francisco corta vários estados (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas
e Sergipe), integrando as regiões Nordeste e Sudeste do país. Ao longo de seu percurso,
observam-se várias formações vegetais, como a caatinga, cerrado, mata Atlântica, restinga e
manguezais. Em Sergipe, atravessa três sub-regiões importantes: o domínio semi-árido com a
caatinga, a Zona da Mata sob o domínio do clima tropical subúmido e a Zona de transição do
Agreste.
O baixo curso abrange uma área de 19.986,67 m², equivalente a 3,14 % da área total
da bacia. O comprimento do trecho principal é 140km, com altitude de 480m e uma
4

Em 2002, a Comissão do senado federal de Acompanhamento do Projeto de Revitalização do São Francisco, o
que chamou de Nova geografia do São Francisco, recomendou uma revisão dos limites. Nessa nova proposta, o
Baixo São Francisco corresponderia ao trecho de Belo Monte (AL) à Foz-AL/SE.
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declividade de 0,10m/km, até alcançar a baixa planície do litoral, quando flui mansamente
para o oceano. O clima da área é quente, do tipo semi-úmido, temperatura média anual de 25
ºC, e apresenta estação chuvosa entre os meses de março e setembro (CONEJO, 2003).
O Baixo São Francisco contribui com as menores demandas de água quanto ao uso
urbano, rural, animal, industrial e irrigação em relação às demais zonas fisiográficas da bacia
(Figura 2). Observa-se que a maior demanda de água no Baixo São Francisco, bem como no
Médio e Submédio, vincula-se ao aproveitamento para irrigação.
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Figura 2 – Usos múltiplos da água nas zonas fisiográficas da bacia.
Fonte: Agencia Nacional de Águas – ANA, 2002.

Segundo Cardoso (2004), os estudos desenvolvidos no âmbito do Programa GEF São
Francisco apontaram como principais impactos relacionados aos recursos hídricos e
interações ambientais no Baixo São Francisco: impactos negativos dos reservatórios na
ictiofauna devido à redução de nutrientes para alimentação pela sedimentação, extinção de
diversas lagoas marginais que serviriam de criatórios e impedimento da piracema de diversas
espécies de peixes, diminuindo assim a biodiversidade aquática; impactos da erosão das
margens e do leito do rio São Francisco e quebra do equilíbrio sedimentológico e de cheias na
foz.
3.2. O município de Brejo Grande
3.2.1. A ocupação do município
A área de estudo (Figura 3) está inserida no município de Brejo Grande que se localiza
no norte do Estado, na foz do rio São Francisco, distante 137 Km da capital, com uma área de
14.995Km².
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Figura 3 - Localização da área de estudo

No início da colonização portuguesa, integrava a província de Pernambuco, sendo
identificada ao longo do processo de ocupação por várias denominações, como: Ilha de
Paraúna, São Francisco, Parapitinga, e, finalmente, Brejo Grande, em 1824, fundada a
povoação pelo Barão Bento de Melo Pereira, que passaria a condição de município somente
em 1926.
A ocupação do município está diretamente associada ao Rio São Francisco, pois às
várias atividades desenvolvidas no local eram relacionadas à exuberância e às potencialidades
do referido rio. Vale destacar que o município já desempenhou grande importância na
produção de cana-de-açúcar.
Brejo Grande possuiu vários engenhos, alguns modernos para a época, como o
Cajuipe, o primeiro a funcionar a vapor. Devido ao desenvolvimento da cultura canavieira, o
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município também teve uma grande população de escravos e um movimentado porto
(CINFORM, 2002).
Com a crise da cultura da cana ao longo do século XX, outras culturas passaram a se
destacar, como o arroz, que utilizava as várzeas inundáveis, o algodão, o petróleo, o coco e a
atividade pesqueira. Nas ultimas décadas, algumas atividades tradicionais da área como a
rizicultura, pesca e captura de caranguejo-uçá têm sido prejudicadas em função da
regularização da vazão do rio São Francisco devido à construção de barragens para fins de
produção de eletricidade.

3.2.2. Aspectos físicos gerais do município e entorno
O município de Brejo Grande encontra-se com terrenos do período Terciário do grupo
barreiras: No oeste e em direção leste é encontrado terreno do Quaternário, representado por
áreas datadas do Pleistoceno e especialmente do Haloceno, como os terraços marinhos,
depósitos flúvio-lagunares e dunas (Figura 4). São, portanto, terrenos recentes que se
associam ao processo de acumulação marinha e/ou fluvial da Era Cenozóica.
No município predominam nas porções leste e sudeste solos do tipo arenoquartzosos e
halomórficos, enquanto no norte, onde ocorre o desenvolvimento da rizicultura e outras
culturas agrícolas, predominam os solos hidromórficos e, seguindo para o oeste, observam-se
argissolos.
Quanto à questão da pluviosidade no município, verifica-se que, devido à sua posição
geográfica, é influenciada por massas de ar quentes e úmidas, como a Equatorial Atlântica e
Tropical Atlântica e Polar Atlântica que, no período outono-inverno, atuam em conjunto
formando as chuvas frontais, tão significativas para o desenvolvimento da atividade agrícola
em nosso estado entre os meses de março e setembro. Vale ressaltar que as isoietas referentes
ao município apresentam-se com valores inferiores ao litoral centro-sul do estado, ficando em
torno de 1200mm a 1300 mm anuais.
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Figura 4 - Geologia do estuário e entorno da Foz do rio
São Francisco.
Fonte: Adaptado de Amâncio, 2000.

Segundo Fontes (1990), o sistema estuarino-lagunar do rio São Francisco é
caracterizado por apresentar rede de canais que ocupam a faixa litorânea com largura de 5km
e extensão de 25km entre a desembocadura do rio São Francisco e a localidade de Ponta dos
Mangues, e parte da planície costeira holocênica é constituída por uma sucessão de ilhas –
Arambipe, Sal, Capim, Cruz, esperança, Cacimba, Flores, Feijão e Funil – destacadas do
continente por canais de maré. Os canais de maré têm seu fluxo d’água regido,
principalmente, pelo regime das mesomarés e um gradiente hialino crescente do canal de
Parapuca em direção à Barra Nova, por receber mais diretamente a influência das águas
oceânicas.
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3.2.3. Aspectos gerais da população
O município apresenta uma população absoluta de 7.102 habitantes, sendo que 55%
compõem a população urbana. Apesar de a maior parte da população encontrar-se na zona
urbana, verifica-se uma intensa relação de seus habitantes com o espaço rural (IBGE, 2000).
Quanto à estrutura etária da população, observa-se que 52% dos residentes no
município enquadram-se entre a faixa etária de 0 a 19 anos (jovens), demonstrando grande
jovialidade de sua população e a necessidade de investimentos, especialmente no setor
educacional. Já a população idosa, com faixa etária de 60 ou mais anos, corresponde a 8,9%.
Como nos demais municípios que compõem à bacia do São Francisco, Brejo grande
apresenta deficiências quanto à oferta de infraestrutura básica à população, bem como de
serviços de saneamento báscio como a oferta de água potável e rede de esgotos, fato que pode
ser observado em povoados desse município.
Segundo o CENSO 2000, realizado pelo IBGE, dos 1.613 domicílios cadastrados, 537
não estão integrados à rede geral de abastecimento de água, levando os moradores a
recorrerem a outras formas de obtenção da água sem que haja o devido tratamento. Esse fato
torna-se mais grave porque 521 domicílios não contam com banheiro ou sanitário, bem como
por apenas em 598 domicílios ocorrer a coleta de lixo, ou seja, cerca de 64% dos domicílios
não tem a coleta de lixo, colocando em risco a depredação do meio ambiente e contribuindo
decisivamente para a proliferação de doenças.
3.3. O estuário do rio São Francisco
O estuário corresponde a uma massa de água costeira semifechada que possui uma
ligação livre com o mar aberto. Um estuário, assim, é fortemente afetado pela ação das marés
e, dentro dele, a água marinha mistura-se (de modo geral, sendo sensivelmente diluída) com
água doce oriunda das áreas terrestres. Uma foz de rio, uma baía costeira, um alagado
marinhos e massas de água atrás de restingas são exemplos. Os estuários poderiam ser
considerados zonas de transição ou ecótones entre os habitats de água doce e marinho, porém
muitos dos seus atributos físicos e biológicos mais importantes não são transnacionais, porém
exclusivos (ODUM, 1988).
No estuário encontramos o manguezal que, conforme Schaeffer-Novelli (1995), é um
ecossistema de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões
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tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés e constituído de espécies vegetais
lenhosas típicas (angiospermas), além de micro e macroalgas (cripógamas) adaptadas à
flutuação de salinidade, sedimentos predominantemente lodosos e com baixos teores de
oxigênio.
Segundo Mastaller (1990, apud FRUEHAUF, 2005), os manguezais ocorrem, em sua
maioria, em estuários e lagoas rasas, usufruindo, nessa área aluvial, da troca regular de
matéria orgânica, proporcionada pelas águas das marés e aportes de água doce e fluvial.
Todas as espécies do manguezal são sensíveis ao frio, por isso sua propagação, em ambos os
hemisférios terrestres, é limitada pela temperatura de 16º mínimos de isoterma d’água.
Os manguezais ocupam uma fração significativa do litoral brasileiro, cerca de 92% da
linha de costa (±6.800km) entre o extremo norte no Oiapoque, no Estado do Amapá (Lat. 4º
30’N), até seu limite sul na Praia do sonho em Santa Catarina (Lat. 28º 53’ S). Esse
ecossistema desempenha papel fundamental na estabilidade da geomorfologia costeira, na
conservação da biodiversidade e na manutenção de amplos recursos pesqueiros, geralmente
utilizados pela população local (MAIA et al, 2004).
Segundo Fruehauf (2005), cerca de 85% dos Manguezais brasileiros ocorrem ao longo
de 1800km do litoral norte, nos Estados do Amapá, Pará e Maranhão. Os manguezais do norte
são os maiores e estruturalmente mais complexos do país, refletindo as características
hidrológicas e topográficas, com marés semidiurnas de amplitude de mais de 8m em alguns
locais, inundando grandes áreas do litoral constituído por extensas planícies quaternárias, com
contribuição também das águas abundantes da estação chuvosa que excedem 2000 mm/ano.
As políticas de desenvolvimento implementadas no Baixo São Francisco não têm
levado em conta a dinâmica ambiental intrínseca aos seus elementos constituintes e têm
marginalizado as formas tradicionais de apropriação e uso dos recursos naturais, privilegiando
grandes projetos que se inserem em modelos baseados na produção e consumo de bens, sem
levar em conta a capacidade de suporte e manutenção dos sistemas naturais, bem como a
importância dos estoques de pesca para a reprodução social das comunidades de pescadores e
catadores de caranguejo.
O Nordeste brasileiro, em especial o Estado do Maranhão, ocupa lugar de destaque no
cenário nacional quando se trata da distribuição dos manguezais, visto que esses são
respectivamente, a Região e o Estado com maior concentração desse ecossistema,
apresentando em áreas com diversidade de condições naturais. Apesar da pequena dimensão
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territorial do Estado de Sergipe em relação aos demais Estados nordestinos do litoral oriental,
essa unidade federada contribui com a maior concentração de manguezais, só sendo superado
pelo Estado da Bahia (Tabela 1).

Estado

Litoral
(Km)

Área(ha)
(Herz, 1991).

Amapá
Pará
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina

598
582
640
66
573
399
117
228
229
163
932
392
636
622
98
531

162 270
181 972
492 310
6 233
11 011
14 181
7 397
6 555
5 685
16 772
44 537
8 951
8 994
13 994
20 825
8 313

Área(ha)
(Kjerive &
Lacerda, 1993).
182 300
389 300
500 000
4 370
22 940
6 990
10 080
7 810
3 565
26 200
110 000
19 500
16 000
23 100
51 000
3 000

Tabela 1- Distribuição dos manguezais nos Estados do Brasil.
Fonte: Adaptado de Vanucci, 2002.

Segundo Schaerffer-Novelli (1995), os solos dos manguezais são formados por
sedimentos que têm características variáveis devido às diferentes origens. Podem ser
originados no próprio ambiente, formados a partir dos produtos de decomposição de rochas
de diferentes naturezas, associados a materiais vulcânicos, graníticos, gnássicos ou
sedimentares e a restos de plantas e de animais, além da própria cobertura vegetal, que pode
modificar as características do substrato devido à contribuição em matéria orgânica. No geral,
os solos têm muita matéria orgânica, alto conteúdo de sal, baixa consistência, cor cinzaescura, com exceção dos embasamentos de recifes, de coral e ambientes dominados por
areias.
Para Holanda (2004), a capacidade dos ecossistemas alagados (“Wetlands”), como
rios, lagoas e áreas estuarinas (manguezais) em armazenar carbono, balanço hídrico,
biodiversidade e produção de alimentos para as populações é muito maior proporcionalmente
do que sua área no planeta Terra (7% da área terrestre).
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Nas áreas que sofrem com a ação das marés distribuem-se elementos da fauna (Tabela
2) tolerantes à salinidade, como moluscos, crustáceos e peixes. Os caranguejos chamados
maré, guaiamum, uçá e aratu, entre outros, vivem nos substratos protegidos pelas raízes dos
mangues, alimentando-se de organismos presentes nos sedimentos e folhas. Em períodos de
maré alta, os caranguejos se enterram em tocas, o que permite uma circulação de água
melhorando as condições anóxidas dos sedimentos lamosos estuarinos (MAIA et al, 2004).
A flora dos manguezais brasileiros é constituída de um pequeno número de espécies
exclusivas desse ecossistema e de espécies associadas, que podem ocorrer em outras
formações litorâneas. Entre as espécies restritas aos manguezais, encontram-se a
Rhizophoraceae Rhizophora mangle L., as Avicenniaceae Avicennia germinans L. e Avicennia
schaueriana Stapf. & Leech. E a Combretaceae Laguncularia racemosa R. (Gaertn), árvores
mais freqüentes nos manguezais do Brasil (LACERDA, 2002).

Grupos principais

Nº de famílias

Nº de espécies

Ave

35

86

Crustáceos

16

59

Moluscos

16

33

Peixes

60

185

Tabela 2- Composição Faunística dos Manguezais Brasileiros
Fonte: Lacerda, 2002.

Em áreas do estuário do Baixo São Francisco são encontradas espécies como a
Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans, Avicennia schaueriana e
Conocarpus eretus (ADEMA, 1984).
Segundo o trabalho de Santos (2001), são encontradas espécies típicas dos
manguezais, como mangue vermelho (Rhizophora mangle), mangue siribinha (Avicennia
schaueriana), mangue branco (Laguncularia racemosa) e mangue de botão (Conocarpus
erectus), além de uma espécie endêmica do estuário do rio São Francisco: Craenea sp.
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ESTRUTURA, FUNÇÃO E PROPRIEDADES DE
AGROECOSSISTEMAS: UM ESTUDO DE CASO NO ESTUÁRIO DO
RIO SÃO FRANCISCO

Cleidinilson de Jesus Cunha5
Francisco Sandro Rodrigues Holanda6

Este estudo foi realizado no estuário do rio São Francisco, em áreas de manguezais no
município de Brejo Grande-SE, buscando contemplar a eminente necessidade de compreender
as atividades econômicas desenvolvidas pela população local, com destaque para a captura de
caranguejo e a pesca, sob a perspectiva de análise da estrutura e funcionalidade dos
agroecossistemas e suas propriedades como: produtividade, sustentabilidade, estabilidade e
eqüidade. A coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas e pela aplicação de
questionários entre pescadores e catadores de caranguejo, privilegiando a abordagem
sistêmica na interpretação e apresentação dos resultados da pesquisa. As atividades
desenvolvidas pela população no estuário estão organizadas num sistema complexo
(agroecossistemas), apresentando componentes bióticos, como peixes, crustáceos e moluscos;
e abióticos, destacando-se os subsistemas solo e água, bem como a complexidade da interação
entre estes e no estabelecimento de seu limite espacial. As modificações recentes ocorridas na
dinâmica ambiental do estuário têm promovido alterações na produtividade, sustentabilidade,
estabilidade e eqüidade no agroecossistema local.
Palavras-chave: Agroecossistemas, propriedades, estuário, rio São Francisco.
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ABSTRACT

This study was carried in the estuary of the São Francisco river, in the mangrove area of the
municipality of Brejo Grande – SE, in order to comprehend economic activities developed by
the local population, mainly related to crab capture and fishery under the perspective of
structure analysis and agroecosystems functionality as well as its properties: productivity,
sustentabilidade, stability and equity. The data collection based on interviews through the
application of questionnaires among fishers crab catchers, focusing in the systemic approach
in order to understand and present research results. The developing activities of the population
in the estuary are organized in a complex system (Agroecosystems), presenting biotic
components, such as fishs, crustaceans and clams; and non biotic, mainly related to the
subsystems soil and water, as well the complexity of interaction among them on the
establishment of its own space. The recent modifications on the environmental dynamics on
the estuary have promoted strong changes on the productivity, sustentabilidade, stability and
equity in local Agroecosystems.
Key words: Agroecosystems, properties, estuary, São Francisco River.
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4 CAPÍTULO I
ESTRUTURA, FUNÇÃO E PROPRIEDADES DE
AGROECOSSISTEMAS: UM ESTUDO DE CASO NO ESTUÁRIO DO
RIO SÃO FRANCISCO

4.1 Introdução

Nas últimas décadas, os agroecossistemas têm sido amplamente discutidos entre a
comunidade acadêmica e científica devido, especialmente, à necessidade da compreensão na
implantação de atividades produtivas em que outrora ocorreram sistemas naturais, bem como
no aparato teórico, a partir da complexidade em sua estrutura e funcionalidade e também na
discussão e análise da identificação e caracterização desses sistemas.
Segundo Glieesman (2001), um agroecossistema é um local de produção agrícola –
uma propriedade agrícola, por exemplo – compreendido como ecossistema. O conceito de
agroecossistema proporciona uma estrutura com a qual podemos analisar os sistemas de
produção de alimentos como um todo, incluindo seus conjuntos complexos de insumos,
produção e conexão entre as partes que os compõem.
Para Conway (1987), os agroecossistemas são sistemas ecológicos modificados pelo
ser humano para produzir comida, fibra ou outro produto agrícola. Eles têm freqüentemente
estrutura dinâmica complexa, mas sua complexidade surge primeiramente da interação entre
os processos socioeconômicos e ecológicos. Trata-se de um complexo sistema agro-sócioeconômico-ecológico.
Segundo D’agostini (1999), na definição de agroecossistemas deve ser considerada
uma modalidade de Sistemas Adaptativos, porque de um ponto de vista evolutivo estes
sistemas “aprendem” e se adaptam no “limite do caos”7, e complexos, pois a partir de
interações locais e não-locais os agroecossistemas manifestam propriedades emergentes.
Nessa perspectiva propõe-se o reconhecimento de três dimensões: física, espacial ou
estrutural; funcional e conjuntural, de cuja conjugação se estabelece a sua configuração.
Para Marten (1988), um agroecossistema é um complexo de ar, água, solo, plantas,
animais, microorganismos e tudo mais que estiver na área modificada pelo ser humano para
7

Segundo D’agostini a expressão “limite do caos” foi cunhada por Norman Packart, para designar uma condição
de sistemas complexos, cujo comportamento se encontra na fronteira entre aquele descrito por regras caóticas.
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propósitos de produção agrícola. Um agroecossistema pode ter um tamanho específico, pode
ser um campo ou numa fazenda ou uma paisagem agrícola de uma vila, região ou nação.
Considera ainda necessário diferenciar o agroecossistema do sistema de tecnologia agrícola8.
Segundo Holanda (2002), um agroecossistema é um sistema aberto, interagindo com a
natureza e com a sociedade, através do desenvolvimento de um sistema alimentar sustentável,
que trabalha a eficiência do processo de conversão de recursos naturais no alimento presente
na mesa das pessoas. Em termos de sistemas, agroecossistemas se posicionam na interface
entre os sistemas naturais e sociais, e que não somente agem como fonte de inputs (insumos),
mas também como dreno de outputs (produção).
Ainda podemos citar Pasquotto (2004), quando toma a pesca artesanal enquanto um
sistema, a qual tem como componentes os diferentes tipos de pescadores, seus conhecimentos,
os recursos naturais, os equipamentos e técnicas empregados na captura do pescado, as
relações de trabalho, etc. Para tanto, devemos estar atentos ao fato de que a subjetividade dos
atores que constituem estes sistemas tem um papel decisivo sobre a forma como este estará
evoluindo, uma vez que conduz suas interpretações e decisões frente à realidade à qual estão
expostos e da qual fazem parte, sendo, portanto, também um constituinte do sistema, que o
"complexifica" enormemente.
Agroecossistemas podem ser definidos como entidades regionais manejadas com o
objetivo de produzir alimentos e outros produtos agropecuários, compreendendo as plantas e
animais domesticados, elementos bióticos e abióticos do solo, rede de drenagem e de áreas
que suportam vegetação natural e vida silvestre. Os agroecossistemas incluem, de maneira
explícita o homem, tanto como produtor como consumidor, tendo, pois, dimensões
socioeconômicas, de saúde pública e ambiental (TOEWS, 1987).
Segundo Altieri (1999), os agroecossistemas apresentam-se com configurações
próprias em cada região, sendo um resultado das variações locais de clima, solo, das relações
econômicas, da estrutura social e da história. Dessa maneira, um estudo acerca dos
agroecossistemas de uma região está destinado à produção de agriculturas comerciais como
de subsistência, utilizando níveis altos e baixos de tecnologia, dependendo da disponibilidade
de terra, capital e mão-de-obra.
8

Para o autor, um sistema de tecnologia agrícola é um projeto para o agroecossistema, isto é, um desenho
(modelo) ou imagem mental de tecnologias que cada agricultor ou comunidade usa para moldar uma
determinada área. Os sistemas de tecnologia agrícola podem estar em qualquer nível de generalidade. Como
regra, a tecnologia pode ser aplicada a uma grande área geográfica ou a uma larga extensão de condições
ambientais e sociais, enquanto um sistema de tecnologia agrícola se aplica a uma localidade em particular. Ela
integra, portanto, juntamente com as condições ambientais e dos agricultores e de suas condições sociais, a
estrutura do agroecossistema.
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Diante da complexidade de fatores que envolvem a definição e caracterização, bem
como a estrutura e funcionalidade dos agroecossistemas, este trabalho objetiva estabelecer um
estudo sobre a estrutura, função e propriedades dos agroecossistemas no estuário do rio São
Francisco a partir das propriedades apresentadas e discutidas por Marten (1988); Conway
(1987); Altieri (1999); Glieesman (2001); entre outros. Numa perspectiva sistêmica, pretendese, a partir das transformações recentes no estuário decorrente da ação antrópica, compreender
a estrutura e o funcionamento dos agroecossistemas locais.

4.2 Material e Métodos
Para identificar e caracterizar os agroecossistemas do Baixo São Francisco torna-se
necessário o estudo das suas propriedades bem como a compreensão da estrutura e
funcionamento dos sistemas produtivos implantados, além das transformações recentes às
formas tradicionais de exploração dos recursos pesqueiros, a partir da pressão antrópica
exercida à natureza, (re) construindo cadeias produtivas e interferindo no complexo ambiental
local, estabelecendo novas relações na área de estudo.
Conway (1987) sugere que sejam utilizadas quatro propriedades primárias dos
agroecossistemas: produtividade, estabilidade, sustentabilidade e eqüidade. Os três primeiros
correspondem às propriedades dos ecossistemas naturais e sua principal distinção é que cada
uma é definida em termos de produção do sistema e, portanto, podem ser medidas tanto
biológica quanto socioeconomicamente. A quarta, eqüidade, não tem correlação com os
sistemas ecológicos.
Para Marten (1988), os agroecossistemas são complexos, e muitas vezes a
simplificação é uma prática necessária para sua análise. O dilema é como simplificar sem
perder a essência das relações importantes no agroecossistema como um todo. Uma
aproximação da simplificação está na análise de suas propriedades, que combinam um amplo
número de processos agroecológicos e medidas agregadas no seu funcionamento capazes de
revelar quanto eles têm a oferecer aos objetivos humanos. Ele aponta cinco propriedades:
Produtividade: quantidade de comida, combustível ou fibra que um agroecossistema produz
para o consumo humano; Estabilidade: consistência da produção; Sustentabilidade: propõe
manter um específico nível de produção em longo prazo; Eqüidade: divisão da produção de
forma justa; Autonomia: auto-suficiência do agroecossistema.
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Além, obviamente, do uso das propriedades na caracterização dos agroecossistemas é
importante diferenciá-lo do ecossistema natural para que a abordagem não se configure como
exacerbadamente ecocêntrica, dificultando a análise desse uso a partir da manipulação e
interferência do homem nesses agroecossistemas. Outro fato crucial é estabelecer os limites
de estudo do agroecossistema.
Glieesman (2001) afirma que de forma abstrata os limites espaciais de um
agroecossistema, como aqueles de um ecossistema, são algo arbitrários. Na prática, porém,
um agroecossistema é, em geral, equivalente a uma unidade produtiva rural individual,
embora pudesse facilmente ser uma lavoura ou um conjunto de unidades vizinhas. Outro
aspecto envolve a sua relação e conexão com os mundos social e natural circundantes.
D’agostini (1999), aponta a necessidade de estabelecer a demarcação física ou espacial
do agroecossistema onde se operam as relações entre as distintas populações presentes,
incluindo aí o homem, bem como entre essas populações e o meio no qual se encontram. É na
relação entre esse espaço e o meio circunvizinho que se estabelece a dimensão funcional do
agroecossistema.
A produtividade do agroecossistema é definida por Conway (1987) como a produção
de um determinado produto por unidade de recurso que entra numa área. Algumas medidas
comuns de produtividade são o rendimento por hectare ou a produção total de comida e
serviços de família ou de uma nação.
A produtividade é uma medida quantitativa de produção por unidade de terra e
insumo. Em termos ecológicos, a produção se refere à quantidade de rendimento (ALTIERI,
1999).
Segundo Marten (1988), a estabilidade diz respeito às várias flutuações que pode
sofrer um agroecossistema, como variações de preços no mercado e sua capacidade de manter
sua produtividade em longo prazo. Como a estabilidade deriva da produtividade, ela é
multidimensional assim como a produtividade o é. Um determinado agroecossistema pode ser
relativamente estável, se consideradas algumas medidas de produtividade, e instável com
relação a outras.
A sustentabilidade, para Conway (1987), é definida como a habilidade que tem um
agroecossistema de manter sua produtividade quando submetido a um grande distúrbio. A
perturbação pode ser causada por uma pressão intensiva, capaz de gerar efeitos acumulativos,
como salinidade, toxidade, erosão, declínio da demanda do mercado, seca e enchentes,
exemplos de tais perturbações.
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Segundo Ferraz (2003), a eqüidade corresponde à distribuição eqüitativa do recurso
econômico e dos benefícios, dos custos e dos riscos gerados pelo manejo do sistema. Esta
propriedade não apresenta correspondente em sistemas ecológicos naturais.
Para Altieri (1999), a eqüidade mede quanto eqüitativamente estão distribuídos os
produtos do agroecossistema entre os produtores e os consumidores. Para alguns, a eqüidade
ocorre quando o agroecossistema satisfaz razoavelmente as demandas de alimentos sem
aumentar o custo social da produção. Para outros, ela é alcançada quando a distribuição de
oportunidades e ingresso dentro da comunidade melhoram.

4.2.1 Procedimentos e abordagem da pesquisa
As informações necessárias para o estudo das propriedades dos agroecossistemas do
estuário do rio São Francisco foram colhidas a partir dos seguintes procedimentos de
pesquisa: levantamento de dados secundários junto ao IBAMA, UFS, CODEVASF, CHESF,
SEBRAE, CONAMA, ADEMA, CODISE, SRH, ANA, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco, colônia de pescadores, Associação de Catadores de caranguejo e de pescadores
do município de Brejo Grande. Os dados primários foram coletados a partir de entrevistas
realizadas com pescadores e catadores de caranguejo no período de setembro a dezembro de
2005, nas quais privilegiaram os pontos de embarque e desembarque, com o intuito de
caracterizar e identificar os agroecossistemas da área de estudo.
A observação direta e as anotações no diário de campo estiveram presentes em todas
as campanhas de campo, bem como a conversa informal com pescadores. Estas técnicas
permitiram uma melhor compreensão da realidade local. A observação é uma técnica de
coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados
aspectos da realidade (...). A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a
respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu
comportamento (MARCONI, 1990).
A abordagem sistêmica a partir da interação entre os elementos do ambiente, e sua
interação com os sistemas produtivos locais foram fundamental para o entendimento dos
problemas ambientais e seu rebatimento nas condições socioeconômicas dos atores sociais.
Nessa concepção, Bawden (2000, apud SCHLINDWEIN, 2004), reconhece um
processo de desenvolvimento sistêmico quando este for capaz de:
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1. Combinar, em sua operacionalização, a dimensão ética com aquelas comumente
adotadas pela razão instrumental técnico-científica;
2. Permitir (observando o que se disse em 1) a formulação de estratégias para o futuro
que reflitam a adoção das dimensões éticas, estéticas e espirituais, bem como das dimensões
técnicas, sociais e econômicas;
3. Promover a aplicação de competências sistêmicas (por parte dos envolvidos), o que
implica certas capacidades epistêmicas, demandando consciência epistemológica e adaptação
epistêmica.
4. Adotar uma perspectiva de futuro em que se possa explorar os potenciais impactos
sistêmicos de qualquer ação que esteja sendo considerada.
No estudo dos agroecossistemas do estuário do rio São Francisco, observou-se que a
base de recursos naturais é um aspecto peculiar e que tem fundamental importância na
manutenção dos estoques de pescados e de caranguejo. Portanto, as características do solo, da
água (qualidade e volume), a variação promovida pelas marés, as condições de temperatura e
pluviosidade, bem como a vegetação de mangue, determinam as bases ecológicas para a
produtividade pesqueira. Vale ressaltar que a vegetação ainda contribui para as populações
locais com a oferta de fonte de energia (lenha), madeira para construção de casas e na oferta
de variados produtos medicinais importantes para se observar a capacidade de suporte do
ecossistema.
É preciso analisar a capacidade de suporte das diversas regiões do globo (biomas e
ecossistemas), pois, segundo diversos autores, existe a possibilidade de se ter ultrapassado,
em algumas regiões, a capacidade de carga “sustentável” (ORTEGA, 2003).
Os recursos humanos dos agroecossistemas do estuário do rio São Francisco são
representados pelas comunidades de pescadores e catadores de caranguejo, onde podemos
estabelecer considerações sobre as condições gerais de vida deles a partir da disponibilidade
de bens e serviços (especialmente aqueles associados à educação, saneamento básico,
atendimento médico), bem como manutenção e respeito ao conhecimento tradicional, aos
aspectos culturais e às diferentes formas de organização, vislumbrando possibilidades para a
melhoria da qualidade de vida entre esses atores sociais. Nesse estudo são consideradas as
interações inerentes ao meio da pesca com as áreas urbanas circunvizinhas, com destaque
especial para a cidade de Brejo Grande, tendo em vista as relações de interdependências entre
as referidas áreas.
Os capitais são recursos que podem ser representados no estuário com a
implementação de crédito aos pescadores e catadores a partir das respectivas associações, dos
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investimentos realizados para a atividade, além do uso de recursos naturais com objetivos
econômicos, como é o caso, por exemplo, do uso dos manguezais para a carcinicultura ou na
captura de caranguejo.
Os recursos de produção estão associados à produção ocorrida no agroecossistema do
estuário a partir do pescado e captura do caranguejo que podem ser transformados em
recursos de capital. Esses recursos dependem da estrutura e do funcionamento do sistema,
pois os recursos naturais, humanos e de capital estão orientados para a obtenção de recursos
de produção, aqui representada pela produção pesqueira e de caranguejo.

4.3 Resultados e Discussão
Um agroecossistema pode combinar a presença de recursos em quatro categorias:
recursos naturais, humanos, capitais e produção. Os recursos naturais são os elementos
provenientes da terra, da água, do clima e da vegetação, sendo explorados pelo agricultor para
a produção agrícola; os recursos humanos compostos por moradores e trabalhadores do lugar,
que exploram os recursos para a produção agrícola; os recursos de capitais, como bens e
serviços criados e prestados por pessoas associadas, com o lugar para facilitar a exploração
dos recursos naturais para a produção agrícola e os recursos da produção que são
representados pela produção agrícola do lugar como os cultivos e animais. (Norman,1979,
apud ALTIERI, 1999).
4.3.1 Componentes do agroecossistema no estuário do rio São Francisco
A partir da análise dos trabalhos, Conway (1987), Marten (1988), Glieesman (2001),
D’agostini (1999), Holanda (2002, 2003, 2004), Altieri (1999), entre outros, fazem observar
que no estuário do rio São Francisco organizam-se sistemas produtivos em ecossistemas de
manguezais, baseados na exploração da atividade pesqueira e da tradicional captura de
caranguejo, bem como em atividades consideradas modernas, como a carcinicultura. A
compreensão dessas atividades permite identificar quais são os componentes inerentes ao
agroecossistema a partir de seus subsistemas, da estrutura e da sua função, o que é importante
para a caracterização dos agroecossistemas e estabelecimento de uma discussão sobre a
sustentabilidade do uso dos recursos pesqueiros.
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A organização dos agroecossistemas do estuário do rio São Francisco deve ser
compreendida com base no estudo da sua estrutura e funcionalidade. Nesse sentido, vários
elementos integram esse sistema, como os componentes, a interação entre eles, as entradas e
saídas, além de seus limites.
Na entrada do mencionado sistema podemos identificar a energia humana, radiação
solar, carbono, sedimento, nutrientes, etc, e saídas representadas especialmente pela produção
de crustáceos, o volume do pescado e moluscos, configurando junto ao mercado a cadeia
produtiva desses recursos.
Segundo Conway (1987), cada combinação possível de entrada e saída pode ser
considerada como medida de eficiência da produção quando dois ou mais agroecossistemas
são comparados, e essas comparações podem ser feitas entre agroecossistemas de diferentes
tipos.
Crustáceos, moluscos, peixes e o meio abiótico constituem componentes singulares
nos manguezais, pois organizam cadeias produtivas que podem sofrer flutuações diante de
perturbações ao sistema. A interação equilibrada e sustentável entre os componentes do
sistema é fundamental para o uso dos recursos disponíveis no manguezal, pois os níveis de
produtividade interferem diretamente na estabilidade dos agroecossistemas.
No estuário, o agroecossistema apresenta-se com componentes bióticos que podem ser
representados pela população de seres vivos, em especial destaque para a fauna aquática
(peixes, crustáceos e moluscos); pela vegetação de mangue; por microorganismos; etc, que
interagem com os componentes abióticos, como o solo lodoso dos manguezais, os fluxos
d’água promovidos pela variação das marés, a interferência das águas fluviais do São
Francisco, entre outros. Assim poderíamos definir subsistemas inerentes aos fatores abióticos
como os subsistemas solo e água, bem como definir um subsistema especifico para a fauna
aquática que é explorada pelo homem.
O subsistema solo é responsável por estabelecer processos bióticos importantes como
a atividade de microorganismos, bem como promover os processos biogeoquímicos
importantes para a sustentabilidade ecológica e, por conseguinte, econômica.
Os solos chamados indiscriminados de mangue são formados de sedimentos que têm
características variadas. Podem ser formados no próprio ambiente a partir da decomposição
das rochas de diferentes naturezas, bem como restos de animais e vegetais que pode modificar
as características do substrato devido à contribuição em matéria orgânica. Em geral são solos
com bastante matéria orgânica, salinos e de baixa consistência (SCHAEFER-NOVELLI,
1995).
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De acordo com Altieri (1999), a manipulação dos recursos físicos e biológicos do
espaço para a produção a partir do grau de modificação tecnológica pode influenciar em cinco
processos: energéticos, hidrológicos, biogeoquímicos, sucessionais e de regulação biótica.
O subsistema água caracteriza-se por apresentar-se como resultante do contato das
águas fluviais do São Francisco com as águas marinhas, constituindo-se numa região com
condições peculiares para o desenvolvimento da fauna aquática, isto é, numa área de contato
entre o ambiente marinho e terrestre, mantendo relações intrínsecas com os subsistemas
vegetação e fauna aquática.
Segundo Schaefer-Novelli (1995), a vegetação dos manguezais é composta por plantas
lenhosas, comumente chamadas de mangue, algumas espécies herbáceas, epífitas,
hemiparasitas, aquáticas típicas, macro e microalgas e liquens.
O subsistema fauna aquática desempenha um importante papel na identificação e
caracterização do agroecossistema local, visto que é a partir da exploração dos recursos
pesqueiros, representados pela pesca e captura do caranguejo, que será estabelecida a sua
estrutura e sua funcionalidade.
A fauna do solo dos manguezais é representada por moluscos, anfípodos,
gastrotríqueos, nematódeos, entre outros. Vários animais, como os crustáceos, promovem a
ventilação e inundação das camadas subsuperficiais do solo com a entrada da água nas
galerias. Mesmo os anilais de menor tamanho podem ser tão abundantes que têm atuação
significativa na aeração das camadas mais profundas, influenciando a configuração do solo
(VANNUCCI, 1999).
Na definição de seus limites, podemos constatar que sua espacialidade é de certa
forma arbitrária, devido à complexidade interna e a rede de conexões que os agroecossistemas
estabelecem. No entanto, é possível identificar um limite físico: o manguezal, além de um
limite espacial, que se refere a uma rede de interações entre o manguezal e as áreas vizinhas,
como as propriedades rurais, as áreas urbanas, o mercado, etc., e um limite cronológico tendo
em vista os períodos de maior e menor produção de camarão, o período de defeso do
caranguejo, que estabelecem periodicidade à exploração dos recursos dos manguezais.
4.3.2 Estrutura e funcionalidade de agroecossistemas em manguezais do Baixo São Francisco
Considerando a estrutura e função dos agroecossistemas no Baixo São Francisco, cabe
explicitar algumas características inerentes à configuração de agroecossistemas, tendo em
vista que podemos não apenas identificar as cadeias produtivas que foram construídas com a
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expansão do capital e da necessidade de mercado como também as técnicas de manejo e de
captura inerentes ao caranguejo, de pescados, além da implantação de formas modernas de
apropriação dos recursos da natureza, como a implantação da carcinicultura.
Nesse estudo é primaz o entendimento dos agroecossistemas como um sistema aberto,
sujeito a instabilidade entre seus componentes e outros sistemas. Assim não podemos perder
de vista as várias interações entre o global e o local, bem como a complexidade de elementos
que interagem com a pesca artesanal e captura de caranguejo, como a rizicultura, a
carcinicultura, a pecuária bovina, os projetos ou ações públicas de desenvolvimento, entre
outros.
Segundo Marten (1988), a estrutura de um agroecossistema é como ele é organizado;
isto é, uma conseqüência tanto do sistema de tecnologia agrícola, quanto do conjunto formado
entre o ambiente e o social em que a tecnologia é aplicada. A estrutura inclui todos os
elementos do agroecossistema e como eles são conectados funcionalmente uns com os outros.
A estrutura do agroecossistema do estuário é caracterizada pela presença de várias
espécies de peixes, crustáceos e moluscos em manguezais, onde, a partir do uso de técnicas
tradicionais e artefatos de pesca, obtém-se uma determinada produção. Ainda se pode
verificar arranjos temporais, haja vista que a pesca e captura do caranguejo obedece a ciclos
naturais, como o das marés, ou ainda a períodos de defeso, constituindo-se em importante
plano de manejo à reposição e manutenção dos estoques naturais.
D’Agostini (1999) define a estrutura como a dimensão física ou espacial onde se
demarca física e espacialmente o agroecossistema e operam-se as relações entre as distintas
populações presentes, incluindo aí o homem, bem como entre essas populações e o meio no
qual se encontram.
“Antes aqui era uma riqueza só, tinha peixe pra todo mundo e caranguejo, mas agora
tem pouco peixe e caranguejo tá difícil, não dá pra todo mundo, sem falar de muito
peixe que a gente não encontra mais”. (Seu Fausto, catador de caranguejo.
(Carapitanga, 2005).

Ainda sobre a estrutura desse agroecossistema podemos citar a intensidade com que
ocorre a totalidade de espécies de peixes e crustáceos capturados, o número de espécies que
ocorrem nessa determinada área, bem como a distribuição relativa para as espécies. Esse fato
pode ser verificado a partir dos depoimentos dos pescadores que relatam a redução da
produção e do número de espécies.
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A funcionalidade dos agroecossistemas associados aos fluxos de energia, material e
informações entre os subsistemas indica o processamento das entradas. O processamento
dessas entradas no agroecossistema vai permitir a possibilidade de saídas representadas pela
produção de peixe e caranguejo.
Para Gliessman (2001), o fluxo de energia em agroecossistemas é bastante alterado
pela interferência humana. Insumos derivam principalmente de fontes humanas e,
freqüentemente, não são auto-sustentáveis. Assim, os agroecossistemas tornam-se sistemas
abertos, nos quais parte considerável da energia é dirigida para fora do sistema na época de
cada colheita, em vez de ser armazenada na biomassa, que poderia, então, acumular dentro do
sistema.
O subsistema animal nesse agroecossistema é um componente importante, pois está
diretamente relacionado com o caráter produtivo. Assim, ocorre a necessidade de um plano de
manejo para o agroecossistema, em especial, ao subsistema animal, que se consolida com o
estabelecimento do “defeso” que proíbe, por lei, a pesca ou a captura de caranguejo em
períodos pré-determinados em virtude da explotação dos recursos pesqueiros e redução da
produção em função das conseqüências das alterações promovidas pela regularização da
vazão aos estoques de pesca e de caranguejo no estuário do rio São Francisco.
“Agente pega pouco peixe porque a água ta clarinha, antes não muitas vezes a água
era barrenta e tinha mais peixe. Quando solta água lá em cima, aqui dá mais peixe e
a situação melhora.(Antonio Santos, pescador. Saramém, 2005)

Para Ramos (1999) a vida dos pescadores, embora sujeita a dificuldades, era marcada
por alguma fartura. Antes da construção das barragens, apesar de antigas inundações do rio
trazerem alguns transtornos para as cidades ribeirinhas, havia fartura de peixes, pois as cheias
eram símbolos de liberdade pelo fácil acesso ao pescado. A oferta de pescado estava
relacionada com a turbidez da água, que, por ser barrenta, protegia os alevinos. Isso não
acontece hoje, porque com a água praticamente estabilizada (transparente), a predação tornase mais fácil.
As informações que entram no sistema podem ser originadas de duas fontes principais:
as informações que se associam aos empreendimentos recentes de carcinicultura e as
informações que ocorrem entre os pescadores artesanais e catadores de caranguejo, os quais
se encarregam de reproduzir a partir da família o conhecimento tradicional acumulado e
repassado de geração a geração.
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Segundo De Camino & Muller (1993, apud FERRAZ, 2003), qualquer sistema pode
ser descrito com base nos recursos disponíveis e na sua forma de manejo, tanto em termos
físicos como econômicos e sociais. A avaliação dos recursos concentra-se na observação do
desenvolvimento de seu estoque (qualidade e quantidade), enquanto que a avaliação do
manejo está relacionada, de alguma forma, com o fluxo de produtos e recursos e a relação
entre ambos.
4.3.3 Propriedades dos agroecossistemas no estuário do Rio São Francisco
As propriedades dos agroecossistemas são atributos que podem ser utilizados na
identificação, caracterização e avaliação dessas unidades de produção. Cabe, portanto,
destacar que o uso das propriedades auxilia na compreensão da estrutura e funcionalidade dos
agroecossistemas, bem como para o propósito deste tema, que é de confirmar a presença de
agroecossistemas no estuário do rio São Francisco.
O estudo e avaliação dos agroecossistemas a partir das propriedades apresentam
algumas complicações, pois cada propriedade tem muitos significados. Esse fato se deve
primeiramente às várias dimensões da produção, bem como às diferenças nos níveis
hierárquicos dos agroecossistemas, no ambiente e nos fatores sociais (MARTEN, 1988).
Conway (1987) afirma que o objetivo do estudo das propriedades é aumentar o valor
social e o bem-estar econômico nos agroecossistemas e propõe a avaliação dos
agroecossistemas a partir de quatro propriedades básicas: Produtividade, estabilidade,
sustentabilidade e eqüidade. Os três primeiros têm vinculação com os sistemas naturais, mas
definidos em termos de produção do sistema, enquanto a eqüidade não apresenta correlação
com os sistemas naturais.
Apesar

da

caracterização

e

avaliação

individual

das

propriedades

dos

agroecossistemas, estas não podem ser compreendidas na estrutura e funcionalidade do
agroecossistema de forma isolada, mas sim sob o prisma da complementaridade e interação
complexa entre si.
Para Ferraz (2003), a produtividade em agroecossistemas deve considerar a produção
primária por unidade de insumo utilizado (água, nutrientes, energia) num determinado período
de tempo. Pode ser alta ou baixa, dependendo da base de recursos naturais.
Na análise dos agroecossistemas convencionais com a introdução de tecnologias para
ampliar a produção, observa-se que em curto espaço de tempo os resultados são na maioria
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dos casos, elevados, mas em longo prazo podem significar prejuízos à estabilidade,
sustentabilidade e eqüidade dos agroecossistemas.
O produto avaliado pode não estar submetido aos termos da agricultura; pode ser sob a
forma de geração de emprego ou de valor estético, ou ainda, pode contribuir para diferentes
tipos de medidas de bem-estar social, filosófico e espiritual (CONWAY, 1987).
Nesse contexto, vale ressaltar os baixos níveis de produtividade proporcionados pela
atividade pesqueira e captura de caranguejo no estuário do rio São Francisco, decorrentes da
explotação dos recursos pesqueiros, não respeitando os limites da base dos recursos naturais,
bem como as alterações ambientais ocorridas à base ecológica, trazendo perturbações ao
sistema natural e interferindo no estoque pesqueiro. Acrescente-se o fato da introdução de
projetos de carcinicultura ao sistema natural do estuário e os níveis atuais de produtividade de
camarão sem uma racional discussão da avaliação das demais propriedades desse
agroecossistema em longo prazo.
Não sabemos por quanto tempo mais os homens podem seguir aumentando a
intervenção na natureza, fazendo esgotar os recursos naturais e causando grande degradação
ambiental. Antes de descobrirmos esse ponto crítico por meio da experiência desafortunada,
deveremos nos esforçar para desenhar agroecossistema, que se assemelhem em estabilidade e
produtividade com os sistemas naturais (ALTIERI, 1999).
Os trabalhos de Conway (1987) e Marten (1988) confirmam que quando a
produtividade se mantém constante mesmo diante de pequenos distúrbios ou flutuações, podese admitir a presença de um novo atributo ao agroecossistema, que é a sua estabilidade.
A instabilidade do sistema ecológico9 no estuário do rio São Francisco aponta para a
redução da captura de caranguejo-uçá pela comunidade local, o que tem proporcionado
barreiras à constituição da estabilidade, sustentabilidade e da eqüidade desse agroecossistema,
pois a produtividade não se manteve ao longo do tempo diante das perturbações ou distorções
ocorridas ao sistema.

9

No Baixo São Francisco observam-se variadas formas de utilização dos recursos que promovem a agressão ao
meio ambiente, como a alteração da vazão do rio a partir da construção de barragens, que interfere diretamente
no processo de erosão marginal e sedimentação, a implementação de vários projetos para a carcinicultura, o
desmatamento da vegetação ciliar, a emissão de efluentes domésticos e industriais, o manejo incorreto da água
para irrigação, o lançamento de agrotóxicos com as enxurradas para o leito do rio, entre outros.
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O Baixo São Francisco tem sido objeto de um conjunto de ações que afetou o
complexo ambiental (Figura 5), e este por sua vez, alterou os fluxos energéticos, a ciclagem
de nutrientes, constituindo-se assim em ambientes instáveis e insustentáveis que determinam
alterações nos estoques de pesca e caranguejo, interferindo na produtividade da pesca no
estuário e comprometendo as condições de vida dos atores sociais.

Figura 5 - Desenvolvimento sustentável no estuário do Baixo São Francisco
Fonte: Adaptado de Altieri, 1999.

A sustentabilidade pode se dar devido à queda de produção por causa de distúrbios
externos, como uma seca incomum, aparecimento de uma praga resistente, aumento do custo
dos insumos ou até mesmo a um colapso no mercado (MARTEN, 1988).
Segundo Gliessman (2001), embora sejam apontados contrastes agudos entre
ecossistemas naturais e agroecossistemas, sistemas reais de ambos os tipos existem num
contínuo. Por um lado, poucos ecossistemas “naturais” são verdadeiramente naturais, no
sentido de serem completamente independentes da influência humana. Por outro lado, os
agroecossistemas podem variar bastante em sua necessidade de interferência humana e
insumos.
A sustentabilidade decorre da capacidade de se manter um nível de produtividade dos
cultivos através do tempo sem expor os componentes, a estrutura e funcionamento do
agroecossistema. A contaminação dos recursos naturais a partir da alteração da qualidade do
ar, da água e é causado pelos insumos e produtos dos agroecossistemas, bem como a
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qualidade da paisagem agrícola, isto é, quando os modelos agrícolas modificam o panorama e
influenciam nos processos ecológicos (ALTIERI, 1999).
Observa-se que na análise das propriedades10 dos agroecossistemas é preciso enfocar o
caráter multidimensional e inter-relacional delas, pois as modificações ocorridas a uma das
propriedades podem significar mudanças nas demais propriedades. Nesse sentido, as
condições ambientais do Baixo são Francisco, os pescadores e catadores e suas condições
socioeconômicas

e

culturais

são

componentes

fundamentais

à

compreensão

do

agroecossistema do estuário.
No estudo do agroecossistema do estuário do rio São Francisco a eqüidade é uma
propriedade de grande expressão, especialmente por se tratar de uma área onde as
comunidades convivem com variados problemas de ordens ambiental, econômica, social e
cultural. A exclusão dessas populações de projetos convencionais de exploração dos recursos
naturais tem incitado a necessidade de rediscutir formas sustentáveis e democráticas do uso
dos recursos.
Segundo Marten (1988), a eqüidade é mais comumente medida em termos de
igualdade na distribuição dos produtos agrícolas ou da renda. Ela pode ser avaliada com
relação aos produtos agrícolas ou com relação ao acesso à terra, ao capital e às informações.
Para Conway (1987), a eqüidade é definida como a igualdade de distribuição da produtividade
entre os homens beneficiados de acordo com suas necessidades.
Apesar da dificuldade quanto à concretização da eqüidade, esta deve ser inserida em
qualquer iniciativa com vistas ao desenho do agroecossistema, procurando incluir um
conjunto maior de atores beneficiados com a exploração dos recursos. Convém ressaltar que o
comprometimento da produção pesqueira a partir da explotação exclui a possibilidade da
eqüidade, pois a base de recursos do agroecossistema do estuário do rio São Francisco é de
suma importância para a manutenção da produtividade e sua distribuição eqüitativa entre os
atore sociais.

10

Marten (1988) ainda se referia a uma quinta propriedade do agroecossistema: a autonomia. Segundo o autor,
essa propriedade diz respeito à interação que um agroecossistema possui, refletidos pelo movimento de
materiais, energia e informação dentro e fora do seu circuito, bem como o controle desses movimentos. A
autonomia é multidimensional por causa da magnitude do fluxo de materiais, dentro de um agroecossistema e
entre ele e o mundo.
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Alcançar a eqüidade em agroecossistemas é um desafio muito grande, pois é preciso
manter a produtividade, a estabilidade11 e a sustentabilidade do sistema. Além de ampliar a
produção de pescados e caranguejo, é primaz que ela se mantenha ao longo do tempo, mesmo
exposta às perturbações no sistema. Ressalte-se que o fato de ampliar a produtividade não é
suficiente para alcançar a eqüidade, pois é necessário democratizar o acesso à produção de
pescado, de serviços e informações para assim alcançar o desenvolvimento sustentável.
O caráter multidimensional das propriedades do agroecossitema é composto pelas
condições ambientais e sociais de um determinado local. Um sistema de tecnologia agrícola
não é estável ou instável; pode ser estável com relação a um determinado distúrbio, mas não
com relação a outros. O mesmo raciocínio serve para as outras propriedades. Por esta razão
devemos determinar os tipos de agroecossistemas mais apropriados para cada condição social
e ambiental, bem como identificar os pontos vulneráveis no sistema de tecnologia agrícola
para sugerir quais devem ser fortalecidos.
O conhecimento da estrutura e funcionalidade do ecossistema do estuário é bastante
salutar, pois elas se relacionam com as propriedades dos agroecossistemas e podem servir
para estabelecer mecanismos sustentáveis de uso dos recursos pesqueiros, bem como
contribuir para a renovação dos estoques de pesca e possibilitar o uso desses recursos pelas
gerações futuras.
As características da estrutura e função dos agroecossistemas bem como de suas
propriedades podem variar no tempo e no espaço. É preciso compreender os vários
mecanismos de complexidade dos ecossistemas naturais e procurar alcançar uma certa
produção a partir da aproximação quanto à funcionalidade desses sistemas naturais e no
entendimento da hierarquia dos agroecossistemas e das propriedades.

4.4 Conclusões
1 - Os agroecossistemas do estuário do rio São Francisco somente podem ser
identificados e caracterizados a partir da compreensão das transformações geradas pelo
homem aos ecossistemas naturais para a produção, bem como nas conexões entre os
11

Para Harwood (1979, apud Altieri, 1999) a estabilidade do agroecossistema constitui-se de três fontes: a
estabilidade do manejo que se associa à escolha do conjunto de tecnologias que melhor se adaptem às
necessidades e recursos do agricultor; estabilidade econômica que consiste na capacidade do agricultor em
manter a entrada de insumos e de produtos no mercado, e a estabilidade cultural que depende da manutenção do
contexto da organização sociocultural que nutre os agroecossistemas durante gerações. Deve-se, portanto,
valorizar o contexto social e as tradições locais.
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elementos naturais, e com o homem, além das relações sociais resultantes das diferentes
formas de apropriação e uso dos recursos.
2 - Os componentes bióticos e abióticos que constituem os agroecossistemas no
estuário do rio São Francisco estão organizados em subsistemas que estão sujeitos às entradas
que, ao serem processadas (funcionalidade) no sistema, promovem as condições para a
formação de estoque de pesca (peixes e caranguejo) e conseqüente produtividade que se
direciona para a saída do sistema.
3 - A determinação dos limites desses agroecossistemas é tarefa difícil, devido à
interação que se processa entre estes e as áreas circunvizinhas, constituindo relações de
interdependência. Mesmo assim foi considerada como “limite teórico” a área do estuário do
rio São Francisco compreendida na dimensão física ou espacial do agroecossistema.
4 - A identificação de agroecossistemas no estuário pode ainda ser comprovada
fundamentando-se no plano de manejo, pois as atividades produtivas são organizadas por um
conjunto de decisões estabelecidas pelos pescadores e pelo poder público que determina os
períodos de defesa destinados a controlar a oferta do estoque de pesca afim de que a
produtividade mantenha-se por mais tempo. Várias comunidades organizam atividades
produtivas que dependem do equilíbrio desse ecossistema, como a pesca, a exploração de
moluscos e a captura de crustáceos, fundamentais à manutenção e reprodução desses grupos
sociais.
5 - No estudo do agroecossistema no estuário do rio São Francisco é pertinente a
abordagem de princípios ecológicos e de compreensão da produção embasada na dinâmica
dos ecossistemas. Tal propósito remete à idéia de novas percepções em relação às
transformações proporcionadas pelo homem à natureza a partir dos modelos de produção
estabelecidos, buscando alcançar agroecossistemas sustentáveis. Para tal abordagem é
imprescindível perceber a estrutura e a funcionalidade dos agroecossistemas implantados com
o objetivo de priorizar-se um planejamento ao uso sustentável dos recursos.
6 - No estudo dos agroecossistemas do estuário do rio São Francisco é recomendável,
devido à importância desse ecossistema, compreendê-los numa perspectiva sistêmica
abordando necessariamente a dimensão ambiental, econômica, social e cultural, identificando
os fatores externos que atuam no sistema, objetivando o estudo minucioso das condições
ambientais (em especial as condições de suporte dos ecossistemas), do sistema de tecnologia
adotado e das condições econômicas e socioculturais dos atores envolvidos.
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DINÂMICA AMBIENTAL E AGROECOSSISTEMAS NO ESTUÁRIO
DO RIO SÃO FRANCISCO
Cleidinilson de Jesus Cunha12
Francisco Sandro Rodrigues Holanda13

RESUMO
A regularização da vazão do rio São Francisco a partir da construção de barragens e a
implantação de empreendimentos de carcinicultura promovem alterações aos elementos que
constituem a dinâmica ambiental e, por conseguinte definem novas formas de uso e
apropriação dos recursos naturais, rebatendo na organização socioeconômica e cultural da
população local. Este trabalho foi desenvolvido no estuário do rio São Francisco, em áreas de
manguezais no município de Brejo Grande-SE. Foram realizadas entrevistas e aplicados 42
questionários entre os pescadores e catadores de caranguejo nos vários pontos de embarque e
desembarque do pescado, nos povoados Carapitanga, Pau da Gamela, Barra Nova, Brejão. Foi
avaliada a percepção desses atores quanto às modificações ocorridas na dinâmica ambiental
do estuário e conseqüências as condições de vida dos mesmos. Os impactos ambientais no
Baixo São Francisco promovem instabilidade ao ecossistema local que contribui para a
explotação dos recursos e redução do estoque pesqueiro, interferindo na reprodução social do
pescador e catador de caranguejo e organização dos agroecossistemas locais.
Palavras chave: Agroecossistemas, dinâmica ambiental, rio São Francisco.
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ABSTRACT

This work was developed in the mangrove areas of São Francisco river estuary, The
regularization of the river discharge since the construction of electric power dams and the
beginning of shrimp business enterprises have promoted deep changes on the environmental
dynamics and therefore defining new ways of use and appropriation of natural resources, with
consequences to socio-economic and cultural organization of the local population. Interviews
were applied by 42 questionnaires among fishers and crab catchers in the some points of
embankment and landing of fishes in the village of Carapitanga, Pau da Gamela, Barra Nova,
and Brejão. This survey was focused on the perception of these actors related to current
changes on the environmental dynamics of the estuary and consequences to their livelihood.
The environmental impacts in the Lower São Francisco promotes instability to the local
ecosystem which contributes for the exploitation of the resources and reduction of the fishing
supply, interfering on the social reproduction of the fisherman and local crab catchers and also
on the agroecosystems.
Key words: Agroecosystems, environemental dynamics, São Francisco River.
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5. CAPÍTULO II
DINÂMICA AMBIENTAL E AGROECOSSISTEMAS NO ESTUÁRIO
DO RIO SÃO FRANCISCO

5.1 Introdução
“Hoje, pode-se dizer que, no Brasil, todas as comunidades tradicionais se encontram
articuladas e dependentes da formação social capitalista. Como conseqüência, sua
reprodução econômica, ecológica e sócio-cultural passa pela última”. (Diegues,
2000).

A organização de agroecossistemas em áreas de manguezais do Baixo São Francisco
tem passado por transformações, em virtude de impactos ambientais ocasionados pela ação
antrópica e que tem proporcionado conseqüências ao equilíbrio dos ecossistemas estuarinos e
interferindo no arranjo produtivo e sociocultural dos atores sociais da área em estudo.
Para Valenti (2002), a aqüicultura depende fundamentalmente dos ecossistemas nos
quais ela está inserida. É impossível produzir sem provocar alterações ambientais. No entanto,
pode se reduzir o impacto sobre o meio ambiente a um mínimo indispensável, de modo que
não haja redução da biodiversidade, esgotamento ou comprometimento negativo de qualquer
recurso natural e alterações significativas na estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Esta
é uma parte do processo produtivo. Não se pode desenvolver tecnologia visando aumentar a
produtividade sem avaliar os impactos ambientais produzidos.
Os ecossistemas aquáticos são os mais difíceis de se manejar adequadamente e de
controlar suas degradações. A água, sendo recurso natural fundamental nesses ecossistemas
que muitas vezes atingem extensas áreas compostas por vários países, pode ser sujeita a
políticas diferentes: permite vários usos, portanto assume importância diferente e abriga
numerosas espécies aquáticas, muitas sequer conhecidas. A utilização desse recurso para a
produção de alimento, como acontece com os sistemas agrícolas, invariavelmente resulta na
alteração da estabilidade dos ecossistemas (GEOBRASIL, 2002).
Segundo Caporal (2002), ao lado da dimensão ecológica, a dimensão social representa
precisamente um dos pilares básicos da sustentabilidade, uma vez que a preservação
ambiental e a conservação dos recursos naturais somente adquirem significado e relevância
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quando o produto gerado nos agroecossistemas, em bases renováveis, também podem ser
eqüitativamente apropriado e usufruído pelos diversos segmentos da sociedade.
A atuação de políticas públicas com a implantação de projetos de carcinicultura e com
a construção de barragens ao longo do rio São Francisco tem proporcionado impactos
ambientais que no atual momento associam-se a problemas de ordem econômica e social para
a população de pescadores e catadores de caranguejo, em função da alteração da dinâmica
ambiental dessa área.
Sobre a problemática, Diegues (1995) afirma que determinadas ações do estado têm
contribuído para dificultar a sobrevivência já difícil das comunidades de pescadores
artesanais, além dos processos de degradação ambiental decorrentes dessas ações.
A compreensão e respeito à dinâmica ambiental é de extrema importância para a
implantação e desenvolvimento de agroecossistemas sustentáveis, tendo em vista a
necessidade de se estabelecer um planejamento ambiental que considere a interação entre os
elementos naturais e sua relação com os sistemas de produção. Para Botelho (1999), o
planejamento ambiental pode ser utilizado para definir todo e qualquer projeto de
planejamento de uma determinada área que leve em consideração fatores físico-naturais e
socioeconômicos para a avaliação das possibilidades de uso do território e/ou dos recursos
naturais, ainda que haja, de acordo com os objetivos e metodologias de cada projeto, certa
ênfase em determinado fator.
Para Gliessman (2001), o ambiente deve ser compreendido a partir da complexidade
que existe entre os fatores do ambiente, pois estes interagem entre si; da heterogeneidade do
ambiente, já que este varia no espaço e no tempo; e compreendê-lo a partir da mudança
dinâmica, devido às transformações ocorridas quanto à combinação de fatores ao longo do
tempo, variando conforme a velocidade e intensidade.
A implantação de viveiros para a carcinicultura e a modificação da vazão a partir da
construção de barragens impacta o ambiente e alteram a dinâmica ambiental, colaborando
para novas condições de produção aos sistemas locais, bem como definindo novas formas de
uso e apropriação dos recursos dos manguezais no estuário do rio São Francisco e seu
rebatimento na organização socioeconômica e cultural local, que é a temática central deste
estudo. Desse modo, evidenciam-se agroecossistemas que são (re) construídos a partir de
sistemas produtivos que por sua vez são modificados pelos impactos ambientais, bem como
pela organização espacial da comunidade local no estuário e, de forma especifica, nos
manguezais do rio São Francisco.

70

O objetivo do presente trabalho é estudar as conseqüências que a regularização da
vazão do rio São Francisco, decorrentes da construção de barragens, e a implantação de
empreendimentos de carcinicultura, proporcionaram à dinâmica ambiental do estuário e à
organização cultural e socioeconômica da população local.

5.2 Material e Métodos
5.2.1. Procedimentos metodológicos
Foi considerado um levantamento bibliográfico que levou em conta as informações
que discutem a dinâmica fluvial em bacias hidrográficas e em especial na Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco, com enfoque direcionado à regularização da vazão do rio com seus
efeitos aos agroecossistemas, bem como o estabelecimento e crescimento da carcinicultura no
Estado de Sergipe, e também foi investigado o comprometimento à sustentabilidade ambiental
a partir da organização socioeconômica dos atores sociais e a análise da sustentabilidade dos
agroecossistemas locais.
Foram realizadas campanhas de campo na área dos manguezais bem como na sede
municipal de Brejo Grande, e em feiras livres, para que se verificasse a conexão dos espaços
rural e urbano e a importância destes na caracterização dos agroecossistemas da zona
estuarina do Baixo São Francisco. Buscou-se também verificar a compreensão dos pescadores
e catadores de caranguejo sobre as modificações geradas por tensores de origem antrópica na
área em estudo.
O procedimento metodológico procurou amparar-se numa abordagem holística e
sistêmica em torno dos elementos naturais, isto é, levando em conta a interação em nível da
dinâmica ambiental, bem como o enfoque qualitativo, que foi fundamental para a
compreensão e análise do objeto da pesquisa. Esse enfoque permite observar a realidade como
um processo em construção e permeável às ações dos diferentes atores porque possibilita a
flexibilização dos procedimentos metodológicos e das reflexões teóricas no curso mesmo da
pesquisa, além da consideração das representações que as pessoas têm sobre esses processos
(MOTA, 2003).
A observação livre e direta foi uma ferramenta utilizada em todo o trabalho de campo,
bem como o efetivo acompanhamento do cotidiano dos atores envolvidos para vivenciar as
experiências, conflitos e expectativas, para a observação mais detalhada e consistente. A
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observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos
na obtenção de determinados aspectos da realidade (...). A observação ajuda o pesquisador a
identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm
consciência, mas que orientam seu comportamento (MARCONI, 1990).
5.2.2 A coleta e análise dos dados
Os dados secundários foram coletados em órgãos governamentais e nãogovernamentais como o IBAMA, UFS, CODEVASF, CHESF, SEBRAE, CONAMA,
ADEMA, CODISE, SRH, ANA, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, colônia
de pescadores, Associação de Catadores de caranguejo e de pescadores do município de Brejo
Grande, bem como órgãos representativos dos criadores de camarão, a exemplo da ABCC,
jornais, etc.
Os dados primários foram coletados a partir de entrevistas e aplicação de questionários
no período de setembro a dezembro de 2005, objetivando averiguar o rebatimento dos
impactos ambientais sobre as condições socioeconômicas e culturais da população da área em
foco, bem como a percepção desses impactos quanto aos problemas ambientais vigentes e sua
relação com a identificação e caracterização de sistemas produtivos nessa área.
Para Freire (1984, apud RIBEIRO, 1997), a realidade concreta de uma certa área se
reduz a um conjunto de dados materiais ou de fatos cuja existência ou não em nosso ponto de
vista, importa constatar. A realidade concreta é algo mais do que fatos tomados mais ou
menos em si mesmos. Ela é um conjunto de todos esses fatos e todos esses dados e mais a
percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a realidade concreta se
dá na relação dialética entre objetividade e subjetividade.
Foram realizadas entrevistas com questões que abordaram a percepção do pescador e
do catador quanto à dinâmica ambiental local e sua interface com as atividades econômicas
desenvolvidas por eles, bem como sua conexão com a exploração dos recursos naturais e
mudanças recentes ocorridas ao manguezal, à produção de pescados e à coleta de caranguejo.
As entrevistas classificadas como informes e testemunhos orais realizados verbalmente
oferecem ao investigador a peculiar maneira de como o entrevistado vê e pensa os
acontecimentos em determinada circunstância social e temporal (Saltalamacchia, 1992, apud
MOTA, 2003).
Dois tipos de questionários foram utilizados na pesquisa: um direcionado aos
pescadores e catadores de caranguejo com a finalidade de averiguar as condições
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socioeconômicas destes, bem como sua percepção quanto à importância, mudanças e
conseqüências das ações antrópicas nos agroecossistemas locais e um outro tipo de
questionário dirigido à população residente na área urbana do município de Brejo Grande para
verificar a percepção dos moradores quanto aos impactos ambientais proporcionados pela
regularização da vazão e a carcinicultura, bem como a importância do mangue e da pesca para
o município.
No decorrer do trabalho de campo foram realizados registros fotográficos de aspectos
relevantes para a pesquisa, não apenas na área dos manguezais, mas também nas áreas
circunvizinhas (urbanas ou rurais) que estão integradas aos agroecossistemas de manguezais
pertinentes ao presente trabalho.
A escolha das localidades e dos entrevistados se deu de forma espontânea e aleatória,
pois as entrevistas foram realizadas nos locais de saída e chegada dos pescadores, isto é, nos
portos de Carapitanga, Pau da Gamela, Saramém, bem como no povoado Brejão e em áreas
ou pontos de pesca ou no interior do mangue.
Foi também realizado um levantamento cartográfico que privilegiou o uso de mapas
que pudessem expressam com detalhes a caracterização da área em estudo, bem como a
identificação das áreas visitadas durante as campanhas de campo, já que estas foram
georeferenciadas14 como demonstra o quadro 2.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
ÁREA

OBSERVAÇÃO

OESTE

SUL

BREJÃO

36°29’04,6’’

10°27’58,6’’

BARRA NOVA

36°26’48.1’’

10°30’59.2’’

Situada na porção interior do manguezal

36°29’41,8”

10°30’35,1”

Grande concentração de catadores

36°25’35,5”

10°28’33,6”

36°27’53,3”

10°29’49,4”

36°28’00.6’’

10°25’40.2’’

CARAPITANGA
SARAMÉM
PAU
GAMELA
BREJO
GRANDE

DA

Povoado de expressão demográfica e
infraestrutura

Margeia o rio São Francisco e concentra
especialmente pescadores
Porto que congrega pescadores das
adjacências
Área urbana do município

Quadro 2 – Áreas onde foram realizadas entrevistas

14

O georeferenciamento foi uma ferramenta importante para o estabelecimento de uma melhor distribuição
espacial dos questionários, bem como das entrevistas.
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A partir do levantamento dos dados primários e secundários, as informações obtidas
no trabalho de campo e escritório serão catalogadas e serviram para a construção de quadros,
mapas, tabelas e gráficos que estão interpretados e discutidos posteriormente.

5.3 Resultados e Discussão

“O desenvolvimento sustentável no seu conceito mais amplo não será alcançado
enquanto prevalecer a lógica de mercado da lógica das necessidades, pois os padrões
de consumo e de acumulação da sociedade contrastam com a finitude dos recursos
naturais não-renováveis, e com os limites de assimilação e suporte impostos pela
natureza”.(Ferraz, 2003).

Como parte das políticas de desenvolvimento foram construídas barragens ao longo do
rio São Francisco que objetivavam regularizar a vazão do rio e a geração de energia elétrica
para atender à demanda crescente por energia na região Nordeste. Acompanhando a mesma
abordagem e noção de desenvolvimento ocorreu e ainda ocorre a implantação de projetos de
carcinicultura no estuário do rio São Francisco. Na maioria das vezes os “projetos de
desenvolvimento” não contemplaram os interesses da população local, excluindo-os e
impondo novas estruturas produtivas alheias ao seu conhecimento tradicional em relação à
pesca e à coleta de crustáceos.
5.3.1 A regularização da vazão e agroecossistemas no estuário do Baixo São Francisco
A modificação do regime hidrológico e carga de sedimentos trouxeram para a
população de pescadores e catadores conseqüências negativas quanto à oferta de nutrientes
para a fauna aquática, comprometendo a sua reprodução e manutenção, e para estabilidade das
várzeas. Esse fato pode ser observado com base nos relatos de pescadores que comprovam a
menor oferta de alimentos para crustáceos e peixes e conseqüentemente menor produção de
pescado. Assim, a regularização da vazão trouxe significativas mudanças ao cotidiano do
pescador já que este depende dos variados usos do rio. Interferiu ainda de forma significativa
na dinâmica ambiental, tendo em vista a importância da interação entre os elementos naturais,
bem como promoveu alterações à organização dos agroecossistemas do estuário do rio São
Francisco, conforme se observa na figura 6.
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Segundo Souza (1998), o homem do baixo São Francisco, acostumado a lutar contra
as cheias do rio, habituou-se também à sua contradição. A grandeza que destrói é a mesma
que lhe traz a fartura de peixe. A região das águas é também a região da seca. A agricultura e
a pesca, apesar de fazerem parte de uma mesma realidade desempenhada por vezes pelos
mesmos indivíduos, têm especificidades e particularidades que as tornam diferentes. O
domínio da terra e do rio envolve os pescadores-agricultores num complexo conhecimento
elaborado que os permite praticar as duas atividades: pesca e agricultura.

Figura 6 - apresentação esquemática da influência da regularização da vazão no estuário do rio São
Francisco

Com o intuito de verificar a percepção dos moradores da zona urbana (Figura 7) do
município de Brejo Grande e de pescadores/catadores (Figura 8) em Carapitanga, Pau da
Gamela, Saramém e Brejão, foram aplicados questionários sobre as conseqüências que a
regularização da vazão, com a construção de barragens, trouxe para o município e
especialmente para os pescadores.
Cerca de 40% dos entrevistados da população urbana, apontou que a mudança mais
significativa com a regularização da vazão, foi o controle de enchentes que ocorriam
periodicamente e que traziam grandes prejuízos, especialmente materiais, pela invasão das
águas nas residências nas áreas urbanas dos municípios do Baixo São Francisco e por inundar
áreas agrícolas para a subsistência. No entanto, 40% dos entrevistados opinaram que a
regularização da vazão foi ruim, pois prejudicou a pesca, enquanto 20% afirmaram que foi a
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agricultura a principal atividade prejudicada, conseqüência da redução das cheias naturais e a
inundação das várzeas.

Figura 7 - Percepção da população sobre as
conseqüências da regularização da vazão do rio urbana.
Brejo Grande, 2005.

Figura 8– Percepção do pescador/catador
sobre as conseqüências da regularização da
vazão do Rio Brejo Grande, 2005

Para 70% dos pescadores, a regularização da vazão do rio trouxe como principal
conseqüência a redução do pescado e conseqüente prejuízo ao pescador, demonstrando
diferente percepção da população urbana em relação à questão, pois eles identificaram que o
principal dano seria ao pescador tendo em vista que a pesca é a sua principal fonte de renda.
Já 20% dos entrevistados apontaram que o principal dano seria para a agricultura, enquanto
apenas 10% afirmaram que a regularização é boa, pois controla as enchentes.
Para os pescadores entrevistados, a regularização da vazão do rio interferiu no seu
cotidiano de formas distintas, porque as cheias naturais deixaram de ocorrer comprometendo a
função vital das várzeas para a reprodução e manutenção dos estoques de pesca, bem como
modificaram os níveis de oferta de alimentos para os peixes que eram trazidos com as
enchentes, além de terem interferido na biodiversidade local.
“Sou catadora de caranguejo, mas como tem pouco caranguejo no mangue e muita
gente pra pegar aí eu venho nas lagoas15 pra pegar peixe; pouco ou muito eu consigo
pegar, pelo menos o de comer”.(D.Antonia, pescadora. Brejão, 2005).

Para Guimarães (2004), a operação das barragens e a regularização funcionam como
indicadores de pressão, pois modificaram o regime fluvial e alteraram o comportamento
15

As “lagoas” a que se refere a pescadora é uma área de vazante entre o povoado Saramém e a estrada de acesso
ao porto de Pau da Gamela, que é utilizada por pescadores que usam artefatos artesanais de pesca.
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hidráulico e sedimentológico, trazendo desequilíbrio morfológico ao rio. Promoveu ainda a
falta de cheias naturais, contribuindo para a degradação socioeconômica e ambiental e,
diretamente, causou mudanças extraordinárias no cotidiano dos pescadores.
Sobre a utilização das várzeas para a rizicultura (Figura 9) no município de Brejo
Grande, observa-se que dois fatores têm promovido mudanças significativas nos últimos anos:
o processo de “modernização” a partir da mecanização da lavoura e de uso de insumos
industriais para elevar a produtividade da cultura do arroz e a conseqüente liberação de força
de trabalho, contribuindo assim para a ampliação do desemprego no município. Na opinião
dos pescadores, tem havido ainda o crescimento da atividade pecuária no município,
especialmente nas áreas de várzeas para a pastagem do gado (Figura 10), tendo em vista a boa
oferta de cobertura vegetal oferecida ao longo do ano.

Figura 9 – Foto apresentando o uso do solo outrora ocupado com várzea, substituído pela
rizicultura. Rodovia de acesso ao Saramém, 2005.

Os agricultores que foram dispensados do trabalho desenvolvido na rizicultura, devido
às dificuldades que essa atividade atravessa, com a diminuição de ocupação de mão-de-obra,
passaram a dedicar-se à atividade da pesca e da coleta de caranguejo, contribuindo para
ampliar o já grande número de pescadores e catadores, contribuindo para o agravamento do
problema da exploração dos recursos pesqueiros.
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Figura 10 – Foto apresentando o uso do solo outrora ocupado com várzea, substituído
pela pecuária bovina. Rodovia de acesso ao Saramém, 2005.

A exemplo da regularização da vazão do rio, a carcinicultura também vem
proporcionando transformações na dinâmica ambiental em manguezais, refletindo na
organização socioeconômica da população de pescadores e catadores que mantêm laços de
dependência em relação à exploração dos recursos naturais da área estudada.
5.3.2 Carcinicultura e mudanças à organização produtiva e ambiental em manguezais do
Baixo São Francisco.
Segundo os censos realizados pela ABCC em 2003 e 2004 (Quadro 3), o estado de
Sergipe ampliou a sua área destinada à carcinicultura de 398há para 514há, correspondendo a
22,56% de aumento de viveiros de camarão. No que tange à produção, houve um aumento
significativo, passando de 957ton para 2.543ton., perfazendo um percentual de crescimento de
62,36%. Assim, Sergipe tem apresentado elevados percentuais quanto ao crescimento da área
e da produção de camarões marinhos, quando comparado a outros estados nordestinos.
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Quadro 3 – Censos 2003 e 2004 da carcinicultura brasileira e sergipana
Fonte: ABCC, 2005.

O cultivo de camarões é uma atividade econômica que se tem expandido bastante no
Brasil e em especial na Região Nordeste. O Estado de Sergipe acompanha esse crescimento
com a implantação de vários projetos para cultivo de camarão da espécie Litopenaeus
vanamei nos estuários dos rios São Francisco, Sergipe, Vaza Barris, Piauí e Real.
O rápido desenvolvimento da carcinicultura no Baixo São Francisco nos últimos anos
tem sido alvo de críticas por parte de setores da sociedade organizada, bem como dos
pescadores e catadores da região, em decorrência da relação estabelecida por eles entre
carcinicultura e redução da produção de pescados e crustáceos que por sua vez, tem
influenciado em sua renda familiar, além da sua intervenção sobre as interações dos vários
elementos constituintes da dinâmica ambiental dos manguezais.
Para Andreatta (2003), o desenvolvimento de cultivo de camarões promoveu a
destruição de grandes áreas de manguezais, salinização de áreas de agricultura e a poluição
orgânica de estuários. Como várias populações dependem da manutenção do equilíbrio dos
manguezais para retirarem uma produção mínima para sua subsistência, elas se sentem
ameaçadas diante da possibilidade de agressão a este ecossistema.
Quando os pescadores foram entrevistados sobre a produção de pescados e crustáceos
(Figura 11), eles afirmaram que a produção sofreu uma sensível queda. Entre os entrevistados
95 % responderam que ocorreu queda da produção, enquanto que apenas 5% responderam
que a produção permanece a mesma de anos anteriores.
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5%

Sim
Não

95%
Figura 11- Redução da produção de peixes e crustáceos, segundo opinião dos entrevistados.
Brejo Grande (povoados), 2005.

As causas apontadas pelos entrevistados para a redução da produção de pescado em
áreas de manguezais no Baixo São Francisco estão associadas à alteração da dinâmica fluvial,
a partir da construção de barramentos e a conseqüente regularização da vazão do rio, que
interferiu na manutenção ecológica das várzeas diante da ausência das cheias naturais e na
oferta de alimentos de peixes e crustáceos na área do estuário. Cabe destacar ainda, a
implantação de áreas para a carcinicultura, bem como a explotação dos recursos devido ao
grande numero de pescadores e catadores e o uso de técnicas predatórias por parte deles.
Conforme reforça Lisboa (1999), ao avaliarem-se os problemas da aqüicultura
costeira, deve ser considerada a natureza dos múltiplos usos dos manguezais e a necessidade
de preservação destes, pois, embora hoje tecnologicamente viável, corre o risco de não ser
sustentável se não for revertido o ritmo da degradação que produz durante a implantação e
funcionamento dos projetos.
A partir das entrevistas realizadas com os pescadores que afirmaram ter corrido
redução do pescado, foram identificadas as principais causas para a redução da produção,
sendo que o motivo principal, para 27% dos entrevistados, foi a implantação de viveiros para
o cultivo de camarão, como podemos observar na Figura 12.
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Figura 12 - Causas para queda da produção de peixes e crustáceos, segundo opinião dos entrevistados. Brejo
Grande, 2005.

Para o pescador/catador, a carcinicultura, ao ser implantada, já agride o ecossistema,
pois ocorre o desmatamento da floresta de mangue para instalar o viveiro, além de contribuir
com o lançamento de efluentes no manguezal, fato que pode concorrer para a redução do
estoque pesqueiro.
Segundo entrevistas realizadas com catadores de caranguejo no Porto de Carapitanga
(Figura 13), há alguns anos, cada catador conseguia retirar do mangue uma média de 48
cordas de caranguejo-uça por semana. Atualmente eles conseguem no máximo 11 cordas por
semana. Quando um comprador (atravessador) foi questionado sobre o total da produção
adquirida entre os catadores, ele afirmou que já chegou a comprar 5.000 cordas por semana.
Nos dias atuais ele compra em média 1.000 cordas por semana. Já o atravessador no Porto
Pau da Gamela confirmou a compra de cordas pelo preço de um a dois reais, dependendo do
tamanho do caranguejo.

Figura 13- Porto de Carapitanga: importante no desembarque de pescados e caranguejo-uçá.
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Cabe destacar que, além da retirada da vegetação do mangue, os pescadores
denunciam que os viveiros despejam “produtos”16 que são prejudiciais ao desenvolvimento da
fauna aquática, colocando em risco a oferta de pescado, como afirma o catador de caranguejo
do povoado Carapitanga:
“Muita gente acusa a gente de usar a redinha e isso tem diminuído o caranguejo. Eu
sei até que muita gente usa, mas a redinha não pega aratu, vaza maré e porque de vez
em quando eles aparecem mortos. O maior problema é o viveiro porque tira o lugar
de criação e descanso do caranguejo e joga produto no mangue”. (Seu Raimundo,
catador. (Carapitanga, 2005).

Segundo Carvalho (2004), constatou-se nos empreendimentos de carcinicultura do
estado que o tempo em que o viveiro em processo de tratamento é variável, podendo passar de
cinco até 30 dias. Em 46% dos empreendimentos de cultivo de camarão marinho utiliza-se
somente o calcário e em 23%, a cal virgem. Dois empreendimentos (15% dos analisados)
utilizam o calcário, a cal virgem e em seguida o cloro.
Pesquisas mais específicas necessitam ser implementadas enfocando as conseqüências
que os vários produtos usados nos viveiros de camarão podem significar para a dinâmica
ambiental e a fauna aquática. Por outro lado é incontestável o fato de que os tanques para a
carcinicultura ocupam áreas anteriormente eram ocupadas pela vegetação de mangue e que
por conseqüência ocorre a redução da área de reprodução e desenvolvimento da fauna
marinha, inclusive do caranguejo-uçá, tendo em vista a importância crucial desse ecossistema
para a renovação dos estoques pesqueiros.
A carcinicultura marinha, por outro lado, embora hoje seja tecnologicamente viável,
corre o risco de não ser sustentável se não for revertido o ritmo da degradação que produz
durante a implantação e funcionamento dos projetos. Então, ao se avaliar os problemas da
aqüicultura costeira, deve ser considerada a natureza dos múltiplos usos dos manguezais e a
necessidade de sua preservação. (LISBOA, 1999).
Outro problema vivenciado pelos pescadores é a apropriação do território por parte
dos empreendimentos de carcinicultura, nos quais o proprietário ou trabalhadores tentam
impedir os pescadores e catadores de terem acesso aos portos e, por conseguinte, ao
manguezal para realizar a pesca e a captura do caranguejo-uçá. As dificuldades são maiores
no acesso aos portos do povoado carapitanga.

16

Entre os produtos mais citados pelos entrevistados estão: o cloro, inseticidas, fungicidas, etc.
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“Estão arrasando o mangue, em todo lugar tem viveiro de camarão. A gente não
pode nem passar por essas áreas. É na ilha do Nestor e na ilha do Bino, em muito
lugar. Tem deles que tem até cachorro para não deixar passar ou pescar perto do
viveiro”. (Seu Arnaldo, catador de caranguejo. Brejo Grande, 2005).

Segundo Loureiro (1986, apud GEOBRASIL, 2002), é relevante destacar o lado de
conflito e competição entre a pesca artesanal e a industrial. Nesses casos, historicamente, o
estado posiciona-se, face ao conflito, de maneira claramente favorável aos empresários
capitalistas, seja se omitindo de uma clara luta entre dois segmentos diferentes e antagônicos,
seja colocando as prioridades econômicas acima dos conflitos de classe, reforçando a
dominação dos empresários sobre os pequenos produtores. Assim se ignorou a riqueza e
complexidade das formas organizativas endógenas da pequena produção. Tomou o requisito
dual – antigo versus moderno – como esfera independentemente de atividades e considerou o
pequeno pescador como individuo reacionário, inculto e predador, incapaz de assimilar os
padrões tecnológicos almejados pelo estado e a burguesia industrial.
Quase sempre as formas tradicionais de uso dos recursos, como as dos pescadores e
catadores de caranguejo, são interpretadas como atrasadas, pois se afastam da modernização
dos processos produtivos estabelecidos pelo modelo de desenvolvimento da sociedade atual,
já que não são organizados a partir dos parâmetros da sociedade urbano-industrial e mantêm
um amplo conhecimento sobre o ecossistema, compreendendo os processos naturais inerentes
à dinâmica ambiental.
5.4 Conclusões
O estuário do rio São Francisco tem sido impactado devido à regularização da vazão
do rio a partir da interferência nos processos associados à dinâmica ambiental desse
ecossistema e a recente implantação e crescimento da carcinicultura nesse estuário trazendo
significativas mudanças ao espaço local, sejam a partir da retirada da vegetação nativa de
mangue seja a partir dos processos inerentes ao cultivo de camarões.
1- Os impactos ambientais no estuário do rio São Francisco representam grandes
perdas para as comunidades locais, pois estas dependem da exploração e uso dos recursos
pesqueiros, que por sua vez dependem da estabilidade local para manterem-se os estoques de
pesca, cruciais para a reprodução social dos pescadores e catadores.
2- A regularização da vazão do rio São Francisco modificou as relações entre o
pescador e o ecossistema local, haja vista que várias transformações ocorreram, como a
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redução das áreas de várzeas, em virtude da ausência das cheias naturais e, por conseguinte, a
área disponível para reprodução e desenvolvimento de varias espécies da fauna aquática.
3- A regularização da vazão proporcionou alterações na profundidade da calha
principal, na oferta de alimentos para a fauna, nos níveis de salinidade, na navegação fluvial e
na organização socioeconômica da população local, interferindo no calendário de pesca, na
qualidade, quantidade e diversidade do pescado.
4- O processo de modernização da rizicultura a partir da mecanização das lavouras
promove a liberação de força de trabalho que, não encontrando alternativas no mercado
formal, tende a inserir-se como pescador ou catador de caranguejo, contribuindo
decisivamente para a explotação dos recursos pesqueiros.
5- A implementação de projetos de carcinicultura a partir da introdução do cultivo da
espécie Litopenaeus vannamei e seu rebatimento na organização socioeconômica das
comunidades de pescadores têm contribuído para acirrar uma discussão sobre o caráter da
implantação dos agroecossistemas e a necessidade de se encontrar formas mais sustentáveis
de utilização dos recursos naturais do estuário do rio São Francisco.
6- O desmatamento para a construção de tanques e canais constitui-se numa agressão
ao ambiente, pois altera a movimentação de águas da maré, interfere na sedimentação,
contribui para a contaminação por produtos nocivos às espécies locais e que, segundo os
pescadores e catadores são responsáveis pela mortandade de algumas espécies da fauna
aquática e interferência na reprodução dos peixes e crustáceos.
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BARREIRAS À SUSTENTABILIDADE EM AGROECOSSISTEMAS NO
ESTUÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO

Cleidinilson de Jesus Cunha17
Francisco Sandro Rodrigues Holanda18
RESUMO
O atual modelo de desenvolvimento tem pressionado os recursos naturais, colocando em risco
a estabilidade dos sistemas naturais e, conseqüentemente, a sustentabilidade dos
agroecossistemas em manguezais do estuário do rio São Francisco, em Brejo Grande/SE. O
objetivo deste estudo foi apresentar informações sobre as barreiras ao desenvolvimento
sustentável dos agroecossistemas do estuário a partir das condições socioeconômicas e
culturais da população local da explotação dos recursos pesqueiros, das ações publicas, bem
como da estrutura e funcionamento dos agroecossistemas, diante dos impactos ocasionados
recentemente em manguezais no estuário do rio São Francisco no município de Brejo
Grande/SE. Foram realizadas entrevistas e aplicados 42 questionários entre os pescadores e
catadores de caranguejo nos vários pontos de embarque e desembarque do pescado em
Carapitanga, Pau da Gamela, Barra Nova, Brejão. A explotação dos recursos pesqueiros, a
precariedade quanto às condições de vida do pescador/catador e as modificações recentes à
dinâmica ambiental se constituem em obstáculos ao desenvolvimento sustentável na região.
Palavras-chave: Agroecossistemas, sustentabilidade, rio São Francisco.

17

Geógrafo e Mestrando em Agroecossistemas, NEREN/UFS. Membro do Grupo de Pesquisa em Gestão
Hidroambiental do Baixo São Francisco. E-mail: cleidinilson@ig.com.br.
18
Pós-Doutor pela Universidade Wisconsin, USA. Professor do Departamento de Engenharia Agronômica e do
Mestrado em Agroecossistemas, NEREN/UFS. Membro do Grupo de Pesquisa em Gestão Hidroambiental do
Baixo São Francisco E-mail:fholanda@infonet.com.br.

88

ABSTRACT

The current development model has pushed the natural resources, bringing risks to the
stability of natural systems and therefore to the sustainability of Agroecosystems in mangrove
areas of the estuary of São Francisco river, in the municipality of Brejo Grande-SE. The
objective of this study was to present information regarding to barriers to the sustainable
development of Agroecosystems in the estuary from the socio-economic and cultural
conditions of the local population, considering the exploitation of the fishing resources, and
the public policies, as well as the structure and function of Agroecosystems, facing the
impacts recently caused in mangrove areas in the estuary of the São Francisco river in the
municipality of Brejo Grande/SE Interviews were applied by 42 questionnaires among fishers
and crab catchers in some points of embankment and landing of fishes in village of
Carapitanga, Pau da Gamela, Barra Nova, and Brejão. The exploitation of the fishing
resources the lack of fair conditions to live and work of the crab catcher and fisherman and
also changes on the environment dynamics consists in obstacles to the sustainable
development in the region.
Key words: Agroecosystems, sustainability, São Francisco River.
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6.CAPÍTULO III

BARREIRAS À SUSTENTABILIDADE EM AGROECOSSISTEMAS NO
ESTUÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO

6.1 Introdução
“O desenvolvimento sustentável no seu conceito mais amplo não será alcançado
enquanto prevalecer a lógica de mercado em vez da lógica das necessidades, pois os
padrões de consumo e de acumulação da sociedade contrastam com a finitude dos
recursos naturais não renováveis, e com limites de assimilação e suporte impostos
pela natureza”. Ferraz (2003).

O Baixo São Francisco tem sido diretamente afetado por variados problemas
ambientais decorrentes da ação antrópica que, ao longo da bacia, modificou diretamente a
dinâmica estuarina, comprometendo o equilíbrio ecológico dos manguezais e a sobrevivência
das comunidades locais que dependem da exploração dos recursos naturais da área.
O conceito de sustentabilidade inclui, em sua hierarquia, a noção de preservação e
conservação da base dos recursos naturais como condição essencial para a continuidade dos
processos de reprodução socioeconômica e cultural da sociedade, em geral, e de produção
agropecuária, em particular, numa perspectiva que considere tanto as atuais como as futuras
gerações (CAPORAL E COSTABEBER, 2002).
Segundo Gliessman (2001), o desafio de criar agroecossistemas é o de alcançar
características semelhantes às de ecossistemas naturais, mantendo uma produção para ser
colhida. No trabalho em direção à sustentabilidade, o responsável por algum agroecossistema
se esforça, tanto quanto possível, para usar o conceito de ecossistema no desenho e manejo do
agroecossistema.
As recentes transformações ocorridas na área em estudo, oriundas da apropriação dos
recursos da natureza pelo capital, têm colocado em risco comunidades que mantinham
relações mais sustentáveis com a natureza, visto que esta passa a ser concebida como
mercadoria, e os pescadores passam a depender cada vez mais do mercado, contribuindo com
a explotação dos recursos pesqueiros e conseqüente redução dos estoques de pesca.
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Para Cunha (2004), essa lógica expansionista19 tem uma noção de espaço que não
contempla a diversidade – as diferentes formas sociais de o homem interagir com a natureza
em tempos escassos determinados. A natureza é percebida em sentido homogêneo e estático,
reduzida a um empreendimento econômico ou a uma matéria-prima inerte. As formas sociais
distintas do modo dominante são tidas como atrasadas, anacrônicas, historicamente inferiores.
Diante do elevado grau de degradação ambiental proporcionado pelo atual modelo de
desenvolvimento, emerge a necessidade de estabelecer relações mais sustentáveis com o meio
ambiente. Essa necessidade imperiosa de se manter uma nova conduta em relação à natureza
acaba por suscitar o ideal da sustentabilidade como ferramenta fundamental à conservação
dos recursos naturais.
Gliessman (2001) considera a complexidade como característica de um sistema como
um todo e esta torna-se a base para interações ecológicas fundamentais no desenho de
agroecossistemas sustentáveis. Essas interações são, em grande medida, uma função da
diversidade de um sistema. A diversidade é, simultaneamente, um produto, uma medida e
uma base da complexidade de um sistema e, portanto, da sua habilidade de manter um
funcionamento sustentável.
Para Ortega (2003), a reflexão sobre a sustentabilidade de agroecossistemas deve
priorizar os seguintes pontos: entender o desenvolvimento sustentável sob a perspectiva
sistêmica; entender os agroecossistemas a partir do conceito de desenvolvimento sustentável;
a capacidade de suporte dos ecossistemas e os fatores externos que afetam a atividade
agrícola.
Na busca pela sustentabilidade em agroecossistemas torna-se importante levar em
conta a noção de totalidade, a partir da abordagem holística, como o novo paradigma da
ciência, bem como se amparando muitas vezes numa perspectiva hermenêutica para subsidiar
o conceitual ético do homem em relação à natureza. Cabe destacar a preocupação com o
caráter sistêmico do estudo dos agroecossistemas, tendo em vista o fato de muitas vezes
cairmos em análises objetificadoras e determinísticas.
A mudança de sistemicidade almejada com o desenvolvimento sistêmico resgata o
papel do observador na co-construção do mundo, o que (re) introduz a dimensão ética no
discurso do desenvolvimento haja vista que torna os seres humanos responsáveis pelo mundo
que distinguem e co-constroem (SCHLINDWEIN, 2004).

19

A autora refere-se à lógica expansionista baseada no desenvolvimento orientado pelos parâmetros do modelo
industrial vigente.
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Segundo Gadamer (1978), uma riqueza enorme de conhecimentos acerca do homem
flui também da transmissão da cultura humana, da poesia, das artes em geral, da filosofia, da
historia e de outras ciências históricas. É certo que um tal conhecimento é subjetivo, isto é,
completamente incontrolável e instável. Mas é um conhecimento que não pode fugir a atenção
da ciência.
Para Pelizzolli (2004), o holismo aplicado à ecoética, não pode tratar de reduzir as
partes ao todo – totalização-, numa inversão simples, mas sim de priorizar a inter-relação
(com contexto e história) e o equilíbrio dinâmico entre sistema e alteridade, ordem e
desordem, antigo e novo, um modo dialético de relação, e como contínua ausculturação
(dialogação) e respeito para com a(s) realidade(s) em suas várias abordagens.
O cientista deve contemplar a crença na complexidade em todos os níveis da natureza,
na instabilidade do mundo em processo de tornar-se e na crença da intersubjetividade como
condição de construção do conhecimento do mundo (VASCONCELOS, 2004).
Na verdade, como cultura produtora de alimento, os impactos ambientais causados
pela aqüicultura de um país ou de uma região estão intimamente relacionados com o modelo
de manejo e sistemas de produção adotados. A aqüicultura, como outras atividades
agropecuárias, desenvolve-se em áreas que originalmente eram parte de um ecossistema
natural. Com a chegada dos projetos aqüícolas e suas práticas de criação e manejo,
demarcando seus estabelecimentos, essas partes dos ecossistemas passaram a funcionar como
agroecossistemas, que são uma fração do ecossistema com seus ciclos biogeoquímicos
intencionalmente alterados pelo homem, com o objetivo de aumentar a produtividade de
alguns organismos (GEOBRASIL, 2002).
O objetivo deste trabalho foi identificar barreiras à sustentabilidade em
agroecossistemas no estuário do rio São Francisco a partir da caracterização ambiental, das
condições socioeconômicas da população local, da explotação dos recursos pesqueiros, das
ações públicas, bem como da estrutura e funcionamento dos agroecossistemas diante dos
impactos ocasionados recentemente no Baixo São Francisco.
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6.2. Material e Métodos
6.2.1 Procedimentos metodológicos
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que priorizou abordagens sobre a dinâmica
ambiental, as transformações das formas tradicionais de uso dos recursos naturais, a
perspectiva do desenvolvimento sustentável, o estudo da explotação dos recursos pesqueiros,
e do novo paradigma da abordagem sistêmica e holística dos agroecossistemas.
Nesse sentido, a complexidade no contexto do novo paradigma holístico relaciona-se
não apenas à complexa rede de interações comuns aos elementos naturais constituintes dos
agroecossistemas, mas também, e principalmente, às questões sociais, econômicas e
ambientais a eles inerentes, buscando assim um todo complexo e instável em nível dos
elementos naturais e da organização social das comunidades. Assim, no estuário do Baixo São
Francisco, as análises ambientais da dinâmica dos vários elementos naturais são fundamentais
para a compreensão da estrutura (tipos de componentes, arranjos espaciais, etc.) e
funcionalidade (capacidade de produção a partir das entradas no agroecossistemas), bem
como as relações sociais, culturais e econômicas que se processam e interagem com esses
elementos.
As campanhas de campo ocorreram nos portos de Carapitanga, Pau da Gamela,
Saramém em áreas ou pontos de pesca e coleta de caranguejo, bem como no povoado Brejão e
na área urbana do município de Brejo Grande. Utilizou-se transporte terrestre e embarcações
para que se pudesse constatar, junto aos pescadores, as dificuldades quanto à quantidade e
qualidade do pescado. As entrevistas quase sempre ocorriam no momento em que o pescador
ou catador preparava-se para adentrar o mangue, ou ainda na sua chegada ao porto com os
produtos da pesca.
Em toda a campanha de campo, a observação foi uma ferramenta muito importante,
além das conversas informais nos momentos de descontração e reunião entre os pescadores.
As anotações na caderneta de campo foram realizadas durante todo o período da pesquisa,
além da realização de entrevistas semi-estruturadas. A observação é uma técnica de coleta de
dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos
da realidade (...). A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de
objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu
comportamento (MARCONI, 1990).
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6.2.2 A coleta e análise dos dados
Os dados secundários foram coletados em órgãos governamentais e nãogovernamentais como o IBAMA, UFS, CODEVASF, CHESF, SEBRAE, CONAMA,
ADEMA, CODISE, SRH, ANA, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, colônia
de pescadores, Associação de Catadores de caranguejo e de pescadores do município de Brejo
Grande, bem como órgãos representativos dos criadores de camarão, como a ABCC, jornais,
etc.
Os dados primários foram coletados a partir de entrevistas aplicação de questionários
no período de setembro a dezembro de 2005, que tiveram como objetivo, averiguar o
rebatimento dos impactos ambientais sobre as condições socioeconômicas e culturais da
população da área em estudo, bem como a percepção desses impactos quanto aos problemas
ambientais vigentes e sua relação com a identificação e caracterização de sistemas produtivos
na área estudada.
Para Freire (1984, apud RIBEIRO, 1997), a realidade concreta de uma certa área se
reduz a um conjunto de dados materiais ou de fatos cuja existência ou não, de nosso ponto de
vista, importa constatar. A realidade concreta é algo mais do que fatos tomados mais ou
menos em si mesmos. Ela é um conjunto de todos esses fatos, todos esses dados e mais a
percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a realidade concreta se
dá a mim na relação dialética entre objetividade e subjetividade.
Foram realizadas entrevistas com questões que abordam a percepção do pescador e do
catador quanto à dinâmica ambiental local e sua interface com as atividades econômicas
desenvolvidas por eles, bem como sua conexão com a exploração dos recursos naturais e
mudanças recentes ocorridas ao manguezal e à produção de pescados e coleta de caranguejo.
As entrevistas classificadas como informes e testemunhos orais realizados verbalmente
oferecem no investigador a peculiar maneira de como o entrevistado vê e pensa os
acontecimentos em determinada circunstância social e temporal (Saltalamacchia, 1992, apud
MOTA, 2003).
Dois tipos de questionários foram utilizados na pesquisa: um direcionado aos
pescadores e catadores de caranguejo, com a finalidade de averiguar suas condições
socioeconômicas, bem como a sua percepção quanto à importância, mudanças e
conseqüências das ações antrópicas nos agroecossistemas locais e um outro dirigido à
população residente na área urbana do município de Brejo Grande para verificar a percepção
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dos moradores quanto aos impactos ambientais proporcionados pela regularização da vazão e
a carcinicultura, bem como a importância do mangue e da pesca para o município.
No decorrer do trabalho de campo foram realizados registros fotográficos de aspectos
relevantes para a pesquisa, não apenas na área dos manguezais, mas também nas áreas
circunvizinhas (urbanas ou rurais) que estão integradas aos agroecossistemas de manguezais
pertinentes ao presente trabalho.
A escolha das localidades e dos entrevistados se deu de forma espontânea e aleatória,
pois as entrevistas eram realizadas nos locais de saída e chegada dos pescadores, isto é, nos
portos de Carapitanga, Pau da Gamela, Saramém, bem como no povoado Brejão e em áreas
ou pontos de pesca20 no interior do mangue.

6.3 Resultados e Discussão

“As próprias condições atuais do desenvolvimento da atividade pesqueira não
permitem ao pescador artesanal assegurar um nível socialmente adequado de
reprodução social, seja pelo valor do produto no mercado, seja pela exploração que
sofre do intermediário, a falta de acesso aos meios de produção. Esse conjunto de
fatores, com suas implicações trazem, concomitantemente, uma série de
conseqüências sociais e ambientais” (Cunha, 2004).

Os problemas que afetam a organização socioeconômica e cultural dos pescadores e
catadores derivam de um complexo de fatores que variam desde as conseqüências que as
alterações na dinâmica ambiental podem trazer aos agroecossistemas, com reflexos diretos na
produção pesqueira, até às variadas formas de relações que o homem estuarino tem em seu
trato com os elementos que constituem a paisagem em manguezais do Baixo São Francisco.
Essas referidas mudanças podem significar alterações na relação homem-natureza,
pois a inserção e dependência cada vez maior do pescador em relação ao mercado podem
significar a perda histórica de identidade com o “local” de vida e de trabalho, bem como leválo à exploração dos recursos pesqueiros e comprometer os estoques de pesca para as futuras
gerações, o que pode intervir em suas condições de vida e no complexo ambiental do estuário
e adjacências.

20

Os pontos de pesca são lugares específicos, admitidos como nichos ricos em pescado e identificados pelo
pescador através de um saber empírico e ancestral, ao longo da prática de sua atividade (Cunha, 2004).
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Um complexo de condições ambiental, social e econômica contribui para dificultar a
sustentabilidade no estuário do rio São Francisco. Fatores associados às condições de vida da
população local, as transformações recentes à dinâmica fluvial, a introdução de
empreendimentos para a carcinicultura, a exploração dos recursos pesqueiros e algumas ações
públicas constituem obstáculos à sustentabilidade no estuário do rio São Francisco.
6.3.1 Condições de vida do pescador/catador em manguezais do Baixo São Francisco
A melhoria das condições de vida do pescador e catador de caranguejo passa,
necessariamente, pelo atendimento às necessidades básicas pelo poder público a partir das
infraestruturas de saneamento básico, moradia, saúde, educação, etc., como também pela sua
conduta em relação ao uso dos recursos naturais, pois as relações mercantis passam a se
sobrepor às formas tradicionais de exploração dos recursos, comprometendo a reprodução
social nas comunidades locais.
Segundo Mello (1995), a qualidade de vida não é um índice construído a partir do
cruzamento de elementos do quadro físico, econômico e humano. Não é apenas uma noção
abstrata. Ela guarda subjetividades que superam a permanente necessidade de interação
homem-natureza.
Os pescadores apontaram vários problemas relacionados com o atendimento básico
por parte do poder publico. O acesso à água potável, coleta de lixo, instalações sanitárias,
entre outros, são aspectos inerentes à realidade das comunidades do estuário do Baixo São
Francisco, como podemos observar nas Figuras 14 e 15 que tratam, respectivamente, da
presença de instalações sanitárias na casa do pescador e do destino do lixo produzido por ele.

Não
21%

4%

Recolhido pela
prefeitura

4%

Queimado
Sim

46%

Não
46%

Sim
79%

Figura 14- Manifestação da população estuária sobre
sobre a presença ou ausência de instalações sanitárias,
2005.

Enterrado
Jogado no
mangue

Figura 15 – Destino do lixo gerado pela população
estuária, 2005.
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Pode ser constatado que 79% dos pescadores entrevistados dispõem de algum tipo de
instalação sanitária em sua residência, enquanto que ao destino dado ao lixo, observou-se que
o poder público realiza a coleta de lixo em 46% das residências dos pescadores, 46% do lixo
produzido são queimados pelos próprios pescadores; 4% são enterrados e os outros 4% são
jogados no mangue.
A qualidade de vida constitui-se em fator preponderante ao desenvolvimento
sustentável, e, portanto, as condições sanitárias, bem como outras condições como moradia,
destino do lixo, etc., em que estão inseridos os pescadores, comprometem e implicam
barreiras à sustentabilidade da comunidade local, tendo em vista colocar em risco a qualidade
ambiental, social e econômica.
Conforme Forattini (1992), é justo considerar duas maneiras de analisar a qualidade de
vida: de forma individual e de maneira coletiva ou populacional. A individual aplica-se aos
casos que, quando atingidos por agravos à saúde, sofrem decréscimo de sua capacidade
funcional. Este enfoque é principalmente clínico, embora possa ter conotações
epidemiológicas. A análise coletiva refere-se aos reflexos e situação dos determinantes físicoquímicos, biológicos e sociais. Todavia, ambas as formas estão necessariamente interligadas,
visto que, embora as aspirações individuais tenham caráter independente das coletivas, em
certa proporção elas se sobrepõem.
Vale destacar que vários pescadores entrevistados residem em povoados que já contam
com instalações sanitárias e serviço de coleta de lixo, como os povoados Brejão e Saramém.
Muitas vezes o caráter rarefeito de distribuição da população de pescadores dificulta o acesso
do serviço publico de coleta, por outro lado constata-se grande necessidade para entender a
coleta do lixo a outras comunidades, bem como dar um tratamento adequado a ele a partir de
mecanismos que protejam os recursos naturais e contribuam para a melhoria da condição de
vida dos pescadores. Mesmo com percentual pequeno (4%) em relação aos demais destinos,
preocupar-nos o fato de o mangue servir como depósito de lixo para alguns pescadores, pois,
mesmo em pequena escala, isso pode significar danos irreversíveis ao ambiente e
conseqüentemente um obstáculo à melhoria de vida das populações inseridas nesse contexto.
O atendimento quanto ao acesso à água potável (Figura 16) é outra preocupação para a
comunidade de pescadores da área pesquisada. Entre os pescadores entrevistados, 58% tinham
acesso à água encanada e tratada pelo poder público. No entanto, 34% afirmaram que a água
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utilizada é retirada por eles de poço cavado21, aproveitando-se da proximidade da superfície
do lençol freático, bem como de tanques que reservam água dos períodos de chuvas. Os
demais pescadores (8%) utilizam a água diretamente do rio, sem nenhum tratamento.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Água
encanada

Poço

Tanque

Direto do rio

Figura 16 – Origem da água utilizada pela população estuarina. Brejo Grande, 2005.

A água é, reconhecidamente, um elemento importante para a qualidade de vida de
qualquer comunidade, pois representa uma das principais portas de entrada para várias
doenças virais que podem conduzir a infecções e até a morte. Assim, faz-se necessário um
melhor atendimento e democratização dos recursos hídricos.
Algumas comunidades visitadas nas campanhas de campo demonstraram preocupação
quanto ao uso da água sem qualquer tipo de tratamento a partir de poços cavados (Figura 18),
tanques e diretamente do rio. A realidade em algumas comunidades, como o povoado
Carapitanga (Figura 17), remete à grande preocupação quanto às garantias mínimas de
atendimento às comunidades quanto ao uso da água.
Outra condição fundamental ao desenvolvimento humano é a oportunidade
proporcionada quanto ao acesso à escola e à informação, fator decisivo para a compreensão de
diversos processos inerentes à sociedade e ao complexo ambiental, bem como agente primaz
de transformação social a partir do exercício da sua cidadania.

21

O poço cavado não oferece condições seguras de saúde quanto ao uso de suas águas, já que não se avalia a
qualidade dela, havendo grande possibilidade da existência de agentes patógenos que podem representar riscos à
saúde da população.
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Figura 17 - Vista do Povoado Carapitanga. Brejo Grande, 2005.

Figura 18 - Poço cavado utilizado por pescadores do Povoado Carapitanga como fonte de água.
Brejo Grande, 2005.

As entrevistas realizadas confirmaram o baixo nível de escolaridade dos pescadores e
catadores de caranguejo (Figura 19), já que 71% deles não concluíram o ensino fundamental,
enquanto apenas 4% dos pescadores apresentaram o ensino médio completo, fato este
atribuído aos mais jovens, e 13% não sabiam ler nem escrever.
Por outro lado, entre os pescadores e catadores entrevistados, verificou-se que 76%
haviam constituído família, enquanto 24% afirmaram que não tinham filhos ou eram solteiros.
Assim, com base nas entrevistas, podemos observar que os filhos desses pescadores poderão
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ter um destino mais promissor quanto ao acesso à escola e ao conhecimento formal22, pois
75% dos pescadores que constituíram famílias afirmaram que seus filhos freqüentam a escola,
enquanto 9% afirmaram que seus filhos não freqüentam a escola e 16% responderam que os
filhos ainda não estão em idade escolar (Figura 20).

Figura 19 - Nível de escolaridade da população
Estuarina, 2005.

Figura 20 – Situação dos filhos de pescadores e
catadores quanto `a presença ou ausência na
escola, 2005.

Na Figura 21, podemos observar que 66% dos filhos dos pescadores deixam de
freqüentar a escola para auxiliar os pais na atividade da pesca, enquanto 34% afirmaram que
em nenhum momento os filhos deixam de ir à escola para ajudá-los. Isso se torna ainda mais
preocupante diante do fato de encontrarmos famílias numerosas, pois, como observado na
Figura 22, 59% dos entrevistados tinham três ou mais filhos, representando um elevado custo
quanto à oferta de condições básicas, como saúde, educação, lazer, etc. A falta de acesso à
educação, e por conseguinte a informação, contribui para que várias famílias da área em
questão apresentem-se com elevada taxa de fecundidade, o que colabora de forma decisiva
para elevados índices de crescimento vegetativo.
22

Esse conhecimento não deve substituir, mas sim fortalecer e valorizar aquele conhecimento acumulado a
partir da observação e experimentação, isso é, do saber tradicional e da percepção e conduta construída da sua
interação com a natureza e com os dos pescadores e catadores entre si.
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Figura 21 – Filhos que ajudam os pais.
Brejo Grande, 2005.

Figura 22 – Números de filhos, Brejo Grande, 2005.

O grande desafio não é apenas o acesso à escola, mas também constituir instrumentos
para a permanência dos filhos de pescadores nela, pois em virtude da necessidade de ampliar
a produção, muitos trabalhadores “convocam” os filhos para ajudá-los na atividade, pois um
maior número de pessoas pescando pode significar um aumento da produção e maior
barganha no mercado.

6.3.2 Agroecossistemas e explotação dos recursos pesqueiros
A perspectiva de uso sustentável dos recursos pesqueiros torna-se importante se
considerarmos o papel que eles desempenham na geração de riquezas, na constituição de
novos postos de trabalho, bem como na produção de alimentos para a população. Essa
importância consolida o fato da necessidade de estabelecermos mecanismos de exploração
que respeitem os limites quanto à renovação dos estoques de pesca bem como valorizar as
várias expressões culturais de pescadores artesanais e catadores, representados por
conhecimentos acumulados ao longo de gerações.

101

Figura 23- Manifestação da população estuarina sobre as causas para a redução da produção pesqueira e captura
de caranguejo, 2005.

Os pescadores e catadores de caranguejo entrevistados (Figura 23) apontaram para
vários fatores para a redução da produção e entre os principais estavam aqueles associados à
regularização da vazão do rio, como a falta de alimentos para peixes e crustáceos (10%); o rio
raso e a falta de cheia natural, sendo que cada fator foi responsável por 13% das respostas
entre os entrevistados. A implantação de viveiros de camarão foi responsável, segundo 27%
dos entrevistados, pela redução da produção. Já o grande número de pescadores e catadores e
a utilização de técnicas predatórias de pesca apareceram, respectivamente, com 22% e 15%
das respostas.
O crescente número de catadores e de pescadores deve ser analisado com base na
conjuntura econômica, social e ambiental do Baixo São Francisco, tendo em vista a ampliação
dos problemas ambientais decorrentes das modificações ocorridas ao longo de toda a bacia, e
em especial, nos reflexos proporcionados nas formas tradicionais de uso dos recursos. A pesca
ainda é uma atividade que se caracteriza por absorver trabalhadores que são liberados de
outras atividades, pois os municípios geralmente não possuem capacidade de oferta de
trabalho nos setores secundário e terciário, este último já bastante hipertrofiado.
“O maior problema aqui é que tem gente demais pegando caranguejo. Não deixa
nem crescer direito. Aqui muita gente usa redinha. Tem comprador (atravessador)
que só quer a boca do caranguejo.” (Seu Raimundo, catador de caranguejo.
Carapitanga, 2005)

102

“Antigamente aqui na Carapitanga e no Pau da Gamela tinha dia que eu saía com
1000 cordas de caranguejo. Hoje eu levo de 150 a 200 cordas.” (Z.C., atravessador.
Pau da Gamela, 2005)

Segundo Caporal e Costabeber (2002), a dimensão ética da sustentabilidade relacionase diretamente com a solidariedade intra e intergeracional e com novas responsabilidades dos
indivíduos com respeito à preservação do meio ambiente. Todavia, como sabemos, a crise em
que estamos imersos é de caráter socioambiental, até porque a história da natureza não é
apenas ecológica, mas também social.
A rizicultura, uma das principais atividades do Baixo São Francisco, sempre se
apresentou como essencial à absorção de força de trabalho entre a população, especialmente a
partir do trabalho temporário associado ao plantio e à colheita do arroz. Recentemente, essa
atividade passou por um processo de modernização, sobretudo, no que tange à mecanização,
fato que tem permitido a liberação de força de trabalho e contribuindo assim para o aumento
do desemprego local. Muitos pescadores e catadores tinham no emprego temporário do arroz
uma forma complementar de renda. Dessa forma, a rizicultura cria uma forte pressão sobre os
recursos pesqueiros, pois muitos passam a depender unicamente da pesca para sobreviver, e
assim passam a contribuir para a exploração dos recursos.
Como verificado na opinião dos pescadores, a exploração dos recursos pesqueiros por
um grande número de pescadores e catadores e o uso de técnicas predatórias de pesca têm
uma significativa importância para explicar a redução da produção nos últimos anos na área
pesquisada e sua contribuição para a exploração dos recursos pesqueiros, comprometendo a
reprodução social das comunidades inseridas nesse processo.

6.3.3 As ações públicas e a organização do pescador/catador
As ações públicas podem ser percebidas ao longo de toda a bacia, começando pela
regularização da vazão, com a implantação de projetos para a carcinicultura e piscicultura,
com áreas para irrigação, etc. De qualquer forma, essas ações interferem no modo de vida da
população ribeirinha, bem como entre pescadores e catadores de caranguejo no estuário do
Baixo São Francisco. Esse fato tem conduzido à organização dos pescadores em associações e
colônias que passam a agregar, num determinado espaço geográfico, pescadores e catadores.
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As mudanças ocorridas no ambiente de ordem econômica ou ecológica, contribuem
fortemente para a perda da identidade cultural e dos saberes da tradição, sendo necessário
traçar metas de planejamento econômico-ambiental que consistam em propor direções para a
dinâmica sócio-cultural dos moradores (MARQUES, 1999).
Algumas dessas ações estão associadas à proteção dos recursos pesqueiros,
especialmente quanto ao estabelecimento de períodos de defeso com vistas a preservar e
garantir os períodos de reprodução de peixes e crustáceos. O defeso da Piracema no rio São
Francisco interfere na atividade pesqueira e, por conseguinte, no cotidiano e na organização
socioeconômica da população local, muitas vezes estabelecendo conflitos quanto ao uso dos
recursos pesqueiros.

“A gente vive do peixe e do caranguejo, se não pode pegar como a gente vai
sobreviver. O dinheiro que paga no defeso nem todo mundo recebe e quando recebe
e com mais de trinta dias às vezes até sessenta dias”. (Antonio Dias,
pescador.Povoado Brejão, 2005)

As relações entre o Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e
os pescadores são geralmente conflituosas tendo em vista que vários destes discordam da
forma pelo qual esse órgão atua, argumentando a ausência de conversações prévias sobre o
Período do Defeso e a forma de abordagem dos fiscais aos pescadores, que descumprem as
normas estabelecidas pelo instituto. Quando entrevistados, a maioria dos pescadores (83%)
afirmaram que o IBAMA interferia no seu cotidiano e acrescentavam que se sentiam
prejudicados com a atuação desse instituto, enquanto que 17% dos entrevistados concordavam
e apoiavam as ações implementadas pelo órgão, considerando-as importantes para a
manutenção dos estoques de pesca (Figura 24).
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Figura 24- Manifestação dos estuarinos sobre a
interferência do IBAMA no cotidiano do
Pescadorer/catador, Brejo Grande, 2005.

Figura 25 - Participação do pescador/catador
em associação/sindicato, Brejo Grande, 2005.

Na dinâmica dos processos de manejo de agroecossistemas – na perspectiva da
Agroecologia - deve-se considerar a necessidade de que as intervenções sejam respeitosas à
cultura local. Os saberes, os conhecimentos e os valores locais das populações rurais precisam
ser analisados, compreendidos e utilizados como ponto de partida nos processos de
desenvolvimento rural que, por sua vez, devem espelhar a "identidade cultural" das pessoas
que vivem e trabalham em um dado agroecossistema (CAPORAL E COSTABEBER, 2002).
Por outro lado, alguns pescadores argumentam sobre a necessidade da presença mais
efetiva e enérgica do órgão quanto ao combate ao desmatamento realizado por carcinicultores
em várias áreas de mangues, bem como na proibição de técnicas predatórias utilizadas por
pescadores, como a “técnica do cacete” e “tapado”, esta usada para capturar caranguejo, além
do uso indiscriminado da redinha com o mesmo objetivo.
Apesar da importância da organização política desses trabalhadores, observa-se na
Figura 25 que a maioria dos entrevistados (52%) não participam de reuniões de associações
ou sindicatos, enquanto que 48% deles afirmaram participar das associações e consideram
importante essa forma de organização para que possam conquistar seus objetivos, bem como
ter acesso ao crédito, aos benefícios sociais, ao seguro desemprego, etc.
As associações desempenham papel relevante na organização dos pescadores e
catadores, apesar de conviverem com vários problemas de ordem administrativa, financeira e
da ingerência político-partidária que procura manobrá-las segundo seus interesses, facilitando
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ou dificultando o funcionamento dessas associações a partir do acesso ao crédito, da
constituição de sede, etc.
Segundo Diegues (1995), faz parte das generalizações sobre os pescadores dizer-se
que eles não são politizados e que têm pouca capacidade de organização para reivindicarem
seus direitos. Mas é preciso considerar que muitas vezes os interesses coletivos são postos em
segundo plano e as organizações são utilizadas com fim de controle social e político, seguindo
os interesses da minoria.
Até dezembro de 2005 a Associação dos Moradores do Povoado Carapitanga, que
congrega pescadores e catadores de caranguejo, não tinha presidente efetivamente eleito pela
comunidade já que havia ocorrido a renúncia do presidente anterior. Segundo informações de
moradores, a reunião marcada para escolha do representante foi tumultuada devido à
ingerência política. Afirmaram ainda que o povoado tem sido prejudicado porque a associação
deixa de receber verbas de programas de assistência social e crédito, bem como não
estabelece estratégias junto ao poder público para beneficiar a comunidade.
“A associação tem passado por dificuldades, já tivemos mais de 215 sócios, hoje
temos cerca de 85 associados. A gente tem procurado desenvolver a associação,
colocando vários projetos para os associados para complementar a renda, como a
formação de grupos para a apicultura, grupos para produzir artesanato. Nos dias de
hoje é preciso encontrar outras formas de renda, a pesca e o caranguejo não dá mais
para manter o trabalhador e sua família”. (José Fausto Santos (Zeca),
presidente.Povoado Brejão, 2005)

Entre as principais dificuldades, os presidentes de associações de Carapitanga,
Saramém, Brejo Grande e Brejão apontam a falta de apoio do poder público e descrédito dos
trabalhadores para com as associações. Algumas destas, como a Associação de Catadores de
Caranguejo do povoado Brejão, presidida por José Fausto dos Santos, ainda não tem sede
própria, fato que tem dificultado os trabalhos da associação.
A preocupação de algumas associações em diversificar suas atividades é
compreendida tomando como ponto de partida à análise da Figura 26, pois 50% dos
pescadores e catadores entrevistados têm uma renda mensal de até 200 reais. Apenas uma
pequena parcela (11%) dos entrevistados afirmaram ter uma renda mensal superior a 400
reais. Nesse último caso, vários pescadores apontam que para se alcançar uma renda maior
que a média dos pescadores é necessário envolver membros da família, como filhos, e às
vezes a esposa, para auxiliar na pesca, com vistas a aumentar a produção.
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Cabe ainda destacar que a redução dos estoques de pesca e as dificuldades do pescador
em manter uma produção constante têm conduzido a uma “sobrepesca”, pois a necessidade de
alcançar uma produção constante leva o pescador a inserir os membros da família na pescaria,
bem como passa a usar apetrechos e técnicas de pesca que levam a exploração dos recursos,
sendo assim prejudiciais à renovação dos estoques pesqueiros.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
De 100 a 200 De 201 a 300 De 301 a 400 Maior que 400
Figura 26 – Renda mensal gerada pela pesca/captura do caranguejo (R$), Brejo Grande, 2005.

Entre os pescadores/catadores entrevistados (Figura 27) durante as campanhas de
campo, observou-se que 71% deles têm na atividade pesqueira sua principal fonte de renda e
de alimentação, isto é, sua dieta é composta basicamente pelo pescado, enquanto que 29% dos
pescadores afirmaram que a produção alcançada tem como objetivo apenas o comércio.
Quando a produção é destinada ao comércio (Figura 28), observa-se que cerca de 48% dos
pescadores vendem seus produtos em feiras livres diretamente ao consumidor, enquanto que
52% dos pescadores comercializam seus produtos diretamente com o atravessador, que
adquire os produtos ainda no próprio porto.
Segundo Valenti (2002), a produção deve ser entendida como um processo amplo, que
envolve todo um conjunto de elementos que se inter-relacionam formando uma rede
complexa, que é chamada cadeia produtiva. Ela envolve elementos de diferentes áreas do
conhecimento. Se qualquer um dos elos da cadeia for fraco a atividade será fraca, Para se
obter sustentabilidade econômica, deve-se fortalecer toda a cadeia produtiva.
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Figura 27 – Destino da produção, Brejo Grande,
2005.
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Figura 28 – Objetivo da produção, Brejo Grande
2005.

A dificuldade encontrada pelas associações e por pescadores em comercializar seu
produto por preços compatíveis apresenta-se como um grande problema, uma vez que o preço
oferecido pelo atravessador é geralmente muito baixo, vindo a constituir um obstáculo à
melhoria da qualidade de vida da população local. Os baixos preços do pescado oferecidos
pelo atravessador obrigam os pescadores a aumentar a produção de pescado, e para isso
passam mais tempo no manguezal, ampliam o número de familiares na pesca, utiliza
apetrechos e técnicas predatórias de pesca e não respeitam os períodos de defeso estabelecidos
pelos órgãos ambientais.

6.4 Conclusões
1- As mudanças ocorridas no ambiente têm reduzido a oferta de pescado e de
caranguejo, assim como o uso indiscriminado de apetrechos e técnicas predatórias de pesca
tem colocado em risco os estoques de pesca tendo em vista da exploração dos recursos
pesqueiros em áreas de manguezais do Baixo São Francisco.
2- As dificuldades quanto à melhoria de vida da população local constituem-se em
importante obstáculo ao desenvolvimento sustentável, visto que os pescadores e catadores
ainda encontram precariedade no atendimento quanto à infraestrutura básica, como a
deficiente rede de abastecimento d’água e coleta de lixo gerado nas comunidades, o que tem
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levado a queimá-lo ou jogá-lo no mangue; o baixo nível de escolaridade dos pescadores e
catadores.
3- A renda gerada pela pesca e captura de caranguejo é insuficiente para atender as
necessidades básicas da população estuarina, já que a quase totalidade dos trabalhadores
recebem mensalmente um valor inferior ao salário mínimo nacional. Soma-se a esse problema
a ação de atravessadores que compram seu produto por um preço muito baixo, obrigando o
pescador a ampliar, de qualquer forma, sua produção, e conduzindo-o ao uso de mecanismos
predatórios de pesca.
4- A pequena participação dos pescadores nas associações é outra barreira importante
à melhoria das condições de vida dessa população, pois a deficiente organização dos
trabalhadores impede o exercício da cidadania e compromete as ações coletivas para a defesa
dos interesses da comunidade diante do poder público e da ingerência partidária e do grande
capital, representados aqui por empresas que implantam projetos para o desenvolvimento de
atividades que comprometem a estabilidade dos ecossistemas e colocam em risco a
reprodução social das comunidades de pescadores e catadores de caranguejo.
5- As necessidades locais e a eqüidade devem ser componentes essenciais no estudo
dos agroecossistemas do Baixo São Francisco, para que assim se possa resgatar e valorizar as
formas tradicionais de uso dos recursos no estuário, considerando os limites sustentáveis e de
renovação dos estoques de pesca para que não ocorra a exploração dos recursos pesqueiros e
haja a possibilidade de uso sustentável desses recursos pelas gerações vindouras.
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RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA: A PERTINÊNCIA DA ÉTICA
AMBIENTAL EM AGROECOSSISTEMAS NO ESTUÁRIO DO RIO
SÃO FRANCISCO

Cleidinilson de Jesus Cunha23
Francisco Sandro Rodrigues Holanda24

RESUMO
Este artigo objetiva estudar a pertinência da ética ambiental em agroecossistemas no estuário
do rio São Francisco a partir da percepção e conduta dos atores sociais locais, representados
por pescadores e catadores de caranguejo, construída historicamente. Também se buscou
compreender as implicações que as transformações recentes, decorrentes da regularização da
vazão do rio e da implantação de projetos de carcinicultura em áreas de manguezais,
contribuem para a explotação dos recursos e renovação dos estoques pesqueiros. Foram
realizadas campanhas de campo no segundo semestre de 2005, onde com aplicação de
questionários em forma de entrevista para 52 pescadores, catadores de caranguejo e população
urbana do município de Brejo Grande, bem como o levantamento de dados secundários. O
modelo de apropriação e uso dos recursos naturais em manguezais do Baixo São Francisco
apóia-se numa ética utilitarista, pois compreende a dinâmica ambiental e social local numa
perspectiva cartesiana, reducionista e mecanicista, incapaz de perceber a necessidade de
conservação dos recursos para as gerações vindouras e que primem numa compreensão/ação
holística da valorização dos atores sociais locais, objetivando condutas mais sustentáveis no
uso dos recursos naturais.
Palavras-chave: Agroecossistemas, ética ambiental, rio São Francisco.
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ABSTRACT

This objective of this work was to study the relevancy of the environmental ethics in
agroecossystems of the the river São Francisco estuary from the perception and behavior of
the local social actors, represented by fishers and crab catchers, historically built and the
implications of the current transformations from the regularization of the river discharge. Also
implications of shrimp business projects in mangrove areas, contribute for the resources
exploitation and renewal of the fishing supplies. Survey on the studied area through the
second semester of 2005 was carried out by the application of 52 questionnaires with fishers
and, crab catchers and also with urban population, as well as secondary data-collection. The
model of appropriation and use of the natural resources in the mangrove area of the Lower
San Francisco was supported by the utilitarian ethics, without any understanding of the
environmental dynamics and social issues but with a Cartesian, reductionist perspective and
also mechanicist, incapable to understand the need for resources conservation of coming
generations with must to be fit in a holistic action toward the valorization of the social actors,
in order to get a more sustainable behaviors in the natural resources.
Key words: Agroecosystems, environmental ethics, São Francisco River.

113

7. CAPÍTULO IV

RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA: A PERTINÊNCIA DA ÉTICA
AMBIENTAL EM AGROECOSSISTEMAS NO ESTUÁRIO DO RIO
SÃO FRANCISCO

7.1. Introdução

O homem, ao longo de sua história, estabeleceu mecanismos de dominação à natureza
para a utilização de seus recursos, visando satisfazer suas necessidades materiais, quase
sempre impondo condições de insustentabilidade aos ecossistemas naturais. Esse processo
dilapidou os recursos naturais e impôs uma discussão ainda mais acirrada nas últimas décadas
do século XX, e atualmente, quanto ao estudo dos agroecossistemas, devido à lógica
destrutiva das economias modernas.
Um agroecossistema é um sistema aberto, interagindo com a natureza e com a
sociedade, através do desenvolvimento de um sistema alimentar sustentável, que trabalha a
eficiência do processo de conversão de recursos naturais no alimento presente na mesa das
pessoas (HOLANDA, 2002).
Falar em ambiente é falar em pessoas e suas relações, ou seja, em ética, o que, por sua
vez, não é apenas falar em normas morais e comportamentos, mas também em formas de
conhecimento (que são sempre relações), visões de mundo; daí a cosmologia, a ontologia e a
antropologia envolvidas, a saber, visões de sentido do mundo/universo, do ser/essência e do
humano/ético (PELIZZOLI, 2002).
Segundo Amartya Sen (1990, apud SACHS, 2004), a economia e a ética estão
interligadas, desde Aristóteles, por duas questões centrais de fundo: o problema da motivação
humana (como deveríamos viver?) e a avaliação das conquistas sociais. Esse autor acrescenta
que as conquistas econômicas tornaram-se preponderantes, a ponto de fazer a ética ser
praticamente esquecida. O desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre esse
requisito, visto que os objetivos do desenvolvimento vão bem além da mera multiplicação da
riqueza material.
A importância em manter formas de utilização mais sustentava dos recursos já foi
sugerida (Holanda, 2003,2004), já que se procurava alertar para o problema do uso
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incondicional e irrestrito dos recursos naturais do Baixo São Francisco, como a construção de
barragens e conseqüências à dinâmica fluvial (erosão e sedimentação), a introdução de
projetos de irrigação e o desmatamento da vegetação ciliar; e conclama para a preocupação
com que a degradação dos recursos no Baixo São Francisco pode refletir negativamente na
qualidade ambiental da área em questão, bem como a urgência em encontrarmos alternativas
sustentáveis quanto ao uso dos recursos naturais. Evidencia ainda a importância do estudo da
intervenção humana nos ecossistemas, os chamados agroecossistemas, tendo em vista a busca
necessária pelo respeito aos limites da natureza.
Em relação à natureza “exterior”, há uma ética velada que diz que o homem sempre
quis dominar a natureza bruta, selvagem, e transformá-la para uso com finalidade humana (o
que, em parte, achamos que seja verdade), mesmo quando o homem promulga a “proteção da
natureza” (áreas naturais), seria para que ele viva melhor e desfrute dela; não obstante, ele
quer sempre uma natureza comportada, a partir de sua estética urbana e moderna, com aquilo
que ele acha benéfico e sem os seres que ele vê como maléficos. Nesse sentido, o uso de
pesticidas, tanto em lavouras quanto nas casas, o uso de venenos químicos, a terra vista ao
modo da indústria agrícola seriam algo perfeitamente “natural” nesse âmbito (PELIZZOLI,
2002).
Para Cunha (2004), o nível de utilização dos recursos naturais correspondia às
necessidades sociais de uma economia de pequena escala e se dava a partir da disponibilidade
dos recursos naturais existentes. Em geral, a atividade produtiva pautava-se na extração de
recursos naturais renováveis, no caso da pesca, ou da extração de recursos vegetais em escala
pequena; as técnicas utilizadas eram, em sua maior parte, adaptadas às condições dos
ecossistemas locais.
O objetivo deste trabalho é discutir a relação homem-natureza sob a perspectiva da
ética ambiental em agroecossistemas do estuário do Baixo São Francisco sergipano25,
especialmente em áreas de manguezais, inseridas no município de Brejo Grande, bem como
identificar o nível de importância que os atores sociais locais (pescadores artesanais, catadores
de caranguejo) e da área urbana do município construíram historicamente desse ecossistema
numa perspectiva de uso de seus recursos naturais.

25

Em 2002, a Comissão do Senado Federal de Acompanhamento do Projeto de Revitalização do São Francisco,
que chamou de Nova Geografia do São Francisco, recomendou uma revisão dos limites. Nessa nova proposta, o
Baixo São Francisco corresponderia ao trecho de Belo Monte (AL) à Foz-AL/SE.
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7.2 Material e Métodos

No presente trabalho, duas áreas ganham especial importância: a área de manguezais
no estuário do Rio São Francisco e a área urbana do município de Brejo Grande. A primeira,
por apresentar os atores sociais que estão diretamente envolvidos com a caracterização dos
agroecossistemas, tendo em vista as variadas formas de ocupação espacial quanto às
atividades econômicas desenvolvidas, a exploração dos recursos pesqueiros e a conduta
desses autores em relação à natureza, a segunda área por manter estreitas relações com a
primeira, por vínculos de interdependência econômica, por laços de parentesco, de afetividade
e de preocupação com as questões ambientais decorrentes do uso predatório dos recursos.
Na mencionada área de estudo observa-se a ocorrência de clima sub-úmido, com
precipitação média de 1100mm anuais, concentrando-se, como em todo o Estado, nos meses
de outono-inverno. A vegetação predominante no entorno é a de restingas, além da presença
da floresta mesófila decídua. A estrutura geológica é marcada por coberturas cenozóicas, seja
a partir de sedimentos de praias e aluviões, seja a partir de sedimentos barreiras, que justifica
as baixas altitudes da área em questão, não ultrapassando os 100m. Quanto aos solos,
predominam os arenosos que se apresentam profundos, soltos, de fertilidade baixa.
(SANTOS, 1998).
7.2.1 Metodologia
Os agroecossistemas são analisados como sistemas abertos que se conectam a outros
sistemas, permitindo uma melhor compreensão do todo. Assim a abordagem sistêmica será
contemplada como procedimento de análise e interpretação do trabalho de campo, a partir da
aplicação dos questionários, das entrevistas e das observações “in loco”.
Dessa maneira, a abordagem conceitual, a interpretação dos fatos e os pressupostos
metodológicos priorizarão o pensamento sistêmico, a ética ambiental e a busca pelo ideal da
sustentabilidade, pois as questões ambientais, socioeconômicas e culturais decorrentes da
exploração dos recursos naturais serão compreendidas e analisadas a partir do entendimento
da complexidade inserindo-se no contexto do novo paradigma da ciência.
Com o intuito de coletar informações prévias sobre o campo de interesse e a área em
estudo foi realizado um levantamento de dados a partir da pesquisa documental ou fontes
primárias e de pesquisa bibliográfica. Os dados primários foram colhidos a partir de arquivos
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públicos, particulares, como as informações coletadas nas associações de catadores de
caranguejo, pescadores da área estudada. As fontes estatísticas foram especialmente coletadas
no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IBAMA (Instituto Brasileiro de
Recursos Naturais Renováveis), ADEMA (Administração Estadual do Meio Ambiente), entre
outros. Nas campanhas de campo foi priorizada a observação direta intensiva, utilizando as
técnicas da observação e da entrevista.
A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade (...). A observação ajuda o
pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos
não têm consciência, mas que orientam seu comportamento (MARCONI, 1990).
A formulação de perguntas para as entrevistas obedeceu a um roteiro previamente
estabelecido, mas permitindo ao entrevistado a liberdade e tempo para manifestar opiniões.
Assim nas campanhas de campo utilizou-se a técnica da conversação informal para ampliar as
informações sobre a problemática da pesquisa.
A escolha dos entrevistados deu-se a partir da aceitação26 deles, predominantemente
no local de trabalho, aproveitando os horários de saída e especialmente de chegada aos portos
da Areia e Onça na Carapitanga, Saramém e Pau da Gamela, bem como nos “pontos” de
pesca e descanso no manguezal. Foram realizadas 52 entrevistas, ao total, sendo que 42 delas
foram efetuadas junto aos pescadores, catadores de caranguejo e marisqueiros, e 10 foram
realizadas na área urbana do município de Brejo Grande. Com pescadores, catadores de
caranguejo e marisqueiros, o roteiro de entrevistas priorizou informações sobre as condições
socioculturais (condição de moradia, saneamento básico, grau de escolaridade, bem como a
participação em associações e sindicatos), as características da atividade econômica (atividade
principal, tempo de trabalho, renda, uso de embarcações e artefatos de pesca, principais
espécies pescadas, produção, comércio e percepção dos desses trabalhadores quanto à ação
dos órgãos ambientais), bem como a relação com o meio e os recursos naturais e as recentes
mudanças ocorridas no manguezal, além da produção de pescados e captura de caranguejo.

2- No período do defeso, os pescadores e catadores de caranguejo por vezes ficavam apreensivos para as
entrevistas. Para minimizar o problema foi importante a participação efetiva de “seu Arnaldo”, pescador e
catador já aposentado, profundo conhecedor da realidade local e bastante respeitado entre os atores da pesquisa.
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7.3 Resultados e Discussão

O uso desigual, desordenado e insustentável dos recursos naturais tem conduzido à
discussão e reflexão sobre a conduta do homem em relação à natureza. Esse fato remete a uma
posição crítica em relação ao comportamento moral e a ética antropocêntrica consolidada na
idade moderna e questionada nos dias atuais, tendo em vista o caráter finito dos recursos
sobre a Terra e ao atual modelo de desenvolvimento dos países no globo.
As campanhas de campo e as observações realizadas na área de estudo procuraram
identificar as relações de conduta dos atores sociais quanto à exploração dos recursos naturais
dos manguezais no estuário do rio São Francisco e a rede de interações nesse sistema
ambiental, como se observa na Figura 29.

Figura 29 - Representação esquemática da rede de interações de agroecossistemas no estuário do rio São
Francisco

Cabe à ética essa posição crítica em relação ao comportamento moral27 que o homem
estabelece através de sua conduta e de suas ações. Essa postura crítica pode ser emanada em
diferentes situações ou grupos sociais, isto é, do pescador ou catador de caranguejo, do gestor
público, do empresário, etc. Aqui me refiro ao exercício da cidadania, que permite vislumbrar
27

A moral é definida por Vazquez (1998) como um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são
regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade, de tal maneira que essas
normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatados livres e conscientemente por uma convicção
íntima e não de uma maneira mecânica, externa ou impessoal.
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o coletivo, o bem comum, com respeito às gerações vindouras quanto ao trato das questões
ambientais.

7.3.1 O uso dos recursos naturais em manguezais e interação com a rizicultura
O estudo realizado por Vannucci (2002) mostrou-se que em estuários, o manguezal
pode desempenhar importante papel relacionando-se a dois planos: no primeiro, a importância
do ecossistema como um todo para a zona costeira tropical, sendo estabilizador da costa e
como cinturão verde protetor visto que atua como florestas produtivas, barreiras de proteção e
produção de nutrientes; em segundo lugar plano, para o fornecimento de produtos destinados
a variados usos e serviços.
O estuário apresenta-se com grande variedade de recursos naturais para o homem, os
quais são regularmente explorados. Várias comunidades de baixa renda, como pescadores e
catadores de caranguejo, utilizam-se desses recursos para garantir alimento e renda para si e
sua família. Assim, as atividades desenvolvidas no manguezal contribuem para a reprodução
social da família e diminui a pressão social na área urbana do município de Brejo Grande.

“O manguezal é bom pra todo mundo porque quem pesca, come ou vende o peixe ou
o caranguejo, tem seu dinheirinho para comprar suas coisas. Se a criança tem fome,
agente vai até o mangue pega um peixe, um caranguejo, um siri... e dá pro moleque.
O mangue é tudo para o povo daqui”.(D. Antonia, pescadora.Povoado Brejão, 2005)

O relato da pescadora demonstra a importância que o manguezal representa para a
comunidade local, pois a manutenção do estoque de alimentos, representado aqui pelo
pescado e os crustáceos e a possibilidade de compra dos demais produtos para o consumo da
família passa pela exploração dos recursos do manguezal, seja para subsistência seja para o
comércio. Dessa forma, mesmo que de forma (in) consciente, a questão da ética ambiental
emerge à medida que se estabelece uma conduta de necessidade de conservação dos recursos
tendo em vista a dependência dos recursos do manguezal.
Para Simonnet (1979, apud DIEGUES, 2000), a sociedade de consumo foi atacada
pela miséria da vida quotidiana; urbanismo concentrador, reinado do quantitativo em
detrimento do qualitativo, alienação crescente do individuo pelos valores econômicos,
comunicação mediatizada, solidão na multidão, individualismo pequeno-burguês.
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Entre os vários itens trabalhados nas entrevistas foi dada uma especial atenção à
percepção dos atores sociais quanto à exploração e conservação dos recursos. Quando
perguntado aos pescadores e catadores se consideravam importante à conservação do
manguezal, eles foram unânimes em afirmar da importância urgente da conservação do desse
ecossistema. Entre os vários motivos que levaram a essa preocupação estavam, segundo os
entrevistados: conservar para aumentar o pescado e o caranguejo; conservar para não
perderem o sustento; conservar para manter o alimento e sobrevivência da fauna aquática e
para que se possa utilizar os recursos do manguezal por mais tempo.
Observa-se, portanto, que os entrevistados consideraram importante conservar o
manguezal e seus recursos. No entanto, sobre a utilização exagerada dos recursos (Figura 30),
constatou-se que 52% do total deles afirmaram que sim, enquanto 48% responderam que não,
isto é, apesar de salientarem a necessidade de conservar os recursos. Todavia, a maioria ainda
não o faz, tendo em vista que a exploração dos recursos ocorre além dos limites sustentáveis e
de renovação dos estoques pesqueiros.
Quanto à opinião dos moradores da área urbana do município de Brejo Grande (Figura
31), verificou-se que a maioria dos entrevistados entende que as atividades econômicas
desenvolvidas no manguezal são de suma importância para o município, pois é a única fonte
disponível de renda para os pescadores, que realizam suas pequenas compras no comércio
local e em especial na feira livre da cidade.

Não
40%

Não
48%

Sim
52%

Figura 30- Opinião dos entrevistados (pescadores) sobre
a explotação dos recursos no estuário. Brejo Grande, 2005.

Sim
60%

Figura 31- Opinião dos entrevistados (população
urbana) sobre a explotação dos recursos no
estuário. Brejo Grande, 2005.
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Com mesma opinião que os pescadores, 60% dos entrevistados afirmaram que a
população explora de forma exagerada os recursos do manguezal. Assim, há um
comprometimento quanto aos limites sustentáveis, tendo em vista que os estoques de pesca
não atendem à demanda de pescadores que utilizam esse espaço, colocando em risco a
renovação dos estoques e agravando o quadro socioeconômico da comunidade local.
“Antigamente, o povo daqui vivia do arroz, da pesca e do caranguejo. Hoje, na
plantação de arroz tem muitas máquinas que tira o trabalho da gente. Antes, muita
gente era empregada para plantar e cuidar do arroz. Nos dias de hoje o problema do
emprego é grande, não tem trabalho nas plantações de arroz. A única saída desse
povo sem emprego é pescar e catar caranguejo. Aí não tem peixe e caranguejo que
dê”. (José Ferreira, Trabalhador rural e pescador. Povoado Brejão, 2005)

A cultura do arroz é importante para complementar a renda do pescador e em alguns
casos é a sua principal fonte de renda. O relato dos trabalhadores do Baixo São Francisco
sergipano informa que as várzeas foram reduzidas em função dos barramentos e regularização
da vazão do rio, que comprometeu não somente a área disponível para a rizicultura, mas
também um espaço vital para a reprodução de peixes e crescimento dos alevinos.
A transformação ocorrida à cultura do arroz no âmbito da mecanização interfere
diretamente na exploração dos recursos pesqueiros e na hipertrofia do espaço urbano do
município, este já bastante comprometido pela falta de oportunidades de emprego, pelo
subemprego e mercado informal. Os trabalhadores liberados da rizicultura passam a
desenvolver atividades econômicas na área dos manguezais a partir da pesca ou coleta de
crustáceos, contribuindo para uma superexploração dos estoques pesqueiros.
7.3.2 Ética ambiental e uso de recursos naturais em manguezais no estuário do rio São
Francisco
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras
gerações.” (Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 225)

A facilidade de acesso aos portos, o uso coletivo e solidário dos manguezais, bem
como a abundância de peixes e caranguejos parecem ser algo do passado que está na memória
do pescador, já que este não encontrava obstáculos para adentrar ao mangue e realizar seu
trabalho. A especulação e apropriação, muitas vezes indevida, ao espaço, deram-se com a
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introdução de viveiros para a carcinicultura e da expansão de propriedades para a criação de
gado.
A ética ambiental, por situar-se numa dimensão hierárquica superior, define as várias
concepções e formas de uso dos recursos pesqueiros por pescadores e catadores, bem como
sobre a introdução expansão de unidades produtivas de carcinicultura, definindo condutas
heterogêneas em relação à exploração dos recursos naturais, mas conduzindo a exploração e a
degradação ambiental.
No Programa de Revitalização da Aqüicultura no Baixo São Francisco de Sergipe, o
Governo do Estado estabeleceu ações para o desenvolvimento da piscicultura, com enfoque
para a cadeia produtiva da tilápia (Oreochromis niloticus) e a carcinicultura a partir do
camarão marinho (litopenaeus vannamei). Assegurou ainda que a população-alvo do
programa seria a população ribeirinha que vivenciou a falência tanto da pesca de subsistência
quanto da atividade pesqueira profissional (CODISE, 2003).
Sobre essa população o programa afirma que:
Pobreza que não deixa de ser produto de um outro aspecto histórico preponderante, a
população ribeirinha tradicional, que mantinha uma história de lida com o pescado,
sofreu um brutal empobrecimento pela simples razão de que o pescado praticamente
desapareceu desse trecho do rio. A principal razão para falta de pescado foi a
implementação das barragens para geração de energia ao longo do São Francisco.

A implantação de programa governamental para o cultivo de camarão no Baixo São
Francisco é justificada pela idéia de sustentabilidade e redução da pobreza. No entanto, temse desprezado a importância do fortalecimento da pesca artesanal e da coleta de crustáceos e
moluscos na mesma área, bem como os valores socioculturais da população local. O
desenvolvimento vislumbrado pelos gestores públicos tem-se apoiado nas bases de um
modelo de desenvolvimento desigual e concentrador de renda que não respeita os limites
sustentáveis dos recursos naturais e a diversidade sociocultural e econômica das comunidades
de pescadores.
A ética pressuposta nos discursos dos defensores do mundo liberal e neoliberal parte
do princípio de que todos os homens buscam a felicidade própria e a da sociedade como um
todo; aqueles que lutam mais galgam melhores postos e bens, até porque “as pessoas são
diferentes e com capacidades diferentes, e isso é o que prevalece. É nesse contexto que
vigora ainda a ética utilitarista, em sua face adaptativa e organicista funcional para as
chamadas sociedades livres e organizadas. (PELIZZOLI, 2002)
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“Em todo lugar tem gente criando camarão. Eles tiram o mato e colocam nos
viveiros vários produtos que prejudica os caranguejos e os peixes. Mas o pessoal do
IBAMA vem aqui e não tem nada, agora se eu tirar um pau pra colocar em minha
casa eles caem em cima”. (José dos Santos, Catador de caranguejo. Carapitanga,
2005)
“A falta de caranguejo aqui é porque tem viveiro de camarão demais, em todo canto
tem. Também tem o pessoal ai que usa redinha pra pegar o caranguejo. Isso é errado
porque você pega caranguejo grande e pequeno, fêmea e macho”. (D. Quitéria,
aposentada. Carapitanga, 2005)

Esses

depoimentos

são

importantes

para

discernirmos

sobre

a

conduta

comportamental do homem em relação à natureza e avaliarmos as transformações que
ocorrem no espaço a partir das diferenciadas formas de pensar e agir sobre o espaço. A
atitude de grupos sociais em relação à natureza modifica-se com o tempo, e muitas vezes
representam o conjunto de idéias dominantes num certo contexto histórico. Assim, o modo de
pensar e agir em relação aos recursos expressa o pensamento dominante de um conjunto de
valores que são difundidos em sociedade para justificar as conquistas e interesses individuais
e não coletivos.
O consumismo é impulsionado por uma rápida expansão de avanços tecnológicos que
permitem empregar e gastar quantidades cada vez maiores de recursos naturais (...). Mais do
que diante de uma “crise demográfica” ou uma “crise de recursos”, encontramo-nos diante de
uma “crise civilizatória” (VIOLA E LEIS, 1991).
A sociedade atual valoriza as pessoas pelo acesso e posse de bens materiais, pois
possuir esses bens representa sucesso social em relação à maior parte da população que é
“incapacitada” de adquiri-los. Isso se relaciona à idéia amplamente difundida em nossa
sociedade de que o desenvolvimento deve ser medido de acordo com a capacidade de
produzir e consumir bens materiais. Nesse modo de pensar não se computa os danos que esse
modelo traz à natureza, usando-a como se os recursos fossem inesgotáveis. Não consideram
os benefícios sociais que poderiam ser gerados e a necessidade de conservação ambiental.
Assim, compromete-se a capacidade de renovação dos recursos naturais e coloca-se em risco
o acesso a esses bens pelas gerações vindouras.
Se existe uma diversidade de morais não só no tempo, mas também no espaço, e não
somente nas sociedades que se inserem num processo histórico definido, mas, inclusive,
naquelas sociedades hoje desaparecidas que precederam as sociedades históricas, é preciso
que a ética como teoria da moral tenha presente um comportamento humano que varia e se
diversifica no tempo (VAZQUEZ, 1998).
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Apesar de ficar evidente, entre os pescadores, a idéia de que os viveiros para cultivo de
camarão em áreas de manguezais são extremamente prejudiciais à manutenção dos estoques
de peixes, caranguejos e moluscos, os produtores e alguns poucos pescadores admitem que o
uso de técnicas predatórias como o uso da redinha28 e o desrespeito ao período de defeso são
os principais problemas para a redução dos estoques. Ainda associam essa atividade ao
desenvolvimento da região, não somente pelos capitais oriundos da produção de camarão que
se destina a outras localidades, mas também pela geração de empregos que a carcinicultura
pode proporcionar à população local.
Nas campanhas de campo, foram identificados fatores que interferem na produtividade
ecológica dos manguezais e que refletem na produção pesqueira. Nesse contexto, observa-se
que a implantação de viveiros para a carcinicultura tem representado um fator decisivo para
os problemas de ordem ambiental, econômica e social, pois a vegetação de mangue é retirada
(Figura 32) para a implantação dos viveiros de camarão, apesar de ser uma área protegida por
lei29, reduzindo assim o espaço físico e comprometendo a reprodução e crescimento dos
peixes e crustáceos, já que é notória a importância desse ecossistema como berçário para
várias espécies.

Figura 32 - Desmatamento para implantação de viveiros de camarão. Carapitanga, 2005.

28

A redinha é um artefato de pesca, feito artesanalmente, que é colocado nas “tocas” para a captura do
caranguejo. Seu uso é condenado até mesmo entre vários catadores pelo fato de capturar indivíduos jovens, bem
como fêmeas em período de desova.
29
A resolução do CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002, no seu artigo 3º, estabelece que os manguezais em
toda a sua extensão constitui Área de Preservação Permanente.
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Pode-se ainda destacar que os proprietários dos viveiros estabelecem restrições para o
acesso por parte dos pescadores e catadores de caranguejo aos portos (Figura 33), pois são
construídas cercas, caracterizando a apropriação de um espaço que anteriormente era de uso
coletivo. Esse fato tem dificultado a vida da comunidade local e ampliado os conflitos pelo
uso dos recursos pesqueiros na área dos manguezais.
A concepção de uso dos recursos no estuário do rio São Francisco é definida por
princípios e valores neoliberais e utilitaristas impostos pelo mercado, seja a partir da
exploração dos recursos pesqueiros por pescadores e catadores de caranguejo, seja pelas
iniciativas de carcinicultores locais diante das conseqüências a dinâmica ambiental local.

Figura 33 – Acesso restrito ao porto da Areia. Carapitanga, 2005.

Consoante confirma Caporal (2002), a dimensão ética da sustentabilidade se relaciona
com a solidariedade intra e intergeracional e com novas responsabilidades dos indivíduos com
respeito à preservação do meio ambiente (...) e assim a dimensão ética da sustentabilidade
requer o fortalecimento de princípios e valores que expressem a solidariedade sincrônica
(entre as gerações atuais) e a solidariedade diacrônica (entre as atuais e futuras gerações).
Os conflitos oriundos do uso dos recursos e da apropriação do território remetem-nos a
um princípio inerente à ética, que é a valorização do diálogo como instrumento de discussão e
de cooperação entre os atores sociais. Não se trata da imposição de visões de mundo, mas sim
compreender a participação dialógica como fator decisivo na tomada de decisões coletivas
com benefício coletivo.
Nesse contexto, é importante buscar na hermenêutica a necessidade de interpretação
para tornar algo compreensível a partir de uma linguagem aproximadora, valorizando o saber
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constituído e as tradições construídas historicamente, recuperando práticas e saberes muitas
vezes esquecidos e muitas vezes marginalizados pela sociedade atual.

7.4 Conclusões
1- A conduta dos atores sociais (pescadores, catadores de caranguejo, carcinicultores)
em relação ao uso dos recursos naturais no estuário do rio São Francisco representa o modelo
de desenvolvimento baseado no paradigma cartesiano, mecanicista e reducionista advinda da
Revolução Científica.
2- A forma de pensar e agir de caráter utilitarista sobre a natureza, conduzindo a
explotação dos recursos pesqueiros, compromete o ecossistema em questão e também a
sobrevivência de comunidades que historicamente dependeram da pesca e da captura de
caranguejo.
3- A redução dos estoques de peixes e caranguejos relaciona-se com o comportamento
ético do homem estuarino (pescador e catador de caranguejo), bem como dos novos
empreendimentos econômicos implantados no estuário do rio São Francisco.
4- O modelo de apropriação do território e uso dos recursos naturais em
agroecossistemas no estuário do rio São Francisco tem permitido aprofundar uma discussão
crítica sobre as relações de conduta que se processam entre o homem e a natureza e dos
homens entre si.
5- Tornam-se urgentes novas formas de entender o ambiente e as relações sociais,
priorizando a ética que compreenda a natureza e a sociedade numa perspectiva interativa e
holística para a valorização de atitudes que primem pelo respeito mútuo, justiça social,
solidariedade e diálogo.
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ANEXO I

UFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
POSGRAP – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NEREN – NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESTUDOS EM
RECURSOS NATURAIS
CURSO DE MESTRADO EM AGROECOSSISTEMAS

Título da pesquisa: Sustentabilidade de Agroecossistemas: Um Estudo de Caso no
Estuário do Rio São Francisco

Autor: Cleidinilson de Jesus Cunha
Orientação: Prof. Dr. Francisco Sandro R. Holanda
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA ÀS COMUNIDADES LOCAIS
Questionário Nº: _____

Município: _______________ Localidade: __________________

Data da visita: ____________
I - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO:
Nome: _____________________________________________________________________
Estado Civil: ________________ Idade: ________ Sexo: _______
A principal ocupação do informante é: (

) Pescador (

) Agricultor (

) Catador de

caranguejo ( ) Marisqueiro ( ) Outra. Qual? _____________________________________
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II - CONDIÇÕES SOCIOCULTURAIS
1- Reside no município em que nasceu? (

) Sim. Qual?______ (

) Não. Nasceu

em________ e atualmente reside em:_____________________________________________
2- A casa em que o (a) senhor (a) mora é: ( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida ( ) Outro
Qual? _______
3- Qual o tipo de abastecimento de água em sua casa?
( ) Água encanada (Rede Pública)
( ) Chafariz
( ) Poço
( ) Outro. Qual? __________________________________________________________
4- Sua casa dispõe de instalações sanitárias (banheiro)?
( ) Sim ( ) Não
5- Qual o destino do lixo produzido em sua casa?
( ) Recolhido pela Prefeitura
( ) Queimado
( ) Enterrado
( ) Jogado em lixões
( ) Jogado no Mangue
( ) Outro. Qual? ___________________________________________________________
6- Quais as doenças mais freqüentes em sua família?
___________________________________________________________________________
7- Grau de escolaridade?
( ) Iletrado

( ) Ensino fundamental incompleto

( ) Ensino fundamental completo ( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo

( ) Outro. Qual? _____________________________
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8- Membros da família
NOME

S
E
X
O

I GRAU
DE ESCOLARIDADE
D PARENTESCO
A
D
E

ATIVIDADE RENDA
PRINCIPAL

09- O(s) filho(s) estuda(m)? ( ) Sim. Onde?__________ ( ) Não
10- A escola fica distante de sua casa? ( ) Sim ( ) Não
11- Em algum momento os filhos deixam de freqüentar a escola para ajudá-lo na sua
atividade?
( ) Sim ( ) Não
12- Recebe algum tipo de benefício social?
( ) Sim. Qual? __________ ( ) Não
13-Você participa de alguma associação ou sindicato?
( ) Sim ( ) Não
Caso participe, você se sente beneficiado por esse segmento?
( ) Sim ( ) Não
14- Você participa de festas religiosas e/ou culturais no seu povoado e/ou município?
( )Sim

( ) Não

Caso participe, quais?________________________________________________________
15-Tem havido mudanças nas tradições locais?
( ) Sim ( ) Não
Em

caso

afirmativo,

quais?______________________________________________________________________
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III - CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
16- Qual atividade econômica é mais lucrativa (que dá mais dinheiro) no mangue?
___________________________________________________________________________
Por quê? ____________________________________________________________________
17- Há quanto tempo trabalha nessa atividade?
___________________________________________________________________________
18- Qual a freqüência e horário de seu trabalho?
___________________________________________________________________________
19- Alguém de sua família ajuda em seu trabalho?
___________________________________________________________________________
20- Qual a renda gerada mensalmente por essa atividade? Dá para satisfazer as suas
necessidades?
___________________________________________________________________________
21- Utiliza algum tipo de embarcação no seu trabalho?
( ) Sim ( ) Qual? ______________ ( ) Não
22- Utiliza algum artefato de pesca?
( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo, qual artefato?
___________________________________________________________________________
23- Quais as principais espécies capturadas?
___________________________________________________________________________
São as mesmas de antes? _______________________________________________________
( ) Sim ( ) Não. Caso a resposta seja não, cite as espécies.
___________________________________________________________________________
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24- A produção de pescado tem diminuído nos últimos anos?
( ) Sim ( ) Não.
Caso a produção tenha diminuído, o que provocou esse fato?
___________________________________________________________________________
25- Qual o destino de sua produção?
( ) Próprio consumo ( ) Comércio ( ) Consumo e venda de excedente
26- Quando a produção é destinada à comercialização:
PRODUTO

LOCAL DE VENDA

COMPRADOR

ÉPOCA DA
VENDA

27- Os órgãos ambientais interferem em sua atividade econômica?
( ) Sim ( ) Não
Caso a resposta seja afirmativa, como interfere?_____________________________________
28- Qual sua opinião sobre a atuação dos órgãos ambientais?
___________________________________________________________________________

IV - RELAÇÃO HOMEM/NATUREZA E USO DOS RECURSOS NATURAIS
29- Você considera importante conservar os recursos naturais (proteger a natureza)?
( ) Sim ( ) Não. Por quê? ____________________________________________________
30- Você concorda com a intervenção do poder público (governo) para preservar os recursos
naturais?
( ) Sim ( ) Não. Por quê? ___________________________________________________
31- Atualmente as pessoas da comunidade estão respeitando a natureza (manguezal)?
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( ) Sim ( ) Não. Por quê? ____________________________________________________
32- As pessoas exploram de forma exagerada os recursos (madeira, peixe, caranguejo, etc.) do
manguezal?
( ) Sim ( ) Não.
Em caso afirmativo, quais as conseqüências dessa prática?
___________________________________________________________________________
33- Quais os usos que a população local faz do manguezal?
( ) Pesca ( ) Extração de madeira ( ) Lazer. Outros.__________________________________
V - MUDANÇAS RECENTES
34- Tem ocorrido algum tipo de mudança ao manguezal?
( ) Sim.

( ) Não.

Em caso afirmativo, quais as mudanças? Interferem em sua atividade econômica? Como?
___________________________________________________________________________
35- A produção de camarão em cativeiro tem trazido alguma conseqüência ao manguezal?
( ) Sim ( ) Não.
Em caso afirmativo, quais são as conseqüências?____________________________________
___________________________________________________________________________
Essas conseqüências interferem na sua atividade econômica?
( ) Sim ( ) Não.
Por quê?____________________________________________________________________
36- E a produção de caranguejo?
( ) Diminuiu ( ) aumentou. ( ) não sofreu mudança.
Por quê?____________________________________________________________________
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ANEXO II

UFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
POSGRAP – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NEREN – NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESTUDOS EM
RECURSOS NATURAIS
CURSO DE MESTRADO EM AGROECOSSISTEMAS

Título da pesquisa: Sustentabilidade de Agroecossistemas: Um Estudo de Caso
no Estuário do Rio São Francisco

Autor: Cleidinilson de Jesus Cunha
Orientação: Prof. Dr. Francisco Sandro R. Holanda
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE

À

POPULAÇÃO

URBANA

DO

Questionário nº: _________ Município: _______________ Localidade: _________________
Data da visita: ____________
Nome: _____________________________________________________________________
Estado Civil: ________________ Idade: ________ Sexo: _______
1- Você considera importante a conservação dos recursos naturais do manguezal?
( ) Sim ( ) Não.
Por que?____________________________________________________________________
2- Qual a importância do manguezal para você?
___________________________________________________________________________
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3- Você tem algum membro da família que usa recursos do manguezal? Em caso afirmativo,
que tipo de recurso?___________________________________________________________
4- Você consome algum produto (caranguejo, marisco, peixe, madeira, etc.) que vem do
manguezal?
( ) Sim ( ) Não. Em caso afirmativo qual?_______________________________________
5- A fiscalização realizada por órgãos ambientais é uma medida adequada? Por
quê?_______________________________________________________________________
6-A atividade desenvolvida no manguezal é importante para a população do município?
Por quê?____________________________________________________________________
7- Você concorda com a intervenção do poder público (governo) para preservar os recursos
naturais?
( ) Sim ( ) Não.
Por que? ____________________________________________________________________
8- Atualmente as pessoas da comunidade estão respeitando a natureza (manguezal)?
( ) Sim ( ) Não.
Por quê? ____________________________________________________________________
9- As pessoas exploram de forma exagerada (além dos limites de renovação) os recursos
(madeira, peixe, caranguejo, etc.) do manguezal?
( ) Sim ( ) Não.
Em caso afirmativo, quais as conseqüências desse fato?
___________________________________________________________________________
10- Quais os usos que a população local faz do manguezal?
( ) Pesca ( ) Extração de madeira ( ) Lazer. Outros.________________________________
11- A construção de barragens e a conseqüente regularização da vazão do rio São Francisco
trouxe algum problema a população residente no município?
( ) Sim ( ) Não.
Em caso afirmativo, quais os problemas.___________________________________________
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12- A produção de camarão em cativeiro tem trazido alguma conseqüência a população do
município?
( ) Sim ( ) Não.
Em caso afirmativo, quais são as conseqüências?____________________________________
___________________________________________________________________________
Essas mudanças interferem nas atividades econômicas do município?
( ) Sim ( ) Não.
Por quê?____________________________________________________________________
13- Quais as principais atividades econômicas do município?Qual a que gera mais renda? Por
quê?_______________________________________________________________________
14- Você considera importante a produção de caranguejo para a população do município?
( ) Sim ( ) Não.
Por quê?____________________________________________________________________
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