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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

Apesar dos esforços e investimentos da pesca mundial de escala comercial recairem 

sobre níveis tróficos superiores (FAO, 2018), a coleta de moluscos bivalves destaca-se pela 

sua relevância para a sobrevivência de inúmeras comunidades da América Latina (SALAS et 

al., 2011; ROCHA & PINKERTON, 2015). De acordo com a literatura, entre os motivos que 

justificam a procura por estes recursos incluem-se: fornecem uma fonte de proteínas de boa 

qualidade; apresentam baixa mobilidade; seus bancos naturais estão localizados em áreas de 

fácil acesso; possuem distribuição previsível; exigem baixa tecnologia de captura; e podem ser 

coletados por todos os membros da comunidade (ERLANDSON, 2001; SATHIADHAS & 

HASSAN, 2004; NISHIDA et al., 2006; MACNAUGHTON et al., 2010; BARACHO, 2016). 

Na costa brasileira, a extração de moluscos bivalves é conhecida como mariscagem e 

está historicamente associada ao extrativismo de bancos naturais. Padrão de comportamento 

que ainda espelha a realidade atual - segue sendo feito de forma predominantemente artesanal 

– e que mantêm os bivalves como importante recurso em todo o litoral do país, principalmente 

para comunidades vulneráveis que procuram na pesca desses organismos uma alternativa de 

geração de renda e subsistência (NISHIDA et al., 2004; DIAS et al., 2007; ARAÚJO et al., 

2009; MONTELES et al., 2009; SOUTO & MARTINS, 2009; GASPAR et al., 2011; 

FREITAS et al., 2012; PEREIRA et al., 2017).  

Dentro desse cenário, no estado de Alagoas, duas espécies de moluscos têm 

reconhecido potencial pesqueiro: Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) e Mytella falcata 

(D’orbingy, 1842), com denominação popular de maçunim e sururu, respectivamente. De 

acordo com os últimos dados publicados sobre o pescado do estado, o maçunim foi 

responsável por mais de 50% das capturas de bivalves e o sururu contribuiu com 

aproximadamente 35% (AECID, 2008). Entre as localidades responsáveis por essa produção, 

destacam-se os desembarques dos municípios de Barra de São Miguel e Roteiro, parte central 

do litoral alagoano, na margem do sistema estuarino-lagunar do Roteiro. Região que é 

caracterizada pela demarcação da Reserva Ecológica de Manguezais da Lagoa do Roteiro 

(ALAGOAS, 1987), pela crescente atividade antrópica impulsionada pela vocação turística de 

seu litoral (SEPLAG/AL, 2018), pela vulnerabilidade social de sua população (ADHB, 2013) 

e pela presença de comunidades pesqueiras. 

Destarte, a partir do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais do Instituto Federal de Alagoas, 

investigou-se os usuários e os modos de produção de sururu (M. falcata) e maçunim (A. 
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brasiliana) na laguna do Roteiro. Todos os resultados podem ser consultados, de forma 

detalhada, na dissertação de mestrado que deu origem aos dados aqui apresentados 

(MOTTOLA, 2019). Porém, com o intuito de auxiliar o poder público a planejar políticas 

públicas, apresenta-se, resumidamente, no presente documento, algumas discussões que 

podem nortear futuras ações interventivas na região. Da mesma forma, espera-se que o 

boletim forneça informações que possam guiar a sociedade civil organizada - por meio de 

paraestatais, colônias de pescadores, associações de moradores, entre outros – na busca por 

soluções para questões locais. 

2. PERFIL GERAL DA PESCA E DAS COMUNIDADES ESTUDADAS 

Considerando como foco a pesca de sururu e maçunim, três comunidades pesqueiras 

foram identificadas na laguna do Roteiro: 

 

1. Comunidade do Bairro Zé Nunes - Localizada no município de Barra de São 

Miguel nas margens da desembocadura da laguna em área próxima do centro 

urbano e no entorno da RESEC do Roteiro. Pescadores de maçunim se concentram 

nos ranchos de pesca ali construídos.  

2. Comunidade da Palateia - Também localizada no município de Barra de São 

Miguel, porém, em área já considerada rural e nos limites da RESEC do Roteiro. 

Apenas moradores costumam utilizar o acesso para a comunidade, que fica 

consideravelmente afastada do fluxo turístico e de moradores de bairros urbanos. 

Pescadores de sururu desembarcam em diferentes pontos e utilizam suas 

residências como local de trabalho.  

3. Comunidade do Roteiro - Localizada no município do Roteiro nas margens da 

RESEC do Roteiro. Pescadores de sururu desembarcam na orla da cidade e atuam 

em ranchos de pesca ali concentrados ou em suas residências.  
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Figura 1: RESEC do Roteiro em verde e pontos de desembarque de bivalves em vermelho. 

 

Dentro do escopo do presente documento, destacam-se alguns dos principais resultados 

encontrados:  

- Quanto à idade, os entrevistados apresentaram uma distribuição relativamente 

homogênea por faixa etária, sendo entrevistados indivíduos entre 16 e 67 anos; 

- É comum a presença de pescadores com limitações de saúde, idosos e, inclusive, 

portadores de deficiências;  

- É corriqueira a presença de menores de idade auxiliando familiares nas rotinas de 

pesca e, principalmente, pós-pesca; 

- Apesar da predominância de homens (66%) entre os entrevistados, foi comum o 

registro de mulheres trabalhando na etapa de captura dos bivalves e de homens nas etapas pós-

pesca  76% das mulheres e 84% dos homens entrevistados trabalham em todas as etapas 

(coleta e desconha); 

- Os pescadores apresentam baixa escolaridade  72% não completaram o ensino 

fundamental e 14% nunca estudaram; 

- As comunidades apresentaram grande porcentagem de analfabetismo  Apenas 48% 

declararam saber ler e escrever 

- Mulheres empregam mais horas de trabalho na coleta e, sobretudo, no beneficiamento 

dos bivalves, porém, obtêm pescarias menos produtivas do que os homens e, 

consequentemente, menores rendas mensais  Mesmo trabalhando mais tempo, somam 

rendas mensais até R$1.000 mais baixas. 
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- A diversificação de renda geralmente está associada à captura de outros recursos 

pesqueiros  77% pescam outros organismos de forma complementar; 

- Ocupações fora da pesca são situações menos frequentes, mas, quando ocorrem, são 

majoritariamente informais e esporádicas  35% diversificam a renda com outras ocupações; 

- Cerca de metade dos entrevistados escolheram a pesca como meio de vida como uma 

consequência da tradição do local ou do aprendizado com a família;  

- Aproximadamente um terço dos entrevistados afirmou coletar bivalves por falta de 

opção profissional; 

- O desemprego, sobretudo devido ao fechamento de usinas agroaçucareiras, é visto 

como causa do aumento do número de pessoas pescando na laguna; 

- É comum a complementação de renda por meio de programas sociais  48% 

recebem bolsa-família; 

- Forte presença de saberes tradicionais e transmissão da cultura pesqueira  Foram 

entrevistados pescadores com até 55 anos de profissão; 

- As condições de moradia são, muitas vezes, deficientes e insalubres  Apenas 8% 

disseram destinar seu esgoto para a rede coletora, 19% das residências têm apenas banheiro 

externo, 12% das residências são construídas com taipa, 1 residência é feita com lona plástica; 

- A captura dos bivalves é feita de forma rudimentar e com baixa tecnologia de 

captura; 

- O beneficiamento dos bivalves é simples, feito com materiais improvisados, sem 

agregação de valor ao produto e em condições sanitárias inadequadas; 

- Os pescadores de bivalves ficam a margem de direitos previdenciários  Apenas 

47% possuem carteira de pesca; 

- A maioria das vendas do pescado é concentrada em poucos atravessadores; 

- O descarte indevido das conchas de bivalves gera grande volume de resíduos que 

formam locais insalubres  No caso do sururu, considerando 80 pescadores coletando, 

estimou-se que aproximadamente 100 toneladas de conchas sejam descartadas mensalmente. 

Informações mais detalhadas podem ser visualizados na dissertação supracitada. 

3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Resumidamente, seguem abaixo alguns dos principais problemas identificados nos 

modos de produção de sururu e maçunim na laguna do Roteiro. Ressalta-se que os pontos a 

seguir descritos são apenas parte de um cenário muito mais abrangente e se restringem à 

amplitude do trabalho aqui realizado. Deste modo, apresentam-se como ponto de partida para 
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futuros diagnósticos que pretendam caracterizar a atividade econômica em questão. Portanto, 

estes apontamentos não podem ser tidos como únicos balizadores para quaisquer decisões 

governamentais, devendo o poder público, prioritariamente, ouvir as comunidades em questão, 

tendo ciência que estas são as pessoas mais indicadas para falarem por si mesmas.  

 

Pescadores sem carteira de pesca e falta de diálogo com colônias de pesca 

 Aproximadamente, metade dos entrevistados não possui carteira de pesca, fato que os 

exclui de direitos previdenciários que minimizariam sua vulnerabilidade durante 

circunstâncias de doença, acidentes de trabalho ou maternidade, todas situações corriqueiras 

na vida dos pescadores. Da mesma forma, o diálogo enfraquecido com as colônias de pesca da 

região deixa os pescadores à margem de direitos e informações de seu interesse. 

 

Ausência de uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

Apesar de reconhecerem o risco de acidentes pelo contato com materiais cortantes ou 

com peixes de fundo venenosos durante a coleta dos bivalves, apenas um terço dos pescadores 

de sururu entrevistados disseram utilizar botas ou sapatos. Da mesma forma, o uso de 

camisetas e chapéus adequados para a proteção solar, assim como loções corporais, são rotinas 

incomuns. O custo dos equipamentos e a falta de uma cultura que reforce a importância do uso 

de EPIs foram os motivos citados para essa ausência de proteção. 

 

Venda do pescado concentrada em poucos atravessadores 

Dentro das comunidades pesqueiras, as oportunidades de venda, em sua grande 

maioria, estão concentradas na mão de poucos atravessadores. Vendas a varejo com melhores 

preços de mercado são feitas com menos frequência e, geralmente, exigem a locomoção dos 

pescadores para outros locais como barracas de praia, feiras, ruas ou cidades próximas com 

maior número de potenciais consumidores.  

No caso do bairro Zé Nunes, Barra de São Miguel, segundos os relatos, alguns turistas 

e moradores locais também procuram os ranchos de pesca, mas a falta de um local mais 

receptivo aos compradores dificulta que essas melhores oportunidades de venda se 

desenvolvam. 

Já a localização da orla lagunar do município do Roteiro e do Povoado da Palateia 

deixam os pescadores e suas oportunidades de vendas diretas invisíveis aos olhos de turistas e 

moradores de centros urbanos próximos. Motoristas que passam pela região não reconhecem 
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os acessos para as localidades e, ainda que o fizessem, não encontram pontos de venda dos 

bivalves facilmente identificados e atrativos. 

Com a venda concentrada em poucos atravessadores, os marisqueiros ficam sem poder 

de negociação e aceitam preços com baixo valor que oscilam ao longo do ano. Situação que se 

acentua no inverno, momento no qual o preço do quilo da carne dos bivalves pode chegar ao 

valor de apenas R$ 4,00. 

 

Baixa qualidade higiênico-sanitária do pescado ofertado 

O beneficiamento ocorre no próprio local de desembarque, em ranchos de pesca 

construídos de forma precária, ou nas residências dos pescadores. Em ambos locais, 

espelhando a realidade de vida das comunidades pesqueiras, o processo ocorre em condições 

sanitárias inadequadas: os organismos são cozidos em recipientes improvisados (galões de 

tinta reutilizados, tachos, etc.), a água utilizada é retirada da própria laguna, as bancadas são 

recobertas por lonas plásticas e não é feito o uso de luvas ou aventais.   

 

Uso de mata nativa como combustível para beneficiamento dos bivalves 

Uma vez que o preço do gás é considerado economicamente inviável pelos pescadores, 

na maioria dos casos, o cozimento dos organismos utiliza lenha oriunda de mata nativa como 

combustível em fogões com baixa eficiência térmica. 

Além da evidente problemática causada pelo desmatamento da vegetação nativa, o 

formato de fogão a lenha utilizado causa elevada emissão de fumaça que pode ocasionar 

doenças respiratórias, oculares e carcinogênicas nos trabalhadores expostos. 

 

Descarte das conchas de bivalves beneficiados  

Outro problema visualmente notável diz respeito ao grande volume de conchas 

descartadas indevidamente. Além da formação de ambientes insalubres que favorecem a 

proliferação de vetores de doenças, o acúmulo de conchas altera a paisagem e sobrecarrega os 

serviços de coleta de lixo que apenas transferem para outro local os resíduos descartados. 

 

Precariedade e marginalização dos ranchos de pesca 

 Os ranchos de pesca são construídos com materiais improvisados e sem a infraestrutura 

necessária para o adequado beneficiamento dos bivalves. Além disso, são circundados por 

acúmulos de conchas e outros resíduos. Situações que notadamente tornam o ambiente de 

trabalho insalubre e comprometem a qualidade higiênico-sanitária do pescado.  
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 Nesse mesmo sentido, também é comum a reclamação sobre a marginalização do local 

e o reflexo disso sobre a segurança dos pescadores. Preocupação que é especialmente relatada 

pelas mulheres que trabalham acompanhadas de filhos menores de idade.   

No caso do bairro Zé Nunes, em Barra de São Miguel, também é evidente o 

descontentamento com os atuais conflitos com a construção de uma marina em área vicinal. 

Disputa territorial que coloca os pescadores em uma posição de vulnerabilidade frente às 

demais atividades econômicas desenvolvidas na região. 

 

Baixa estima pelo papel que exercem dentro da sociedade 

As comunidades pesqueiras não têm sua voz ouvida nos processos decisórios que 

envolvem seus recursos e o espaço onde atuam. A exclusão e a invisibilidade social resultam 

em descontentamento e baixa estima pelo papel que exercem dentro da sociedade. 

 

Falta de plano de manejo da RESEC do Roteiro 

Localizadas às margens da laguna do Roteiro, as comunidades residem nos limites e 

pescam dentro da Reserva Ecológica de Manguezais da Lagoa do Roteiro - RESEC do 

Roteiro. A RESEC é uma unidade de conservação (UC) com área de 742 ha que foi 

estabelecida pelo Decreto estadual nº 32.355, de 03 de junho de 1987. Segundo seu ato de 

criação, tem como objetivo a preservação integral do meio natural, sendo vedadas todas as 

interferências sobre seu ecossistema, permitindo apenas a pesca e coleta de moluscos, 

crustáceos, peixes e animais de fundo sob forma artesanal. 

Porém, desde a edição da lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), de 18 de julho de 2000, as UCs foram classificadas em dois grandes 

grupos: unidades de proteção integral e de uso sustentável. Tipologias que não abarcam a 

modalidade da RESEC do Roteiro e que, consequentemente, levam à leitura do artigo 55 do 

SNUC:  

 

"As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações 

anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo 

ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na 

categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta 

Lei". 
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 Assim, apesar da necessidade de se reclassificar o espaço às categorias trazidas pela 

nova legislação, até hoje, a medida não foi realizada pelos órgãos ambientais responsáveis. A 

inércia do poder público, deixando a área em desconformidade com aparato jurídico atual, 

impede a adoção de um plano de manejo eficiente da unidade e de seu entorno, colocando em 

risco seus objetivos de proteção. Além da proteção ambiental, a falta de um ordenamento 

adequado também ameaça os meios de vidas das comunidades pesqueiras tradicionais que 

sobrevivem dos recursos naturais da laguna, muitas vezes conflitantes com os outros usos aos 

quais a região está sujeita. 

Paralelamente, há que se observar que a laguna está inserida em uma região com alto 

fluxo turístico e crescente especulação imobiliária. Assim, além da pesca, os recursos naturais 

também são importante fonte de renda para muitos que sobrevivem do interesse de visitantes 

pela paisagem local, elemento também ameaçado pela transformação do espaço sem um 

correto planejamento. 

4. SUGESTÕES PROPOSTAS 

A partir dos problemas identificados, sugerem-se abaixo algumas alternativas para 

buscar melhorias nos diferentes aspectos que caracterizam a pesca de sururu e maçunim na 

laguna do Roteiro. Destaca-se que as citadas sugestões têm apenas caráter exemplificativo e, 

de forma alguma, pretendem esgotar possíveis soluções. Importante também enfatizar que 

qualquer futura ação interventiva deve, primeiramente, contar com consentimento, apoio e 

envolvimento das comunidades atendidas, tendo em vista que estas não concederam nenhuma 

procuração para que fossem representadas pelos pesquisadores. Assim, a iniciativa de 

provocar o poder público é de inteira responsabilidade dos pesquisadores. 

 

Oferta de cursos/oficinas para os marisqueiros 

 Procurando aumentar a capacidade dos marisqueiros de autogestão na busca de 

soluções profissionais e pessoais, sugere-se a oferta de cursos e oficinas que abranjam 

conteúdos diversos, tais quais: 

 - Boas práticas de manipulação do pescado; 

 - Importância do uso de equipamentos de proteção individual; 

 - Associativismo; 

 - Gestão financeira; 

 - Construção, operação e manutenção da tecnologia “fogão de queima limpa”; 

 - Planejamento familiar. 
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 Logicamente, há que se observar que, para se ter a efetividade visada, a linguagem dos 

cursos/oficinas deve considerar o perfil geral do público-alvo: baixa escolaridade, grande peso 

de saberes tradicionais, vulnerabilidade socioeconômica, ampla faixa etária e presença de 

homens e mulheres. Para viabilizar essas ações, entende-se que parcerias com o Instituto 

Federal de Alagoas e com a Universidade Federal de Alagoas poderiam trazer benefícios para 

as comunidades. 

 

Força tarefa para cadastramento dos marisqueiros no Registro Geral da Atividade 

Pesqueira 

 Em uma parceria que inclua colônias de pesca, associações de moradores e Ministério 

da Agricultura, Pecuário e Abastecimento, sugere-se realizar uma força tarefa in loco para 

cadastrar os marisqueiros no Registro Geral da Atividade Pesqueira e, consequentemente, 

como beneficiários previdenciários na categoria segurado especial. Medida que deve ser 

acompanhada do esclarecimento de dúvidas e de auxílio para preencher lacunas documentais. 

Como consequência, além de minimizar a vulnerabilidade socioeconômica dos 

pescadores, a medida também será útil para dimensionar e conhecer os atores que hoje atuam 

na coleta de maçunim e sururu na laguna do Roteiro, informação essencial para qualquer 

futura política pública. 

 Com o fim de promover uma mudança duradoura na cultura organizacional local, 

entende-se que o cadastramento também deve ser acompanhado de um diagnóstico que 

identifique e busque soluções para os obstáculos que atualmente dificultam o diálogo entre os 

marisqueiros e as colônias de pesca atuantes na região.  

 

Promover oportunidades de diversificação de renda 

Dentro do cenário atual, duas possibilidades de diversificação de renda, ainda que 

incipientes, mostram potencial de desenvolvimento. A primeira trata-se do cultivo de ostras, 

atividade que hoje já reúne aproximadamente 20 aquicultores dentro da laguna e que 

substituiu a simples coleta de organismos adultos para venda pela captura e engorda de juvenis 

através de metodologias de fácil manejo.  

De forma paralela, uma segunda opção foi criada: o turismo que hoje atrai uma 

pequena quantidade de visitantes, muitas vezes trazidos pela parceria informal com hotéis da 

região, para visitar o estuário e provar ostras in natura nos cultivos ali alocados. Alternativa de 

turismo que, conforme for gerida, pode se enquadrar como turismo de base comunitária, 

formato que exibe exemplos bem-sucedidos em comunidades pesqueiras e se mostra como 
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uma oportunidade interessante por incluir a participação da comunidade e valorizar a cultura 

local e o meio ambiente. 

Ainda nesse sentido, deve-se destacar que a presença do peixe-boi (Trichechus 

manatus manatus) dentro da laguna, realidade comumente relatada pelos pescadores locais, 

pode ser mais um atrativo que tem potencial para se encaixar no turismo de base comunitária. 

Nessa linha, a Associação Peixe-Boi, localizada no munícipio de Porto de Pedras, pode ser 

consultada como um exemplo bem-sucedido no próprio estado de Alagoas, 

(http://www.associacaopeixeboi.com.br/). 

Logicamente, para diminuir a dependência das comunidades dos recursos naturais, 

outras possibilidades devem ser pensadas, principalmente em atividades não relacionadas 

diretamente à laguna. 

 

Difundir o uso de tecnologias para fogões a lenha com maior eficiência térmica 

 A exemplo de outras iniciativas empreendidas para comunidades vulneráveis, sugere-

se promover o uso dos chamados “Fogões a Lenha de Queima Limpa” ou outros do gênero. 

Tal tecnologia apresenta como vantagens: 

 - Redução no consumo de lenha para cozinhar alimentos de aproximadamente 70% em 

relação a fogões tradicionais; 

 - Eliminação da fumaça dentro da residência/rancho de pesca; 

 - Baixo custo de construção. 

 Iniciativa que pode fazer parte das sugestões citadas adiante, revitalização dos ranchos 

e espaço comunitário, ou apenas como elemento a ser incorporado nas infraestruturas hoje 

utilizadas pelos marisqueiros. 

 A forma de construção e outros detalhes podem ser encontrados no projeto 

desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade do Amazonas: Souza, R. C. R.; PEREIRA, 

G. D. A. & FRANCA, B. D. S. Aperfeiçoamento e difusão de fogão a lenha de queima limpa 

no estado do Amazonas. In Proceedings of the 3. Encontro de Energia no Meio Rural. 2000. 

Link: 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022000000

200038&lng=en&nrm=iso 

 

Destinação de espaço para descarte das conchas de bivalves beneficiados 

 Como possibilidade imediata, sugere-se que sejam criados espaços, em cada uma das 

três comunidades pesqueiras, especialmente destinados para o descarte das conchas dos 
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bivalves beneficiados. Com isso, facilita-se a coleta dos resíduos e evita-se o acúmulo de 

materiais que modificam a paisagem local e formam ambientes insalubres que favorecem a 

proliferação de vetores de doenças. 

 Já como solução de maior amplitude, uma possibilidade é incentivar a ressignificação 

das conchas como um produto de valor econômico e auxiliar a abertura de canais de 

comunicação que facilitem o contato das comunidades pesqueiras com empresários de áreas 

com potencial uso do material. 

 Como dentro da equipe de pesquisadores que integram o projeto que originou este 

estudo há esforço de pesquisa para melhor destinação das conchas, que podem ser usadas 

como fonte de cálcio em dietas de animais, para adubação de solos e na construção civil, é 

viável a realização de parcerias com o próprio Instituto Federal de Alagoas para apontamento 

de caminhos que possam mitigar esta problemática. Mais informações podem ser encontradas 

no artigo de Tamano, L. T. O.; Lima, B. B. C.; Silva, J. & Araujo, D. M. Fishing, processing, 

commercialization and a propose to fishery waste reuse of sururu Mytella falcata in the 

Mundaú lagoon, Maceió – AL, Brasil. Caminhos de Geografia, v.21, n.76, p.306-320, 2020. 

Link: https://doi.org/10.14393/RCG217652255 

 

Revitalização dos ranchos de pesca no bairro Zé Nunes, Barra de São Miguel 

 De forma resumida, alguns motivos podem ser citados para argumentar a revitalização 

em questão: 

- Os ranchos estão alocados em zona contígua à área de grande fluxo turístico em Barra 

de São Miguel. Portanto, a revitalização dos ranchos poderia transformar um local hoje 

marginalizado em mais um atrativo para os turistas que buscam cenários que espelhem a 

cultura local. Consequentemente, valoriza-se o modo de vidas das comunidades pesqueiras, 

promovendo sua estima e reconhecimento social; 

 - A construção de ranchos adequados promoverá melhorias na qualidade higiênico-

sanitária dos produtos oferecidos. Além disso, os ranchos se tornam visualmente mais 

interessantes para os consumidores. Como reflexo dessa aproximação, pode-se ter como 

resultado um aumento da margem de lucro obtida com a venda do pescado e, 

consequentemente, do bem-estar dos envolvidos na cadeia produtiva do maçunim; 

 - Melhorias na infraestrutura hoje instalada não parecem uma alternativa que possa ser 

viabilizada pela margem de lucro advinda da pesca, fato que coloca o poder público na figura 

de protagonista como agente transformador dessa realidade; 
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- O número de pescadores de maçunim alocados no bairro Zé Nunes não soma grande 

volume (aproximadamente 18 unidades familiares), ou seja, não se trata de uma obra de 

grande vulto. 

 Obviamente, não se trata de uma alternativa de realização imediata, mas, sim, de um 

projeto que deve ser adequadamente delineado e planejado. Entre os diversos cuidados que a 

possível medida exige, adianta-se dois em especial: 

 - Cadastramento prévio dos pescadores que tradicionalmente utilizam os ranchos para 

evitar o desvio de finalidade da medida pretendida, garantindo que a posse dos locais 

permaneça com os atuais ocupantes; 

 - Encontrar alternativas para garantir a continuidade do trabalho dos pescadores locais 

no ínterim até os novos ranchos serem construídos. 

 Por fim, vale dizer que a sinalização visual indicando a localização dos pontos de 

venda do maçunim é uma ação simples que pode aumentar o alcance da ação empreendida. 

 Um outro caminho para aproximar o consumidor do pescador, maximizando as 

oportunidades de vendas diretas, pode ser visto no atual empreendimento conhecido como 

“Passarela da Cocada”, construído às margens da rodovia AL-101. Seguindo esse exemplo, 

stands feitos de forma simples e com baixo orçamento poderiam ser uma opção para facilitar o 

acesso de motoristas aos locais de venda e incentivar o consumo de pescado. 

 

Construção de espaço comunitário para beneficiamento e venda dos bivalves no 

município do Roteiro e no povoado da Palateia 

Visto que no município do Roteiro e no povoado da Palateia o beneficiamento dos 

bivalves é feito em pontos dispersos, muitas vezes na própria residência dos pescadores, 

sugere-se que, caso haja interesse das comunidades envolvidas, construa-se um espaço que 

possa ser compartilhado pelos marisqueiros. Entre as facilidades oferecidas, incluem-se: 

infraestrutura adequada para a desconcha dos organismos, fornos de gasto reduzido (como 

proposto anteriormente), água tratada, local para descarte das conchas e local para venda do 

pescado. Com isso, assim como citado na sugestão anterior, três pontos em especial podem ser 

otimizados: 

- Melhoria da qualidade higiênico-sanitária dos produtos oferecidos; 

- Oferta de um local mais atrativo para aproximar os consumidores diretos; 

- Redução do uso de mata nativa como lenha; 

- Valorização da rotina laboral dos pescadores como parte integrante da cultura local 

dos municípios. 
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Naturalmente, os mesmos comentários sobre a sinalização visual dos pontos de venda e 

o exemplo citado a respeito da “Passarela da Cocada” também podem ser aqui indicados.  

 

Promover a cultura e a gastronomia local 

 Sugere-se a criação de uma data comemorativa que promova a cultura local e incentive 

o consumo de pratos preparados com sururu e maçunim, preferencialmente em época do ano 

com menor consumo de pescado. Entre as possíveis formas de implementação da ideia, tem-

se: 

 - Fazer parcerias com restaurantes da região para que, em uma determinada semana, 

sejam ofertados pratos especiais preparados com os mariscos; 

 - Realizar uma festividade em ambiente público que ofereça espaço para os 

marisqueiros apresentarem seus produtos; 

 - Publicidade local para incentivar o consumo de mariscos. 

 Como resultado, espera-se: 

- Valorizar o trabalho dos pescadores, que ganham visibilidade dentro da sociedade e 

passam a ser incluídos na agenda de seus municípios; 

- Gerar melhores oportunidade de venda em épocas de baixa consumo de pescado, 

principalmente no inverno; 

- Atrair visitantes para a região e, consequentemente, promover a economia local. 

 

Considerar o conhecimento local dos pescadores como fonte de informação  

Indo além do manejo participativo da RESEC do Roteiro, discutido adiante, ressalta-se 

a importância de se considerar o conhecimento local dos pescadores como fonte de 

informação valiosa para somar conhecimentos sobre os recursos naturais da região e auxiliar 

na construção de ordenamentos de uso da laguna.  

Aproveitar o conhecimento ecológico local para formar bancos de dados, muitas vezes 

inviáveis de serem criados de outras formas devido à escassez de recursos humanos e 

financeiros ou mesmo pela ausência de registros históricos, é uma estratégia eficiente não 

apenas para reduzir custos ou preencher lacunas, mas também como uma forma de validar 

regramentos e engajar a própria comunidade nas ações pretendidas. 

 

Reclassificação da RESEC do Roteiro 

Sugere-se que prefeituras e órgãos municipais ambientais somem esforços com o 

Instituto do Meio Ambiente de Alagoas para prover os meios necessários para reclassificar a 
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RESEC do Roteiro em uma das tipologias trazidas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. Isso incluiria o levantamento de dados sobre a região e a abertura de canais de 

diálogo com a comunidade envolvida.  

Ainda que atualmente não haja qualquer indicação da nova categoria a que se 

submeterá a RESEC do Roteiro, as características socioambientais do local apontam para uma 

unidade de conservação do grupo de Uso Sustentável da categoria Reserva Extrativista ou 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, formatos que exigem a gestão por um Conselho 

Deliberativo - constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil e das populações tradicionais residentes na área e seu entorno - e que permitem e 

incentivam a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com 

o disposto no plano de manejo da área.    

Exemplos que podem ser vistos na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé (SC), na 

Reserva Extrativista Açaú-Goiana (PE) e na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta 

do Tubarão (RN), todas incluindo comunidades voltadas para a coleta de mariscos em seus 

ambientes. Apesar de somente a comunidade da Palateia residir no justo limite da reserva, 

deve-se compreender que as duas outras comunidades pesqueiras atuam dentro de seus 

contornos e, a partir do momento que a unidade for devidamente reclassificada, também terão 

seus ranchos de pesca incluídos na futura zona de amortecimento da unidade, situações que as 

incluem como parte na cogestão da área.  

Assim, entende-se que a reclassificação da RESEC poderá trazer, entre outros, os 

seguintes benefícios: 

- Adoção de um plano de manejo que dite de forma clara as regras de uso da área e seu 

entorno, regramento essencial para promover a proteção ambiental da área e do modo de vida 

das comunidades pesqueiras; 

- Incluir as comunidades pesqueiras, via Conselho Deliberativo, como protagonistas 

nos processos decisórios que afetam o manejo da área e de seus recursos naturais; 

- Além de sua função precípua, a criação de um Conselho poderá ser uma ferramenta 

interessante para auxiliar o poder público a identificar e atender as demandas das comunidades 

e dos demais atores envolvidos na área; 

- Criar um espaço para a mediação de conflitos de interesse entre os diferentes 

segmentos econômicos desenvolvidos na região; 

- Fornecer subsídios para o correto planejamento do uso do espaço na margem lagunar, 

garantindo a preservação dos atributos cênicos da região que impulsionam o interesse 

turístico; 
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- Criar alternativas de turismo comunitário e, consequentemente, de geração de renda 

para a população local; 

- Aumentar a visibilidade da região como ponto de referência na conservação de 

ecossistemas lagunares no Nordeste do Brasil. 

 

5. FOTOS 

 

 

 
Figura 2: Ranchos de pesca na margem da laguna do Roteiro, Barra de São Miguel. 

 

 

 
Figura 3: Ranchos de pesca na margem da laguna do Roteiro, Barra de São Miguel. 
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Figura 4: Ponto de desembarque do pescado na orla lagunar do Roteiro. 

 

 
Figura 5: Beneficiamento do sururu na residência de pescador no povoado da Palateia. 

 

 
Figura 6: Descarte de conchas de maçunim em frente aos ranchos de pesca em Barra de São 

Miguel. 
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Figura 7: Descarte de conchas de maçunim em frente aos ranchos de pesca em Barra de São 

Miguel. 

 

 
Figura 8: Recipientes improvisados nos quais os bivalves são cozidos. 

 

 
Figura 9: Recipientes improvisados nos quais os bivalves são cozidos. 
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Figura 10: Emissão de fumaça durante cozimento dos bivalves. 

 

 
Figura 11: Pescadora realizando a desconha dos organismos. 

 

 
Figura 12: Pescador realizando a desconha dos organismos. 
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Figura 13: Beneficiamento dos bivalves sendo realizado por mulheres em regime de parceria 

familiar. 

 

 
Figura 14: Descarte de conchas e materiais utilizados para beneficiamento de maçunim. 

 

 
Figura 15: Ponto de saída para passeios de barco no Povoado da Palateia. 
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