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“Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão.” 

 

João Cabral de Melo Neto 

(Tecendo a manhã, A educação pela pedra, 1966) 
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RESUMO 

Na costa brasileira, a produção de moluscos bivalves está historicamente associada ao 

extrativismo de bancos naturais. Fonte de proteínas de fácil acesso, os bivalves representam 

importante recurso para a geração de renda e para a subsistência de comunidades vulneráveis 

em todo litoral do país. São diversos os bivalves normalmente capturados, porém, no estado 

de Alagoas, duas espécies têm reconhecido potencial pesqueiro: Anomalocardia brasiliana e 

Mytella falcata. Entre as localidades responsáveis por essas capturas, destacam-se os 

municípios de Barra de São Miguel e Roteiro, ambos caracterizados por sua fragilidade 

ambiental, evidenciada pela criação da Reserva Ecológica de Manguezais da Lagoa do 

Roteiro, e pela vulnerabilidade social de sua população. Dentro desse contexto, o presente 

estudo teve como objetivo caracterizar a pesca de A. brasiliana e M. falcata no sistema 

estuarino-lagunar do Roteiro por meio da investigação de seus usuários e seus modos de 

produção. Para tal, foram aplicados 86 questionários semiestruturados aos marisqueiros. A 

investigação também foi baseada na observação livre e nos relatos informais fornecidos ao 

longo da pesquisa realizada durante os anos de 2018 e 2019. A mariscagem no local é feita de 

forma rudimentar, com uso das mãos ou auxílio de um petrecho denominado ticuca, e com 

padrão de comportamento similar aos relatos históricos sobre a pesca dos recursos na costa 

alagoana. Houve consonância entre os conhecimentos tradicionais e os acadêmicos, 

principalmente quanto às variações na produtividade pesqueira, especialmente sentidas em 

períodos de alta pluviosidade que causam a mortalidade dos bivalves. A partir das declarações 

dos pescadores, estimou-se uma CPUE de 1,82 kg de parte edível hora-1 de pesca para A. 

brasiliana e de 2,61 para o M. falcata. Considerando os entrevistados agrupados por sexo, 

registrou-se que as mulheres empregam mais horas de trabalho na coleta e, sobretudo, no 

beneficiamento dos bivalves, porém, obtêm menor CPUE do que os homens. Em relação aos 

grupos por faixa etária, pescadores entre 25 e 50 anos desenvolvem as pescarias mais 

eficientes, demonstrando a conjugação ideal de vigor físico e experiência na coleta de 

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



 

  

agregação de valor ao produto e em condições sanitárias inadequadas. O descarte das conchas 

gera grande volume, resíduo que é preponderantemente depositado nas margens da laguna ou 

destinado para coleta pública, sem qualquer separação. O perfil geral dos pescadores mostrou 

indivíduos com baixa escolaridade e forte relação com a cultura da pesca no local. Apesar da 

predominância de homens, foi comum a presença de mulheres trabalhando na etapa de 

captura dos bivalves. Da mesma forma, homens também foram registrados nas etapas pós-

pesca. A diversificação de renda geralmente está restrita à captura de recursos pesqueiros 

complementares, indicando a alta dependência dos sistemas naturais. A comum 

complementação de renda por meio de programas sociais e as condições de moradia 

insalubres reiteram as associações normalmente feitas pela literatura entre a pobreza e a pesca 

de pequena escala. Sugere-se que exista uma hierarquia dentro da pesca artesanal, sendo a 

coleta de bivalves uma opção restante – “o último último refúgio”. As percepções expostas 

indicaram que 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. 

 

Palavras-chave: bivalves, comunidades extrativistas, conhecimento tradicional, mariscagem, 

pesca de pequena escala. 
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ABSTRACT 

In the Brazilian coast, the production of bivalve molluscs is historically associated with the 

extraction of natural banks. A source of easily accessible proteins, bivalves represent an 

important resource for the generation of income and for the subsistence of vulnerable 

communities along the coast of the country. There are several bivalves caught, however, in 

the state of Alagoas, two species have recognized fishing potential: Anomalocardia brasiliana 

and Mytella falcata. Among the important locations for these catches are the municipalities of 

Barra de São Miguel and Roteiro, both characterized by their environmental fragility, 

evidenced by the creation of the Mangrove Ecological Reserve “Lagoa do Roteiro”, and by 

the social vulnerability of its population. Within this context, the present study aimed to 

characterize the fishing of A. brasiliana and M. falcata in the Roteiro estuarine-lagoon system 

through the investigation of its users and their modes of production. To this end, 86 semi-

structured questionnaires were applied to shellfish fishermen. The investigation was also 

based on free observation and informal reports provided during the survey conducted between 

during 2018 and 2019. Bivalve mollusks gathering is rudimentary, with the use of hands or 

the aid of a tool called ticuca, and with a similar pattern of behavior to historical reports on 

resource fishing on the Alagoas coast. There was a consonance between traditional and 

academic knowledge, especially regarding variations in fishing productivity, especially during 

periods of high rainfall that cause bivalve mortality. From the fishermen's declarations, a 

CPUE of 1.82 kg of edible fishing hour-1 for A. brasiliana and 2.61 for M. falcata was 

estimated. Considering the interviewees grouped by sex, it was observed that women spend 

more working hours collecting and especially benefiting bivalves, but they get lower CPUE 

than men. Regarding the age groups, fishermen between 25 and 50 years develop the most 

efficient fisheries, demonstrating the ideal combination of physical vigor and experience 

collecting bivalves. Beneficiation of shellfish is simple, made with improvised materials, 

without adding value to the product and under inadequate sanitary conditions. Discarding the 

shells generates a large volume of waste, which is mainly deposited on the banks of the 



 

  

lagoon or destined for public collection, without any separation. The general profile of the 

fishermen showed individuals with low education and strong relationship with the cultural 

tradition of fishing in the place. Despite the predominance of men, it was common to register 

women working in the bivalve capture stage. Similarly, men were also present in the post-

fishing stages. Income diversification is usually restricted to complementary fishing 

resources, indicating the high dependence on natural systems. Common income 

complementation through social programs and unhealthy housing conditions reiterate the 

associations usually made in the literature between poverty and small-scale fishing. It is 

suggested that there is a hierarchy within artisanal fishing, with bivalve harvesting a 

remaining option - “the last last resort”. The perceptions exposed indicated that fishing 

communities do not have their voice heard in the decision-making processes that involve their 

resources and the space in which they operate. Exclusion and social invisibility result in 

discontent and low esteem for their role within society. 

 

Key words: bivalves, extractive communities, traditional knowledge, bivalve mollusks 

gathering, small-scale fishery. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

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, de 

forma resumida, 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, 2018a), pela vulnerabilidade social de sua 

população (ADHB, 2013) e pela presença de comunidades pesqueiras. 

Entretanto, na região, a exploração dos recursos naturais ainda é feita de forma 

desordenada e ameaça colocar em choque as necessidades imediatas das comunidades e a 
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preservação do meio ambiente. Informações que alertam sobre a vulnerabilidade da área de 

estudo e vão ao encontro das discussões sobre o papel que a pesca artesanal pode 

desempenhar para o alívio da pobreza das camadas mais desfavorecidas (BENÉ & FRIEND, 

2011). 

Nesse mesmo sentido, uma das ideias comumente transmitidas pela literatura que 

relaciona a pesca de pequena escala com a pobreza de seus praticantes também pode ser aqui 

assinalada. Segundo seus autores, a pesca artesanal oferece à camada mais pobre da 

população uma última alternativa de ocupação ou uma “válvula de segurança” como meio de 

subsistência (PANAYOTOU, 1980; BAILEY & JENTOFT, 1990; MACHENA & 

KWARAMBA, 1997; TOWNSLEY, 1998; PAYNE, 2000; FAO, 2001). A sua característica 

de acesso livre permite que pessoas que têm negada sua participação em outras atividades 

econômicas devido a impedimentos de origem financeira, social e política encontrem na pesca 

uma última opção.  

No caso da mariscagem, a baixa tecnologia e capital necessários para ingressar na 

atividade parecem situar os catadores de bivalves em um patamar abaixo, em uma escala de 

vulnerabilidade, às demais categorias de pesca artesanal. Na maioria das vezes, há muito 

pouco capital investido, sendo os bivalves capturados diretamente com as mãos ou com o 

auxílio de petrechos rudimentares. Além disso, a própria predominância de mulheres na 

atividade e a presença de outras categorias normalmente marginalizadas dentro do universo da 

pesca demonstram a acessibilidade da mariscagem para as camadas mais excluídas.  

Assim, é a partir desse panorama que o presente estudo se insere com o objetivo de 

caracterizar os usuários e os modos de produção de A. brasiliana e M. falcata no sistema 

estuarino-lagunar do Roteiro, considerando o conhecimento local dos pescadores como 

principal fonte de informação. A partir dessa investigação, espera-se somar conhecimentos 

para os bancos de dados das espécies e da região, fornecendo subsídios que possam auxiliar 

na construção de ordenamentos pesqueiros e no plano de manejo necessário à efetiva 

administração da unidade de conservação ali situada. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Sistema estuarino-lagunar do Roteiro 

 

O sistema estuarino-lagunar do Roteiro está localizado na região central do litoral do 

estado de Alagoas, cerca de 35 km ao sul da capital Maceió, abrangendo os municípios de 

Barra de São Miguel e Roteiro. Parte da Bacia Hidrográfica do Rio São Miguel, está 

associado à desembocadura do rio homônimo e possui aproximadamente 8 km2, largura 

máxima de 1.375 m e mínima de 300 m, com comprimento em linha reta de 10.575 m de 

extensão (SILVA, 2001).  

Segundo a classificação oficial de Köppen, a região é classificada com clima “As”, ou 

seja, tropical, quente, com chuvas de outono e inverno, sendo a precipitação pluviométrica 

média anual entre 1.000 mm e 1.500 mm. A temperatura média do ar não apresenta grandes 

oscilações, ficando entre 23°C e 28°C (BARROS et al., 2012).  

No tocante a geomorfologia, constitui-se pela presença de um tabuleiro costeiro 

caracterizado pela presença de falésias de declividade acentuada, que originam ravinas e 

apresentam topos dissecados majoritariamente ocupados por culturas de cana-de-açúcar, e de 

planícies marinhas e flúvio-marinhas marcadas pela presença de cordões litorâneos cobertos 

com vegetação de restinga (SILVA, 1997; SILVA, 2001; OLIVEIRA & NASCIMENTO, 

2018).  

Na área lagunar, a mistura entre as águas marinhas e fluviais cria as condições para o 

estabelecimento de mangues, que cobrem extensa área distribuída em grandes manchas 

fragmentadas, dentre os quais o mangue branco (Laguncularia racemosa) e o mangue 

vermelho (Rhizophora mangle) são as espécies mais comuns (OLIVEIRA et al., 2014; 

MATIAS & SILVA, 2017).  

No tocante as atividades econômicas, o sistema estuarino-lagunar está inserido em 

uma região com alto fluxo turístico e crescente especulação imobiliária, características 

facilmente observadas pelo elevado números de hotéis e resorts que se concentram em Barra 

de São Miguel (Seplag/AL, 2018a). Paralelamente, representando a maior parte da economia 

do Roteiro, outra atividade marcadamente presente na região é a agroindústria da cana de 

açúcar (Seplag/AL, 2018b). 

Compartilhando esse mesmo espaço, a pesca artesanal também se faz presente como 

importante fonte de renda e alimentação para a população residente às margens da laguna. 
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Apesar de incluir peixes e crustáceos entre os recursos-alvo, seu potencial pesqueiro 

comercial é baseado sobretudo na coleta de moluscos bivalves representados por 

Anomalocardia brasiliana (maçunim), Mytella falcata (sururu) e Crassostrea rhizophorae 

(ostra), direcionamento já registrado na década de 1980 por Silva & Pereira-Barros (1988). 

Para a ostra, a produção também ocorre por meio de iniciativa aquícola que reúne 

aproximadamente 20 pequenos produtores e que substitui a simples coleta de organismos 

adultos para venda pela captura e engorda de juvenis através de metodologias de fácil manejo 

(VILAR, 2012). 

 

2.2. Reserva Ecológica de Manguezais da Lagoa do Roteiro 

 

Parte integrante do sistema estuarino-lagunar, a Reserva Ecológica de Manguezais da 

Lagoa do Roteiro 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 (ALAGOAS, 1987).  

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". 

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

nova legislação, até hoje, a medida não foi realizada. A inércia do poder público, deixando a 

área em desconformidade com o 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 tradicionais que sobrevivem dos recursos naturais da laguna, 
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muitas vezes conflitantes com os outros usos aos quais a região está sujeita (CORREIA & 

SOVIERZOSKI, 2008). Problemática com consequências que podem ser elucidadas pelo 

estudo de Oliveira & Nascimento (2018), que, entre os anos de 2004 e 2017, registraram uma 

perda de 42,02 hectares de vegetação de mata atlântica em área que compreende o interior e o 

entorno da RESEC - considerada pelos autores como uma distância de 1.200 metros a partir 

dos limites máximos da UC -, acontecimento atribuído à atividade antrópica desordenada na 

região.  

 

2.3. Mytella falcata  

 

Mytella falcata (D’orbingy, 1842) é uma espécie de molusco bivalve da família 

Mytilidae com distribuição na costa atlântica, entre a Venezuela e a Argentina, e, na costa do 

Pacífico, do México ao Equador (SOOT-RYEN, 1955). Atualmente, é registrada como uma 

espécie invasora com grande capacidade de dispersão na costa sudeste dos Estados Unidos 

(BOUDREAUX & WALTERS, 2006; SPINUZZI et al., 2013) e nas Filipinas (VALLEJO et 

al., 2017), fato que a tem colocado como foco de investigações nesses locais. No Brasil, seus 

bancos naturais são descritos em zonas infralitorais (PEREIRA & GRAÇA LOPES, 1995) e 

sobretudo em zonas entremarés (ARAÚJO et al., 2009; PEREIRA et al., 2003). Por meio do 

bisso se adere a substratos, formando colônias, sendo encontrada em locais com fundos 

lodosos e arenolodosos, desde a superfície até aproximadamente 10 cm de profundidade 

(NARCHI & GALVÃO-BUENO, 1983). 

 Conhecida popularmente como sururu, sutinga ou mexilhão de estuário, M. falcata 

também é classificada em sinonímia como Mytella charruana (SOOT-RYEN, 1955). 

Encontrada na costa brasileira com tamanho máximo de aproximadamente 50 mm, é 

normalmente comercializada acima de 30 mm (NARCHI & GALVÃO-BUENO, 1983; 

ARAÚJO et al., 2009). Sugere-se que o ciclo de vida da espécie seja curto, próximo de doze 

meses, (PEREIRA et al., 2003), sendo encontrados indivíduos sexualmente maduros aos 18 

mm com apenas dois a três meses de idade (NASCIMENTO, 1969). 

Representa, junto com o também estuarino Mytella guyanensis e o mexilhão marinho 

Perna perna, os mitilídeos de grande interesse comercial brasileiro, aparecendo como o 

segundo molusco mais produzido no Brasil (MPA, 2011). Porém, enquanto a produção de P. 

perna se desenvolve principalmente através de cultivos com alta tecnologia, a viabilidade 

aquícola do sururu nunca foi implementada comercialmente. Entre as investigações feitas, 
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destacam-se os estudos no Complexo Mundaú-Manguaba em Alagoas (PEREIRA-BARROS, 

1987; CORREIA, 1996) e no Canal de Bertioga em São Paulo (PEREIRA & GRAÇA-

LOPES, 1995), que obtiveram sucesso na captação de sementes de M. falcata em coletores 

artificiais. Outras iniciativas são encontradas nos trabalhos de Costa & Nalesso (2002), que 

acompanharam o crescimento de sementes em um cultivo experimental, de França et al. 

(2013), que selecionaram áreas potenciais de cultivo da espécie no Maranhão, e de Onodera & 

Henriques (2017), que testaram a influência da temperatura sobre a mortalidade dos 

organismos. Entretanto, a produção do gênero Mytella ainda segue baseada no simples 

extrativismo de bancos naturais. 

Importante recurso alimentar e econômico de diversas famílias litorâneas (ARAÚJO et 

al., 2009; MONTELES et al., 2009, FREITAS et al., 2012; COUTINHO et al., 2014; 

PEREIRA et al., 2017), o sururu tem especial destaque no litoral do estado de Alagoas, onde 

estima-se que cerca de 10 mil pessoas, em sua maioria de baixa condição econômica e social, 

trabalhem na coleta do recurso (PALMEIRA et al., 2016). Encontrado em abundância nas 

lagunas Mundaú e do Roteiro, a produção da espécie está exclusivamente associada à retirada 

dos organismos diretamente dos manguezais, sendo até hoje realizada de forma tipicamente 

artesanal e familiar (BEZERRA & SILVA-NETO, 2014). Conforme documentado por 

Tamano et al. (2015), a coleta do sururu ocorre preferencialmente nos horários de maré baixa 

com jornadas que iniciam de madrugada e podem ultrapassar 12 horas de trabalho, quando se 

inclui o beneficiamento dos organismos. Os pescadores mergulham sem qualquer suporte de 

oxigênio ou equipamento de proteção individual, retirando com as mãos os animais do fundo 

lodoso.  

 

2.4. Anomalocardia brasiliana 

 

Com denominação popular de maçunim, vôngole ou berbigão, Anomalocardia 

brasiliana (Gmelin, 1791) é uma espécie de molusco bivalve da família Veneridae com ampla 

distribuição, ocorrendo desde as Antilhas até o Uruguai (RIOS, 1994). Presente em toda costa 

brasileira, é encontrado com maior abundância em zonas entremarés com águas rasas de baixa 

turbulência e pouco material em suspensão, ficando normalmente enterrado superficialmente 

em substratos arenosos e arenolodosos (NARCHI, 1972).   

É descrita como uma espécie eurihalina, euritérmica e com resistência a condições 

prolongadas de anoxia (LEONEL et al., 1983; SCHAEFFER-NOVELLI, 1980; HIROKI, 
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1977; BOEHS et al., 2008), características que, somadas ao seu rápido crescimento, lhe 

permitem formar bancos naturais com biomassas significativas em habitats com grande 

variabilidade ambiental, como enseadas, baías e desembocaduras de estuários (ARRUDA-

SOARES et al., 1982; CANTERA, 1991; PEZZUTO & ECHTERNACHT, 1999). Apesar de 

tolerante a estresses ambientais, apresenta elevação na taxa de mortalidade em períodos com 

alta pluviometria, fator determinante para sua distribuição e sobrevivência (MONTI, 1991; 

BARREIRA & ARAÚJO, 2005). 

No Brasil, registros de sambaquis formados predominantemente por suas conchas são 

associados a áreas ocupadas por sociedades pré-colombianas (BOFFI, 1979; SCHEEL-

YBERT et al., 2003), mostrando a forte relação desse recurso com o modo de vida das 

comunidades litorâneas. Atualmente, constitui importante fonte de proteínas e de geração de 

renda para diversas comunidades ao longo de todo o litoral brasileiro (NISHIDA et al., 2004; 

DIAS et al., 2007; MONTELES et al., 2009, EL DEIR, 2009; SILVA-CAVALCANTI & 

COSTA, 2011; PEZZUTO & SOUZA, 2015). A despeito da produção ser realizada de forma 

exclusivamente artesanal e extrativista, sem qualquer tecnologia de cultivo associada, soma 

cerca de 18% da produção de moluscos bivalves do país (MPA, 2011).  

No estado de Alagoas, apesar da importância cultural que levou o sururu a ser 

considerado como Patrimônio Imaterial, o maçunim é o bivalve que apresenta os maiores 

valores de captura. Segundo os últimos dados publicados sobre a produção de pescado do 

estado, no ano de 2007, o maçunim foi responsável por mais de 50% dos moluscos bivalves 

capturados (AECID, 2008).  
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4. CAPÍTULO I 

CONHECIMENTO LOCAL E PESCA DE ANOMALOCARDIA BRASILIANA NO 

SISTEMA ESTUARINO-LAGUNAR DO ROTEIRO, ALAGOAS - BRASIL1 

  

 
1Artigo elaborado seguindo as normas da Revista Biota Neotropica. Disponível em: < 
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Resumo: O sistema estuarino-lagunar do Roteiro, parte central do litoral de Alagoas, é um 

ambiente caracterizado por conflitos socioambientais que conjugam a presença de uma 

unidade de conservação, a alta demanda turística de seu litoral e a presença de comunidades 

pesqueiras tradicionais que procuram na coleta do molusco bivalve Anomalocardia brasiliana 

um importante recurso alimentar e de geração de renda. Assim, dentro desse cenário, o 

presente estudo teve como objetivo caracterizar a atividade extrativista de A. brasiliana no 

ambiente lagunar e gerar informações sobre o recurso a partir do conhecimento local de seus 

usuários. Para tal, foram aplicados 14 questionários semiestruturados aos marisqueiros. A 

investigação também foi baseada na observação livre e nos relatos informais fornecidos ao 

longo da pesquisa realizada no ano de 2019. Os resultados mostraram que, na comparação dos 

conhecimentos tradicionais com os acadêmicos, pontos de convergência foram observados 

quanto à influência da competição intraespecífica por espaço e alimento para o recrutamento 

de novos indivíduos e às quedas de produtividade causadas por altos índices de pluviosidade. 

A mariscagem no local é feita de forma rudimentar e com o auxílio de um petrecho 

denominado ticuca, com malha entre nós opostos variando de 10 a 20 mm. Os sítios de pesca 

assinalados indicaram a presença de A. brasiliana em áreas com grande variabilidade 

ambiental, baixa energia de onda e sedimento arenoso. A coleta é feita, em média, durante 

4,08 dias da semana, empregando-se 7,46 horas diárias de esforço. Já para a desconha dos 

organismos, registraram-se 4,32 dias e 7,27 horas diárias. A quantidade de parte edível obtida 

diariamente, segundo os pescadores, atinge a média de 13,54 kg/dia, gerando uma CPUE de 

1,82 kg hora-1 de pesca. Considerando uma população estimada de 18 pescadores, inferiu-se 

que a comunidade estudada retire do local aproximadamente 4.322 kg de parte edível/mês, o 

que gera o descarte de 27.064 kg de conchas/mês. A desconcha do bivalve é feita no próprio 

local de desembarque, em ranchos de pesca construídos de forma precária e em condições 

sanitárias inadequadas. As conchas são descartadas ao redor dos ranchos, modificando a 

paisagem local. 

 

Palavras-chave: maçunim, conhecimento tradicional, mariscagem, comunidades 

extrativistas, pesca artesanal.  

 

Traditional knowledge and fishing of Anomalocardia brasiliana in the estuary-lagoon 

system of Roteiro, Alagoas – Brazil 

 

Abstract: The estuarine-lagoon system called Roteiro, central part of the coast of Alagoas, is 

an environment characterized by socio-environmental conflicts that combine the presence of a 

conservation unit, the high tourist demand of its coast and the presence of traditional fishing 

communities that seek the gathering of bivalve mollusk Anomalocardia brasiliana an 
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important food and income generating resource. Thus, within this scenario, this project aimed 

to characterize the extraction activity of A. brasiliana in the lagoon environment and 

providing information about the resource from the traditional knowledge of its users. To reach 

this purpose, 14 semi-structured questionnaires were applied to shellfish fishermen. The 

investigation was also based on free observation and informal reports provided during the 

research conducted in 2019. The results showed that, when comparing traditional knowledge 

with academics, points of convergence were observed regarding the influence of intra-specific 

competition for space and food for recruitment of new individuals and productivity declines 

caused by high rainfall. Shellfish on-site is done in a rudimentary manner and with the aid of 

a tool called ticuca, with mesh between opposite nodes ranging from 10 to 20 mm. The 

fishing spots indicated the presence of A. brasiliana in areas with high environmental 

variability, low wave energy and sandy sediment. The collection is done, on average, during 

4.08 days of the week, using 7.46 hours of effort daily. For the bivalve processing stage, there 

were 4.32 days and 7.27 hours daily. The amount of edible part obtained daily, according to 

fishermen, reaches an average of 13.54 kg/day, generating a CPUE of 1.82 kg hour-1 fishing. 

Considering a population of 18 fishermen, it was estimated that the studied community 

removed approximately 4,322 kg of edible part/month from the site, which generates the 

disposal of 27,064 kg of shells/month. Beneficiation of the bivalve is carried out on the 

landing site, on poorly constructed fishing ranches and in inadequate sanitary conditions. The 

shells are discarded around the ranches, changing the local landscape. 

 

Key-words: maçunim, traditional knowledge, bivalve mollusks gathering, extractive 

communities, artisanal fishery. 

 

Introdução 

 

Conhecido popularmente como maçunim, vôngole ou berbigão, Anomalocardia 

brasiliana (Gmelin, 1791) é uma espécie de molusco bivalve da família Veneridae com ampla 

distribuição, ocorrendo desde as Antilhas até o Uruguai (Rios 1994). Presente em toda costa 

brasileira, é encontrado com maior abundância em zonas entremarés com águas rasas de baixa 

turbulência e pouco material em suspensão, ficando normalmente enterrado superficialmente 

em substratos arenosos e arenolodosos (Narchi 1972).  

É descrita como uma espécie eurihalina, euritérmica e com resistência a condições 

prolongadas de anoxia (Leonel et al. 1983; Schaeffer-Novelli 1980; Hiroki 1977; Boehs et al. 

2008). Características que, somadas ao seu rápido crescimento, lhe permitem formar bancos 

naturais com biomassas significativas em habitats com grande variabilidade ambiental, como 

enseadas, baías e desembocaduras de estuários (Arruda-Soares et al. 1982; Cantera 1991; 

Pezzuto & Echternacht 1999).  

No Brasil, a relação de A. brasiliana com a pesca está historicamente associada ao 

extrativismo de bancos naturais. Registros de sambaquis formados predominantemente por 
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suas conchas são associados a áreas ocupadas por sociedades pré-colombianas (Boffi 1979; 

Scheel-Yebert et al. 2003), mostrando a forte relação desse recurso com o modo de vida das 

comunidades litorâneas. Atualmente, apesar da produção ainda ser realizada de forma 

exclusivamente artesanal e extrativista, sem qualquer tecnologia de cultivo associada, soma 

cerca de 18% da produção de moluscos bivalves do país (MPA 2011), fornecendo importante 

fonte de alimento e de geração de renda para comunidades pesqueiras em toda costa brasileira 

(Nishida et al. 2004; Dias et al. 2007; Monteles et al. 2009; El-Deir 2009; Silva-Cavalcanti & 

Costa 2011; Pezzuto & Souza 2015).   

Nesse mesmo sentido, no estado de Alagoas, o maçunim aparece como um dos 

principais moluscos bivalves capturados. Entre as localidades que direcionam suas capturas 

para a espécie, destacam-se os municípios de Barra de São Miguel e Roteiro, ambos 

localizados nas margens do sistema estuarino-lagunar do Roteiro, parte central do litoral 

alagoano. Região esta que é marcada por conflitos socioambientais que conjugam a presença 

da Reserva Ecológica de Manguezais da Lagoa do Roteiro – RESEC do Roteiro - (Alagoas 

1987), a crescente atividade antrópica impulsionada pela vocação turística de seu litoral 

(Seplag/AL 2018), a vulnerabilidade social de sua população (ADHB 2013) e a presença de 

comunidades pesqueiras tradicionais. 

Assim, dentro desse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar os 

modos de produção de A. brasiliana no sistema estuarino-lagunar do Roteiro e gerar 

informações sobre a espécie, considerando o conhecimento local dos pescadores como 

principal fonte de informação. Destarte, pretende fornecer subsídios que possam auxiliar na 

construção do ordenamento da pesca na região, e, consequentemente, do uso do espaço e dos 

recursos da laguna e da unidade de conservação ali estabelecida.  

 

Material e métodos 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no sistema estuarino-lagunar do Roteiro, 

localizado na região central do litoral de Alagoas - coordenadas 09º 50’ 0” de latitude Sul e 

35º 57’ 30” de longitude Oeste (Figura 1) -, durante o ano de 2019. Primeiramente, quatro 

visitas exploratórias foram feitas para reconhecimento geral da área, identificação dos locais 

de desembarque, contato inicial com possíveis lideranças e demais pessoas de referência que 

atuam na pesca dos bivalves, bem como para o conhecimento mínimo da atividade extrativista 

em questão.  
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Figura 1: Localização da área de estudo, sistema-estuarino lagunar do Roteiro, Alagoas, Brasil.  

 

Após esse entendimento primário sobre a mariscagem na região, foi elaborado um 

questionário semiestruturado, baseado na literatura disponível sobre pesca e com o objetivo de 

investigar, dentre outras questões: modo de realização das pescarias; esforço médio 

empregado; forma de beneficiamento, armazenamento, comercialização e descarte de resíduos 

dos bivalves capturados; e conhecimentos ecológicos locais sobre a pescaria em questão. 

Assim, os questionários foram aplicados para validação e correção de eventuais problemas de 

compreensão por parte dos pescadores, sendo então finalizados.   

Antes de cada entrevista, os pesquisadores se identificavam, explicando o intuito da 

pesquisa e de que forma seriam utilizados os dados. Nesse momento, o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) era lido e assinado, esclarecendo-se possíveis 

dúvidas sobre o estudo. Todas as etapas do estudo foram aprovadas pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Alagoas (nº 15019819.5.0000.5013). 

As primeiras entrevistas foram realizadas com aqueles pescadores identificados nas 

primeiras incursões ao local e que se mostraram mais solícitos na prestação das informações. 

Posteriormente, foi solicitado a esses que indicassem seus pares para que também fossem 

entrevistados e assim sucessivamente, método denominado “bola de neve” (Bailey 1982). 

Entretanto, quando um dos entrevistados não indicava um pescador, outro era abordado 

aleatoriamente. Os questionários foram aplicados em dias e horários diversos, de forma a 
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melhor oportunizar o encontro com os pescadores de acordo com suas rotinas de trabalho. 

Assim, os entrevistados foram abordados principalmente durante o desembarque ou 

beneficiamento do pescado nos ranchos de pescas, nas proximidades da laguna ou em suas 

residências (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Entrevista com pescadora de maçunim no momento da despesca. Fonte: Autores. 

 

Para adequada caracterização do ambiente onde a atividade é exercida, os sítios 

preferenciais de pesca foram assinalados pelos entrevistados em um mapa da região. Ainda 

que a atividade seja de pesca artesanal, extrativista, e de base familiar, os pescadores se 

utilizam de materiais para facilitar a obtenção do molusco, reduzindo o esforço de pesca. 

Esses petrechos utilizados pelos pescadores foram registrados e descritos, analisados através 

de observação in loco, com medição do tamanho de malhas entre nós opostos, e registrados 

através de fotografias.  

De forma complementar, a pesquisa também foi baseada na observação livre, por meio 

do acompanhamento das atividades rotineiras dos pescadores, e nos relatos fornecidos pelos 

pescadores ao longo da pesquisa, conforme Bruyne et al. (1977). Todas as informações 

consideradas relevantes foram registradas em áudios gravados pelos pesquisadores ao final 

dos dias de entrevistas, em um diário de campo e, quando cabível, ilustradas por fotografias. 

Todas as estimativas de capturas foram feitas com base nas declarações feitas pelos 

pescadores. A Captura por Unidade de Esforço (CPUE) (kg hora-1 de pesca) foi estimada 

dividindo-se a produção total diária pelo esforço total, em horas de pesca, conforme a 

equação: CPUE = QME / TP. Sendo que nesta: QME = Quantidade (kg) média de parte edível 

de maçunim oriunda de um dia de pesca; TP = Tempo (horas) de pesca durante o período de 
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um dia. Já para determinar as capturas mensais em quilogramas (CM), considerou-se o 

número médio de dias trabalhados por semana, sendo o mês composto por 4,35 semanas. 

Assim: CM = QME x nº dias de pesca por semana x 4,35.  

A renda mensal (RM) dos marisqueiros foi calculada a partir da captura mensal (CM) 

de parte edível (kg) e do preço por quilograma (R$) que os pescadores alegaram obter com a 

venda do produto final em três diferentes situações (valores mínimos, médios e máximos). 

Dessa forma: RM = CM x R$. Para estimar o peso total das capturas (animal inteiro: parte 

edível mais concha) e o peso das conchas descartadas, utilizou-se o índice de rendimento (IC) 

de 13,77% apontado pela literatura (Lavander et al. 2011). 

Os aspectos qualitativos da pesquisa foram analisados sob a abordagem 

emicista/eticista, comparando-se os conhecimentos tradicionais/êmicos com os encontrados 

na literatura acadêmica (Feleppa 1986). 

 

Resultados 

1. Reconhecimento geral da área 

  

Inicialmente, as visitas exploratórias permitiram identificar o principal ponto de 

desembarque das capturas de maçunim feitas na laguna do Roteiro: bairro Zé Nunes, em 

margem próxima à desembocadura do rio, no município de Barra de São Miguel (Figura 3). 

Cabe destacar que, além desse, outros dois pontos de desembarque foram identificados: 

Povoado da Palateia, também no município de Barra de São Miguel, e orla do município de 

Roteiro. Nestes, porém, o maçunim aparece como recurso complementar, sendo o sururu 

(Mytella falcata) o principal bivalve capturado. Assim, a partir dessa informação, buscando 

atender o objetivo do presente estudo, os esforços da investigação se direcionaram para o 

primeiro ponto. 

 

Figura 3: Despesca de maçunim no bairro Zé Nunes, Barra de São Miguel. Fonte: Autores. 
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Através do reconhecimento do local – contagem dos ranchos de pesca – e das 

informações fornecidas pelos extrativistas, estimou-se a presença de 18 pessoas atuando na 

coleta de A. brasiliana no bairro Zé Nunes. Assim considerado, no total, 14 questionários 

foram aplicados, percentual que representa aproximadamente 77,78% da população estimada.  

 

2. Atividade extrativista 

 

Segundo as marcações assinaladas pelos entrevistados em um mapa da região, a pesca 

ocorre em uma porção da laguna que se situa no entorno e no interior da RESEC, iniciando 

em área anterior à abertura do canal e abrangendo um maior número de pontos próximos à 

desembocadura (Figura 4).   

 

 

Figura 4: RESEC do Roteiro contornada em verde, áreas de pesca assinaladas pelos pescadores de A. 

brasiliana em amarelo e ponto de desembarque representado por um triângulo. Fonte: Elaborado pelos 

autores a partir de mapa disponibilizado pelo Google Earth. 

 

A retirada dos organismos é realizada com o auxílio de um petrecho denominado 

ticuca (Figura 5) e, apesar dos pescadores utilizarem malhas que variam entre 10 e 20 mm 

entre nós opostos, o tamanho mais comumente encontrado em campo foi o de 12 mm. O 

petrecho é encomendado a um artesão da localidade e custa, aproximadamente, R$100,00. 

Apenas um entrevistado, uma mulher de idade avançada, disse fazer a retirada dos bivalves 

diretamente com as mãos, alegando não possuir a força necessária para utilizar o citado 

artefato.  
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Figura 5: Petrecho denominado ticuca utilizado para auxiliar a retirada do maçunim do substrato. 

Fonte: Autores. 

 

A observação das rotinas de pesca mostrou que a coleta do maçunim é realizada nas 

áreas de menor profundidade da laguna, preferencialmente em horários com baixa insolação. 

A escolha do local de coleta é feita de forma diferenciada por cada um dos catadores. Alguns 

deles declararam possuir pontos fixos de pesca (28,57%), repetindo-os sem qualquer 

intervalo, enquanto outros trabalham de acordo com a profundidade determinada pela maré 

(21,43%) e/ou procuram pelos locais com maiores quantidades (21,43%) (Tabela 1). Todos os 

pescadores utilizam barcos para acessar o local de pesca, porém, apenas 58,33% possuem 

motor (“motor de rabeta”). Na maioria das vezes (83,33%), o barco é de propriedade do 

entrevistado. A maré morta (50,00%) e a maré baixa (42,86%) foram citadas como condições 

ambientais benéficas para a prática da atividade. 

 

Tabela 1: Métodos de escolha do local de pesca citados pelos catadores de maçunim da laguna do 

Roteiro. 

Aspectos Respostas n % 

Método de escolha do local de pesca 

Pontos fixos 4 28,57 

Conforme maré, prefere locais mais rasos 3 21,43 

Procura por locais com maiores quantidades 3 21,43 

Aleatório 2 14,29 

Procura por locais com maiores organismos 1 7,14 

Faz rodízio 1 7,14 

 Total 14 100 
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Quanto à sazonalidade, a pesca ocorre em todos os meses do ano, porém, segundo os 

relatos dos pescadores mais experientes, o inverno proporciona a captura de organismos 

maiores, enquanto o verão os melhores preços de venda. Os mesmos também alegaram que 

consideram a retirada dos organismos adultos como essencial para manter a produtividade do 

local uma vez que acreditam que o espaço é limitante para o crescimento de novos indivíduos. 

A partir de seu entendimento, também atribuíram a queda na produtividade do inverno de 

2017 aos altos índices de pluviosidade na região.   

Conforme declaração dos entrevistados, a coleta é feita, em média, durante 4,08 dias 

da semana, empregando-se 7,46 horas diárias de esforço (Tabela 2). Já para a desconha dos 

organismos, a frequência semanal é de 4,32 dias e 7,27 horas diárias. A quantidade de parte 

edível obtida por dia, segundo os pescadores, varia entre cinco e 40 kg, gerando, em média, 

13,54 kg/dia. Assim, incluindo-se todas as declarações feitas, a CPUE estimada foi de 1,82 kg 

hora-1 de pesca, enquanto, excluindo-se os dados do único pescador que coleta o maçunim 

sem o uso da ticuca, a CPUE foi 1,92 kg hora-1 de pesca. 

 

Tabela 2: Tempo médio empregado na pesca e beneficiamento do maçunim e quantidade média de 

parte edível (kg) capturada por dia pelos pescadores da laguna do Roteiro. 

Aspectos Mínimo Máximo Média 

Nº de dias semanais que trabalha na coleta 

Nº de horas diárias que trabalha na coleta 

2 

3 

7 

12 

4,08 

7,46 

4,32 

7,27 

Nº de dias semanais que trabalha na desconcha 

Nº de horas diárias que trabalha na desconcha 

2 

3 

7 

12 

Quantidade de parte edível (kg) capturada por dia 5 40 13,54 

 

Com isso, considerando uma população de 18 pescadores, estimou-se que a 

comunidade estudada retire do local aproximadamente 244 kg/dia e 4.322 kg de parte 

edível/mês. Os mesmos cálculos, considerando o peso total dos organismos com concha, 

resultaram em 1.770 kg/dia e 31.386 kg/mês. Assim, pode-se inferir que o processamento do 

molusco por esta comunidade gere aproximadamente 1.526 kg de conchas/dia e 27.064 kg de 

conchas/mês, resíduo descartado indevidamente (Figura 6), como tratado a seguir.  
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Figura 6: Descarte de conchas de maçunim em frente aos ranchos de pesca nas margens da laguna do 

Roteiro. Fonte: Autores. 

 

De forma complementar, registra-se a informação de que a presença do peixe-boi 

(Trichechus manatus manatus) foi citada pelos pescadores como situação comum na laguna, 

não sendo apontada como prejudicial à pesca. Da mesma forma, não houve relatos de 

situações de hostilidade com a espécie.  

 

3.Beneficiamento e comercialização  

 

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

construídos de forma precária (Figura 7). O maçunim é cozido, normalmente em galões de 

tinta reutilizados (Figura 8), e sua concha é retirada com auxílio de uma peneira (Figura 9). 

Entre os entrevistados, 42,86% disseram desconchar após o retorno da pescaria, ainda no 

mesmo dia, enquanto os demais realizam o processo no dia seguinte. Em todos os ranchos, o 

cozimento dos organismos utiliza lenha como combustível uma vez que o preço do gás é 

considerado economicamente inviável pelos pescadores. Segundo os pescadores, é necessário, 

em média, uma lata de 18 litros de organismos com concha para se obter um quilo de carne. O 

armazenamento do produto é feito em refrigeradores próprios, somente um entrevistado disse 

utilizar refrigerador de terceiro, instalados em cada rancho de pesca, até a sua venda.  
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Figura 7: Ranchos de pesca na margem da laguna do Roteiro. Fonte: Autores. 

 

Figura 8: Recipientes improvisados nos quais o maçunim é cozido. Fonte: Autores. 

 

Figura 9: Pescador realizando a desconha com auxílio de peneira. Fonte: Autores. 
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Apenas um entrevistado afirmou vender sua produção somente para o consumidor 

final, sendo mais comum a venda exclusiva para atravessadores (42,86%) ou para ambos 

(50,00%). Nesse último caso, ainda que os pescadores aproveitem oportunidades de vendas 

diretas, a negociação, de forma geral, segue concentrada com o atravessador. Assim, a maior 

parte da produção é comercializada uma a duas vezes na semana e direcionada para um único 

comprador que se desloca até os ranchos de pesca. Segundos os relatos, alguns turistas 

também aparecem no ponto de desembarque, mas a falta de um local mais receptivo aos 

compradores dificulta que essas melhores oportunidades de venda se desenvolvam. 

Combinando essas possibilidades, como local de venda, o ponto de desembarque foi citado 

por 43,48% dos entrevistados e a residência do próprio pescador por 47,83% deles. Feiras e 

peixarias foram citadas apenas em 8,70% das entrevistas. 

O preço médio declarado do quilo de venda variou entre R$7,00 e R$ 10,00 no verão e 

entre R$ 5,00 e R$8,00 no inverno - preço imposto pelo atravessador. Algumas pequenas 

vendas feitas por encomenda e direto para o consumidor final podem atingir valores entre 

R$10,00 e R$ 20,00, mas não somam grande volume. Considerando três diferentes cenários 

(R$5; R$8; R$10), a renda média mensal estimada resultou, respectivamente, em R$1.200, 

R$1.921 e R$2.401.  

As conchas, assim como os materiais utilizados para o cozimento, são descartadas no 

próprio local de desembarque, ao redor dos ranchos (Figura 10). No momento, não existe 

qualquer aproveitamento para o material. Porém, em anos anteriores, os catadores afirmaram 

que, esporadicamente, ocorreram vendas das conchas para um comprador de Arapiraca (AL) 

com a finalidade de uso em ração animal. Algumas vendas para aterros também já foram 

realizadas, entretanto, sem continuidade. Indagados sobre o possível uso das conchas para 

artesanato, os catadores alegaram que o retorno financeiro é insignificante e, por isso, não 

dedicam tempo a essa atividade. 

 

Figura 10: Descarte de materiais utilizados para o cozimento dos bivalves. Fonte: Autores. 
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Discussão 

 

 Apesar da coleta de A. brasiliana ser prática comum ao longo de toda costa brasileira 

(Silva-Cavalcanti & Costa 2011), certas peculiaridades marcam a pescaria em cada 

localidade. Como uma das principais formas de manifestação dessas idiossincrasias, tal como 

explorado por Nishida et al. (2006), figuram os petrechos de pesca utilizados para a retirada 

do molusco do sedimento. No caso, o uso da ticuca no estado de Alagoas, nas lagunas 

Mundaú e Manguaba, já havia sido relatada na década de 1980 no inventário feito por Silva & 

Barros (1987), o que mostra que as tecnologias artesanais de captura do maçunim utilizadas 

na região há mais de três décadas atrás ainda hoje são mantidas. De forma paralela, o uso das 

mãos, ainda que com menor poder de captura, também segue como alternativa para os 

indivíduos com pouca força física. O uso de barcos de pequeno comprimento, fabricação 

simples e sem motor exprime a ideia de a pesca de bivalves ser desenvolvida com uso de 

baixa tecnologia e, consequentemente, pouco investimento financeiro.   

Quanto à seletividade do petrecho, logicamente, o tamanho dos organismos capturados 

varia de acordo com o tamanho da malha utilizada. Uma vez que é predominante o uso da 

malha 12 mm, abre-se a discussão sobre o possível direcionamento da pesca para indivíduos 

ainda jovens. A bibliografia aponta que as capturas devem ocorrer sobre indivíduos com 

comprimento acima de 20 mm, tamanho no qual já possuem o grau de desenvolvimento 

gonadal necessário para sua reprodução (Arruda-Soares et al. 1982). Esse mesmo 

comprimento é o tamanho mínimo legalmente estabelecido para a captura na Reserva 

Extrativista Marinha do Pirajubaé, em Santa Catarina, um dos poucos locais no Brasil com 

ordenamento pesqueiro específico para A. brasiliana (Pezzuto & Souza 2015). Assim, 

combinar estudos futuros que investiguem a seletividade do petrecho local e a biologia 

reprodutiva da espécie é um passo que não deve ser ignorado antes da implementação de 

qualquer medida intervencionista que pretenda limitar o tamanho da malha permitido como 

uma alternativa para garantir a reprodução do maçunim no local.  

As áreas de pesca assinaladas pelos entrevistados confirmaram a descrição de habitat 

da espécie, zonas com grande variabilidade ambiental e com baixa energia de onda (Narchi 

1972, Arruda-Soares et al. 1982; Cantera 1991; Pezzuto & Echternacht 1999). A comparação 

dessas áreas com estudos geomorfológicos sobre o sistema estuarino-lagunar do Roteiro 

(Silva 2001) indicou que a presença de A. brasiliana é encontrada em classes texturais 

predominantemente arenosas.  
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A metodologia de escolha dos locais e momentos de coleta do molusco evidenciou a 

posição dos pescadores como sujeitos com comportamento fortemente vinculado às condições 

do meio ambiente. Distintivamente de algumas pescarias nas quais a modernização da 

tecnologia de captura permite que o homem se imponha, em maior grau, frente às condições 

ambientais, aqui, a técnica rudimentar empregada limita o acesso ao recurso-alvo a zonas de 

pequena profundidade e, por conseguinte, vincula a ação dos pescadores às variações da maré. 

Os locais escolhidos também têm relação com a acessibilidade, os grupos com menor vigor 

físico e/ou com barcos movidos a força humana optam por pontos mais próximos e rasos. 

A pesca em pontos fixos, denominados como crôas (bancos arenosos expostos na 

maré baixa), e a ausência da prática do rodízio como forma autogerida de manutenção dos 

estoques indica que, provavelmente, a capacidade de recuperação dos bancos de A. brasiliana 

ainda é suficiente para repor as taxas de capturas diárias no local.  

A partir dessa hipótese, na comparação dos conhecimentos êmicos com os 

acadêmicos, um primeiro ponto de convergência pode ser observado: trata-se do 

entendimento dos pescadores de que a retirada dos organismos adultos impulsiona o 

recrutamento da população. Segundo a literatura, as altas densidades populacionais das 

classes mais velhas levam a uma forte competição intraespecífica por espaço e alimento, o 

que, consequentemente, acaba por regular o tamanho das populações (Monti et al. 1991; 

Pezzuto & Echternacht 1999; Boehs et al. 2008). Como resultado, sua extração libera espaço 

nos bancos arenosos e permite o estabelecimento de indivíduos jovens. Entretanto, importante 

observar que, conforme discute Silva-Cavalcanti & Costa (2011), um acréscimo na densidade 

não pode ser traduzido necessariamente como um aumento da biomassa disponível. Além 

disso, seguem os autores, a extração excessiva pode levar a uma diminuição do tamanho 

médio dos organismos coletados e, consequentemente, prejudicar a qualidade da carne – peso 

e palatabilidade. Mais uma vez, para confirmar tais hipóteses, recomenda-se que estudos 

sobre densidade e biomassa populacional sejam conduzidos na laguna. 

Em consonância com o trabalho de Oliveira (2010) no litoral do Pernambuco, que 

observou maior abundância de indivíduos adultos durante o inverno, outra informação 

convergente é a relação estabelecida entre estação do ano e a captura de organismos maiores. 

Deve-se explicar que, para os pescadores locais, existem apenas duas estações, as quais são 

definidas de acordo com a abundância de chuvas, sendo o verão seco e o inverno chuvoso. O 

conhecimento dos pescadores a respeito da variação pluviométrica anual é validado pela 
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classificação oficial de Köppen, que enquadra a região com clima “As”, ou seja, tropical, 

quente e com chuvas de outono e inverno (Barros et al. 2012).   

Em relação às observações climáticas sobre o inverno de 2017, a alta pluviosidade na 

região é confirmada pelos dados oficiais de meteorologia (SEMARGH 2017). No mesmo 

sentido do entendimento dos pescadores, a redução nas densidades populacionais de A. 

brasiliana após períodos com chuvas intensas é uma associação que também pode ser 

encontrada em estudos feitos a partir de monitoramentos científicos (Monti et al. 1991; Boehs 

et al. 2008; Maia et al. 2018). Conforme discutem, além da redução brusca da salinidade 

poder causar choques osmóticos, a ressuspensão de material do fundo causada pelas chuvas 

também é um fator determinante para regular o sucesso do estabelecimento da espécie. De 

acordo com Narchi (1972), o bivalve apresenta sifões curtos e fundidos, com tentáculos 

simples, que não barram de forma eficiente a entrada de sedimentos para o seu interior e, por 

isso, em ambientes com elevada carga de material em suspensão é comum a asfixia e morte de 

organismos.  

A média de frequência semanal e horas diárias despendidas nas atividades de pesca e 

pós-pesca mostra que a maioria dos pescadores do local dedica seus dias de forma integral à 

atividade. Logicamente, o tempo de esforço empregado em cada etapa tem relação com as 

divisões de tarefas estabelecidas para o beneficiamento do produto. Parte dos catadores 

trabalha sozinho e, por isso, precisa dividir o tempo entre as atividades de pesca e desconcha. 

Outros catadores trabalham em regime de parceria, geralmente com familiares, o que permite 

que aumentem o esforço na retirada dos organismos. Além da clara relação entre a quantidade 

capturada por dia e o tempo empregado na pescaria, também se deve considerar o vigor físico 

do indivíduo para explicar o largo intervalo declarado para as capturas diárias. A comum 

presença de pescadores acima de 50 anos de idade, do sexo feminino, com limitações de 

saúde e, inclusive, portadores de deficiências (registro de um indivíduo cego) é característica 

notável da comunidade estudada. 

Quanto às capturas, os valores de CPUE encontrados se assemelham aos valores 

encontrados por Silva-Cavalcanti & Costa (2009) analisando conjuntamente diferentes 

petrechos de coleta do maçunim (1,2 a 2,2 kg carne/h), indicando que a ticuca tem um poder 

de captura equiparável a outras metodologias de pesca.  

Notadamente, as atividades pós-pesca constituem um ponto chave para a qualidade e 

valor do produto final. A precariedade dos ranchos de pesca e das condições de 

beneficiamento colocam em risco a qualidade higiênico-sanitária da carne oferecida e afastam 



45 

 

o contato com o consumidor final, que prefere comprar o produto sob a aparente segurança 

que oferecem os demais elos da cadeia produtiva de pescados (peixarias, restaurantes, etc.). A 

falta de associativismo também obstaculiza determinadas iniciativas, principalmente quanto 

ao comércio do produto, que seriam mais facilmente alcançáveis quando geridas em conjunto. 

Nesse cenário, a figura do atravessador ainda permanece como um gargalo para o escoamento 

da produção local. 

Melhorias na infraestrutura hoje instalada, com o intuito de aproximar o consumidor 

final, não parecem uma alternativa que possa ser viabilizada pelos próprios pescadores, 

considerando-se a margem de lucro advinda da pesca, fato que coloca o poder público na 

figura de protagonista como agente transformador dessa realidade. Também nesse sentido, a 

oferta de oficinas que visem o aprimoramento técnico dos pescadores - a exemplo de áreas 

como boas práticas de manipulação do pescado, gestão financeira e associativismo - poderiam 

ser alternativas para elevar o lucro atual sem demandar aumento do esforço pesqueiro.  

Ainda que a comunidade estudada seja aparentemente de pequeno porte, a estimativa 

de peso total de conchas descartadas mensalmente demonstra a dimensão do resíduo gerado. 

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 da 

comunidade pesqueira com empresários de áreas com potencial uso do material (e.g. Petrielli 

2008; Chierighini et al. 2011; Souza et al. 2014; Silva et al. 2019). 

 

Conclusões 

 

1. A mariscagem no local ainda hoje é feita de forma artesanal, com uso de petrechos 

rudimentares, indicando que as tecnologias de produção utilizadas pelas comunidades 

pesqueiras que vivem da coleta de A. brasiliana pouco se alteraram ao longo do tempo na 

costa alagoana. Resultado que destaca a continuidade da transmissão do conhecimento ao 

longo de diferentes gerações, comportamento característico de comunidades reconhecidas 

como tracionais.  

2. A convergência encontrada entre os conhecimentos acadêmicos e êmicos reitera a 

importância de se considerar o conhecimento tradicional como fonte de informação valiosa na 

formação de banco de dados sobre a espécie e na construção de ordenamentos da atividade 

pesqueira e da região. Além disso, o diálogo iniciado com os pescadores também indicou a 
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abertura de um caminho acertado para o estabelecimento de futuros processos de manejo 

participativo, sobretudo quanto à administração da RESEC do Roteiro. 

3. Apesar da comunidade estudada ser aparentemente pequena, figura como 

protagonista no uso do espaço e dos recursos da laguna. Além de seus ranchos de pesca 

ocuparem área integrada com a zona urbana e em contato com outras atividades econômicas, 

principalmente a turística, o acúmulo de conchas oriundas da atividade extrativista é um 

elemento visivelmente importante na transformação da paisagem local. Assim, a pesca e os 

pescadores de A. brasiliana devem ser elementos a serem sempre considerados em futuras 

ações interventivas na laguna. 
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Resumo 

Mytella falcata é uma espécie de molusco bivalve presente ao longo de toda costa brasileira 

que constitui importante recurso alimentar e econômico para muitas comunidades litorâneas. 

No estado de Alagoas, é encontrado em abundância na laguna do Roteiro, região caracterizada 

pela sua fragilidade ambiental, evidenciada pela criação de uma unidade de conservação 

estadual, e pela vulnerabilidade social de sua população. Dentro desse cenário, o presente 

estudo teve como objetivo caracterizar a atividade extrativista de M. falcata no sistema 

estuarino-lagunar do Roteiro (AL) e gerar informações sobre o recurso a partir do 

conhecimento local de seus usuários. Para tal, foram aplicados 72 questionários 

semiestruturados aos marisqueiros, assim como a observação livre das atividades rotineiras de 

pesca e pós-pesca nos anos de 2018 e 2019. De forma complementar, foram realizadas 

biometrias dos bivalves comercializados. Os resultados indicaram que a captura de M. falcata 

na laguna do Roteiro é feita de forma rudimentar, com baixa tecnologia de captura e com 

padrão de comportamento similar aos relatos históricos sobre a pesca do recurso. O 

comprimento médio dos organismos comercializados (3,3 cm) indicou que a coleta manual 

dos organismos parece permitir a seletividade de um tamanho mínimo de captura, 

informalmente estabelecido, que garante a reprodução da espécie. Houve consonância entre os 

conhecimentos tradicionais e os acadêmicos, principalmente no que diz respeito às quedas na 

produtividade pesqueira que ocorrem em períodos de alta pluviosidade que afetam a 

salinidade da laguna e à relação do comprimento de concha com as variáveis ambientais. As 

médias diárias de tempo de pesca (6,23 horas) e de produtividade obtida (16,48 kg de parte 

edível) geraram uma CPUE de 2,61 kg hora-1 de pesca. Considerando os entrevistados 

agrupados por sexo, registrou-se que as mulheres empregam mais horas de trabalho na coleta 

e, sobretudo, no beneficiamento dos bivalves, porém, obtêm menor CPUE do que os homens. 

Em relação aos grupos por faixa etária, pescadores entre 25 e 50 anos desenvolvem as 

pescarias mais eficientes, fato que parece demonstrar a conjugação ideal de vigor físico e 

experiência na coleta de bivalves. O beneficiamento dos bivalves é simples, feito com 

materiais improvisados, sem agregação de valor ao produto e em condições sanitárias 

inadequadas. Para uma população estimada de 80 pescadores e o índice de rendimento aqui 

encontrado (24,35%), inferiu-se que, diariamente, 4.428 kg de concha de M. falcata sejam 

descartados indevidamente. De uma forma geral, os resultados reforçaram a importância de se 

incluir os pescadores como parte na construção de bancos de dados pesqueiros e nas 

discussões sobre o manejo de áreas e recursos. 

 

Palavras-chave: sururu, Mytella charruana, mariscagem, pesca artesanal, políticas de gênero. 
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Local knowledge and Mytella falcata fishing in a coastal lagoon in Northeastern Brazil 

 

Abstract 

Mytella falcata is a species of bivalve mollusk found along the entire Brazilian coast that is an 

important food and economic resource for many coastal communities. In the state of Alagoas, 

it is found in abundance in the Roteiro costal lagoon, a region characterized by its 

environmental fragility, evidenced by the creation of a state conservation unit and the social 

vulnerability of its population. Within this scenario, the present study aimed to characterize 

the extractive activity of M. falcata in the Roteiro estuary-lagoon estuary system (AL) and 

generate information about the resource through the traditional knowledge of its users. To this 

end, 72 semi-structured questionnaires were applied to shellfish fishermen, as well as the free 

observation of routine fishing and post-fishing activities in 2018 and 2019. In addition, 

biometrics of commercialized bivalves were performed. The results indicated that the catch of 

M. falcata in the Roteiro lagoon is rudimentary, with low capture technology and with a 

similar behavior pattern to the historical reports about the fishing of the resource. The average 

length of the commercialized organisms (3.3 cm) indicated that the manual collection of the 

organisms seems to allow the selectivity of an informally established minimum catch size that 

guarantees the reproduction of the species. There was a consonance between traditional and 

academic knowledge, especially with respect to decreases in fishery productivity that occur 

during periods of high rainfall that affect lagoon salinity and the relationship between shell 

length and environmental variables. The daily averages of fishing time (6.23 hours) and 

obtained productivity (16.48 kg of edible part) generated a CPUE of 2.61 kg hour-1 of fishing. 

Considering the interviewees grouped by sex, it was observed that women spend more 

working hours collecting and especially benefiting bivalves, but they get lower CPUE than 

men. Regarding age-rated fishing groups, fishermen between 25 and 50 years develop the 

most efficient fisheries, a fact that seems to demonstrate the ideal combination of physical 

vigor and experience collecting bivalves. The processing of shellfish is simple, made with 

improvised materials, without adding value to the product and under inadequate sanitary 

conditions. For an estimated population of 80 fishermen and the yield index found here 

(24.35%), it was inferred that 4,428 kg of M. falcata shell was discarded improperly daily. 

Overall, the results reinforced the importance of including fishermen as part of building 

fisheries databases and discussing land and resource management. 

 

Key-words: sururu, Mytella charruana, bivalve mollusks gathering, artisanal fishery, gender 

politics. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Mytella falcata (D’orbingy, 1842) é uma espécie de molusco bivalve da família 

Mytilidae com distribuição na costa atlântica, entre a Venezuela e a Argentina, e, na costa do 

Pacífico, do México ao Equador (Soot-Ryen, 1955). Atualmente, é registrada como uma 

espécie invasora com grande capacidade de dispersão na costa sudeste dos Estados Unidos 

(Boudreaux & Walters, 2006; Spinuzzi et al., 2013) e nas Filipinas (Vallejo et al., 2017), fato 

que a tem colocado como foco de investigações nesses locais. No Brasil, seus bancos naturais 
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são descritos em zonas infralitorais (Pereira & Graça-Lopes, 1995) e, sobretudo, em zonas 

entremarés (Araújo et al., 2009; Pereira et al., 2003). Por meio do bisso se adere a substratos, 

formando colônias, sendo encontrada em locais com fundos lodosos e arenolodosos, desde a 

superfície até aproximadamente 10 cm de profundidade (Narchi & Galvão-Bueno, 1983). 

 Conhecida popularmente como sururu, sutinga ou mexilhão de estuário, M. falcata 

também é classificada em sinonímia como Mytella charruana (Soot-Ryen, 1955). Representa, 

junto com o também estuarino Mytella guyanensis e o mexilhão marinho Perna perna, os 

mitilídeos de grande interesse comercial brasileiro, aparecendo como o segundo molusco mais 

produzido no Brasil (MPA, 2011). Porém, enquanto a produção de P. perna se desenvolve 

principalmente através de cultivos com alta tecnologia, a produção do gênero Mytella é 

baseada no simples extrativismo de bancos naturais. 

Importante recurso alimentar e econômico de diversas famílias litorâneas (Araújo et 

al., 2009; Monteles et al., 2009, Freitas et al., 2012; Coutinho et al., 2014; Pereira et al., 

2017), o sururu tem especial destaque no litoral do estado de Alagoas, onde estima-se que 

cerca de 10 mil pessoas, em sua maioria de baixa condição econômica e social, trabalhem na 

coleta do recurso (Palmeira et al., 2016). Encontrado em abundância nas lagunas da região, a 

produção da espécie está historicamente associada à retirada dos organismos diretamente dos 

manguezais, sendo até hoje realizada de forma tipicamente artesanal e familiar (Bezerra & 

Silva-Neto, 2014). Reiterando a relação intrínseca entre M. falcata e o modo de vida das 

comunidades pesqueiras alagoanas, o sururu passou a ser considerado como Patrimônio 

Imaterial do estado em 2014.  

Dentro desse cenário, destacam-se os desembarques dos municípios de Barra de São 

Miguel e Roteiro, região central do litoral alagoano, que respondem por aproximadamente 

39% da produção do estado (AECID, 2008). Ambos os municípios estão na margem do 

sistema estuarino-lagunar do Roteiro, ambiente que abrange a Reserva Ecológica de 

Manguezais da Lagoa do Roteiro - RESEC do Roteiro - (Alagoas, 1987) e que deságua em 

região com grande fluxo turístico (Seplag/AL, 2018). Além da fragilidade ambiental 

evidenciada pela criação da RESEC, a localidade também é caracterizada pela vulnerabilidade 

social de sua população (ADHB, 2013), condição que notadamente aumenta a dependência 

que as camadas mais desfavorecidas possuem dos recursos oferecidos pelos sistemas naturais. 

Entretanto, na região, a exploração de recursos ainda é feita de forma desordenada e ameaça 

colocar em choque as necessidades imediatas das comunidades e a preservação do meio 

ambiente. 
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Assim, é nesse contexto que o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a 

atividade extrativista de M. falcata no sistema estuarino-lagunar do Roteiro e gerar 

informações sobre o recurso, considerando o conhecimento dos pescadores como principal 

fonte de informação. Com isso, apresenta-se como um documento que soma dados para o 

conhecimento da espécie e pode contribuir para políticas públicas que visem a 

sustentabilidade dos estoques naturais e, igualitariamente, a manutenção dos meios de vida 

das populações extrativistas.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no sistema estuarino-lagunar do Roteiro, localizado na região 

central do litoral do estado de Alagoas - coordenadas 09º 50’ 0” de latitude Sul e 35º 57’ 30” 

de longitude Oeste - (Figura 1), Nordeste do Brasil, entre janeiro de 2018 e agosto de 2019. 

Primeiramente, quatro visitas exploratórias foram feitas para reconhecimento geral da área, 

identificação dos locais de desembarque, contato inicial com possíveis lideranças e demais 

pessoas de referência que atuavam na pesca dos bivalves, bem como para o conhecimento 

mínimo da atividade extrativista em questão.  

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo, sistema-estuarino lagunar do Roteiro, Alagoas, Brasil.  
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Após esse entendimento primário sobre a mariscagem na região, foi confeccionado um 

questionário semiestruturado, elaborado baseado na literatura disponível sobre pesca e com o 

objetivo de investigar, dentre outras questões: modo de realização das pescarias; esforço 

médio empregado; forma de beneficiamento, armazenamento, comercialização e descarte de 

resíduos dos bivalves capturados; e conhecimentos ecológicos locais sobre a pescaria em 

questão. Uma vez elaborados, os questionários foram aplicados para validação e correção de 

eventuais problemas de compreensão por parte dos pescadores, sendo então finalizados.   

Antes de cada entrevista, os pesquisadores se identificavam, explicando o intuito da 

pesquisa e de que forma seriam utilizados os dados. Nesse momento, o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) era lido e assinado, esclarecendo-se possíveis 

dúvidas sobre o estudo. Todas as etapas do estudo foram aprovadas pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Alagoas (nº 15019819.5.0000.5013). 

As primeiras entrevistas foram realizadas com aqueles pescadores identificados nas 

primeiras incursões ao local e que se mostraram mais solícitos na prestação das informações. 

Posteriormente, foi solicitado a esses que indicassem seus pares para que também fossem 

entrevistados e assim sucessivamente, método denominado “bola de neve” (Bailey, 1982). 

Entretanto, quando um dos entrevistados não indicava um pescador, outro era abordado 

aleatoriamente. Os questionários foram aplicados em dias e horários diversos, de forma a 

melhor oportunizar o encontro com os pescadores de acordo com suas rotinas de trabalho. 

Assim, os entrevistados foram abordados principalmente durante o desembarque ou 

beneficiamento do pescado nos ranchos de pescas, nas proximidades da laguna ou em suas 

residências (Figura 2).  

 

Figura 2: Entrevista com pescadores de sururu no momento da despesca em Roteiro. Fonte: Autores. 
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Para adequada caracterização do ambiente onde a atividade é exercida, os sítios 

preferenciais de pesca foram assinalados conforme indicação dos entrevistados em um mapa 

da região. De forma complementar, a pesquisa também foi baseada na observação livre, por 

meio do acompanhamento das atividades rotineiras dos pescadores, e nos relatos fornecidos 

pelos indivíduos ao longo da pesquisa, conforme Bruyne et al. (1977). Todas as informações 

consideradas relevantes foram registradas em áudios gravados pelos pesquisadores ao final 

dos dias de entrevistas, em um diário de campo e, quando cabível, ilustradas por fotografias. 

Com a finalidade de verificar o comprimento, o peso e o rendimento dos bivalves 

comercializados, mensalmente, entre janeiro e junho de 2018, uma amostra aleatória de sururu 

foi obtida diretamente com os pescadores na área de despesca do município do Roteiro. De 

cada amostra mensal, em laboratório, 100 organismos foram medidos e pesados. A partir 

dessas aferições, o índice de rendimento foi obtido pela fórmula IR = (Wb/Wt) x 100, na qual 

Wb é o peso úmido da carne em gramas e Wt é o peso úmido total em gramas.   

Todas as estimativas de capturas foram feitas com base nas declarações feitas pelos 

pescadores. A Captura por Unidade de Esforço (CPUE) (kg hora-1 de pesca) foi estimada 

dividindo-se a produção total diária pelo esforço total, em horas de pesca, conforme a 

equação: CPUE = QME / TP. Sendo que nesta: QME = Quantidade (kg) média de parte edível 

de sururu oriunda de um dia de pesca; TP = Tempo (horas) de pesca durante o período de um 

dia. Já para determinar as capturas mensais em quilogramas (CM), considerou-se o número 

médio de dias trabalhados por semana, sendo o mês composto por 4,35 semanas. Assim: CM 

= QME x nº dias de pesca por semana x 4,35.  

A renda mensal (RM) dos marisqueiros foi calculada a partir da captura mensal (CM) 

de parte edível (kg) e do preço por quilograma (R$) que os pescadores alegaram obter com a 

venda do produto em três diferentes situações (valores mínimos, médios e máximos). Dessa 

forma: RM = CM x R$. Para estimar o peso total das capturas (animal inteiro: parte edível 

mais concha) e o peso das conchas descartadas, utilizou-se o índice de rendimento (IC) 

calculado no presente estudo, conforme acima descrito. 

Os aspectos qualitativos da pesquisa foram analisados sob a abordagem 

emicista/eticista, comparando-se os conhecimentos tradicionais/êmicos com os encontrados 

na literatura acadêmica (Feleppa, 1986). 
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3. RESULTADOS 

Por meio das visitas preliminares, primeiramente, foi possível identificar os dois 

principais pontos de desembarque de M. falcata retirado da laguna do Roteiro: orla do 

município do Roteiro e Povoado da Palateia - área pertencente ao município de Barra de São 

Miguel -, localidades para as quais as visitas de campo foram então direcionadas. Ao total, 

foram entrevistados 72 marisqueiros, sendo 49 na Palateia e 23 no Roteiro.  

 

3.1. Biometria e índice de rendimento dos organismos comercializados 

Os organismos amostrados apresentaram comprimento médio de 3,3 cm (desvio 

padrão de 0,4), variando de 1,5 cm à 4,4 cm, e peso total (parte edível e concha) médio de 2,0 

g (desvio padrão de 0,8). 

O índice de rendimento apresentou uma média de 24,35%, sendo os menores valores 

médios observados no mês de abril (19,14%) e os maiores no mês de maio (34,58%). A partir 

desse resultado, foi possível estimar que, no período e local de amostragem, seriam 

necessários aproximadamente quatro quilos de sururu com concha já “despinicado” (sem 

bisso) para se obter um quilo de carne, ou seja, uma proporção de 4:1 (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Sururu “despinicado” com conchas abertas e parte edível à mostra. Fonte: Autores. 

 

3.2. Pesca de M. falcata 

 De acordo com as marcações feitas pelos entrevistados em um mapa da região, a pesca 

ocorre em uma grande porção da laguna, incluindo áreas dentro e no entorno da RESEC do 

Roteiro (Figura 4).  
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Figura 4: RESEC do Roteiro demarcada em verde, áreas de pesca assinaladas pelos pescadores de M. 

falcata em amarelo e os dois pontos de desembarque representados por triângulos. Fonte: Elaborado 

pelos autores a partir de mapa disponibilizado pelo Google Earth. 

 

 Procurando otimizar o esforço empregado, os pescadores norteiam suas pescarias de 

acordo com as condições ambientais, sendo a relação com a maré a de maior importância. A 

preferência pelas primeiras horas da manhã, ainda de madrugada ou com sol ameno, também 

é visivelmente observada. Apenas 4,41% disse acessar os locais de pesca a pé, os demais 

utilizam barcos rudimentares geralmente movidos por força humana (66,15%) ou por motores 

de baixa potência (33,85%). 

Quanto ao método de escolha do local de pesca, apesar do uso de pontos fixos ter sido 

uma alternativa frequentemente citada (24,36%), deve-se observar que, tomadas algumas 

citações em conjunto, a alternância de locais na busca de maiores organismos e/ou maiores 

quantidades mostrou ser o comportamento mais comum (Tabela 1). Nesse sentido, conforme 

relatado, pescadores mais habilidosos para o mergulho optam por lugares com maiores 

profundidades, os quais associam com as melhores pescarias. Exemplificando esse 

entendimento, “No mangue é maior que na maré” foi uma das frases que indicaram a 

preferência por locais mais profundos. Diferentemente desses últimos, pescadores com certas 

limitações físicas direcionam seus esforços para locais rasos, de fácil acesso e com baixa 

correnteza. 
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Tabela 1: Métodos de escolha do local de captura de M. falcata citados pelos pescadores da laguna 

do Roteiro.  

Aspectos Respostas n % 

Método de escolha do local de 

pesca 

Pontos fixos 19 24,36 

Procura por locais com maiores organismos 14 17,95 

Procura por locais com maiores quantidades 13 16,67 

Conforme maré, prefere locais mais rasos 9 11,54 

Aleatório 9 11,54 

Faz rodízio 9 11,54 

Em toda lagoa 3 3,85 

Local sem correnteza 1 1,28 

Na tela de cultivo das ostras 1 1,28 

Total 78 100 

 

Escolhido o local, os pescadores então iniciam a etapa de coleta dos organismos do 

substrato. Com exceção de um entrevistado que disse fazer uso de um rastelo, todos os demais 

alegaram não utilizar qualquer petrecho, retirando os organismos apenas com as mãos (Figura 

5). Nesse momento, como equipamentos de proteção individual, 76,39% dos entrevistados 

disseram utilizar luvas. Apesar de reconhecerem o risco de acidentes pelo contato com 

materiais cortantes ou com peixes bentônicos venenosos, apenas 30,56% utilizam botas ou 

sapatos. 

 

 

Figura 5: Sururu coletado com as mãos do substrato lamoso em local próximo as mesas de cultivos de 

ostras na laguna do Roteiro. Fonte: Autores. 
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No que diz respeito ao tamanho de captura, 90,28% afirmaram respeitar um 

comprimento mínimo. Considerando mensurações convencionais, 3,0 cm foi o tamanho mais 

citado, porém, a medida “meio dedo” mostrou-se como a forma mais comum de os 

pescadores, na prática, decidirem pela adequação dos organismos para a coleta (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Tamanho mínimo de captura de M. falcata respeitado pelos pescadores da laguna do 

Roteiro.  

Aspectos Respostas n % 

Qual o tamanho mínimo de captura? 

1,5 cm 1 1,53 

2,0 cm 4 6,15 

2,0 a 3,0 cm 6 9,23 

3,0 cm 9 13,85 

4,0 cm 5 7,69 

5,0 cm 3 4,62 

8,0 cm 1 1,54 

“Meio dedo” 18 27,69 

"Médio e grande" 3 4,62 

"Maiores" 3 4,62 

"Depende" 1 1,54 

Não sabe ou não respondeu 11 16,92 

Total 65 100 

 

De acordo com as declarações, as coletas são feitas de duas a sete vezes na semana e 

duram entre duas e 15 horas diárias, enquanto a frequência semanal da desconcha varia de 

uma a sete vezes, com jornadas diárias de duas até 13 horas de trabalho. A quantidade de 

parte edível capturada por dia, segundo os pescadores, varia de cinco a 80 kg. As médias 

diárias de tempo de pesca (6,23 horas) e de captura (16,48 kg) geraram uma CPUE de 2,61 

kg hora-1 de pesca (Tabela 3). Simulando diferentes cenários de venda do pescado, 

selecionados com base nos resultados obtidos durante a pesquisa e apresentados adiante, a 

renda média estimada variou entre R$1.493 e R$3.732.  

O tempo empregado nas pescarias e nas atividades de beneficiamento, assim como a 

produtividade obtida, variou entre os sexos e as faixas etárias. As mulheres, apesar de 

apresentarem número de horas de trabalho superior ao dos homens, mostraram menor 

quantidade capturada e, logicamente, menor CPUE e renda mensal estimada. Caso semelhante 

ao dos indivíduos com menos de 25 anos de idade que, embora empreguem mensalmente 

mais tempo na captura do sururu, apresentaram produtividade inferior à faixa etária 

compreendida entre 25 e 50 anos. Destaque também para a baixa captura mensal dos 
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pescadores com mais de 50 anos, reflexo da frequência de pesca mais espaçada e da menor 

eficiência na captura dos organismos. 

 

Tabela 3: Valores médios de esforço de tempo empregado (dias e horas) nas atividades de pesca e 

desconcha, quantidades de parte edível capturadas (kg), CPUE obtida (kg hora-1 de pesca) e renda 

mensal estimada dos pescadores de M. falcata da laguna do Roteiro classificados por sexo e faixa 

etária.  

Aspectos Geral Homens Mulheres < 25 anos 25 a 50  > 50 anos 

n amostral 72 49 23 13 45 14 

Nº dias semanais na coleta 5,21 5,17 5,25 5,65 5,37 4,25 

Nº horas diárias na coleta 6,23 6,08 6,43 6,39 5,95 7,14 

Nº horas mensais na coleta 141,12 136,79 146,92 157,02 139,07 131,93 

Nº dias semanais na desconcha 4,56 4,44 4,83 5,17 4,80 3,38 

Nº horas diárias na desconcha 6,56 5,68 8,65 6,71 6,24 7,59 

Nº horas mensais na desconcha 130,25 109,65 181,49 150,90 130,50 111,76 

Captura “carne” dia (kg) 16,48 18,22 12,17 13,75 17,46 14,85 

Captura “carne” mês (kg) 373,27 410,15 277,86 337,94 408,10 274,47 

CPUE (kg hora-1 de pesca) 2,65 3,00 1,89 2,15 2,93 2,08 

Renda estimada (R$ 4,00 kg-1) 1493,10 1640,58 1111,43 1351,76 1632,38 1097,87 

Renda estimada (R$ 8,00 kg-1) 2986,20 3281,16 2222,85 2703,53 3264,77 2195,75 

Renda estimada (R$ 10,00 kg-1) 3732,75 4101,45 2778,56 3379,41 4080,96 2744,68 

*Renda estimada foi baseada para cenários com três diferentes preços por quilograma de carne do molusco. 

** Como comparativo, registra-se que o salário mínimo no ano de 2019 foi de R$998,00. 

 

De uma forma geral, a coleta ocorre em todos os meses do ano, porém, alguns 

indivíduos alegaram parar em períodos de intensa chuva. Questionados sobre a existência de 

alguma época mais favorável para a captura, 80,56% dos entrevistados apontaram o verão, 

18,06% alegaram indiferença e apenas um disse inverno. Entre os motivos registrados para 

essa preferência teve-se: o verão oferece organismos maiores (“Mais gordos”, “Reproduz no 

verão e vem grande”), maiores quantidades, melhores preços de venda e a temperatura é 

agradável (“Não adoece na água fria”). Por lógico, no inverno, motivos inversos foram 

citados: pescarias menos produtivas, chuvas, frio e mosquitos (“Tem que tirar o preço do 

repelente”). 

Procurando preencher lacunas históricas sobre a pesca de bivalves na região, 

questionou-se a percepção dos pescadores sobre a forma que três diferentes aspectos podem 

ter se alterado desde que ingressaram na pesca (Tabela 4). Em relação a quantidade capturada, 
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40,28% dos entrevistados disseram não haver alterações e 37,50% acreditam que elas 

aumentaram ("Não havia sururu na lagoa e de 7 a 8 anos atrás retornou”, “Antes acabava, 5 

anos sem sururu”). Quanto ao número de pessoas, 73,61% afirmaram um aumento, o qual 

associam com o desemprego, sobretudo devido ao fechamento de usinas de cana na região, 

com a limitada oferta de outras ocupações e com o crescimento populacional. Já o tamanho 

dos organismos, para a maioria (63,89%), permanece o mesmo. 

Outra tendência registrada a partir dos relatos dos pescadores é o fluxo de pessoas 

oriundas de comunidades pesqueiras que atuam na laguna Mundaú, localizada 35 km ao norte 

da área de estudo, na capital Maceió, tradicionalmente associada à coleta de M. falcata. 

Conforme afirmaram, quando há quedas na produtividade de seu local de origem, caso 

recentemente registrado no inverno de 2017, os pescadores de sururu da laguna Mundaú 

procuram a região do Roteiro para compensarem as perdas causadas pela escassez do recurso. 

 

Tabela 4: Percepção dos pescadores da laguna do Roteiro sobre modificações nos padrões de coleta 

de M. falcata desde que ingressaram na atividade. 

Aspectos Respostas N % 

Quantidade capturada (kg) desde que 

iniciou na atividade 

Aumentou 27 37,50 

Diminuiu 9 12,50 

Igual 29 40,28 

Não sabe 7 9,72 

Total 72 100 

Nº de pessoas pescando desde que iniciou 

na atividade 

Aumentou 53 73,61 

Diminuiu 3 4,17 

Igual 14 19,44 

Não sabe 2 2,78 

Total 72 100 

Tamanho dos bivalves desde que iniciou na 

atividade 

Aumentou 19 26,39 

Diminuiu 3 4,17 

Igual 46 63,89 

Não sabe 4 5,56 

Total 72 100 

 

3.3. Atividades pós-pesca e comercialização 

Em Roteiro, os desembarques são feitos em um cais público, precariamente 

construído, compartilhado com pescadores especializados em outros recursos-alvo (Figura 6). 

Nesse mesmo local, parcela dos catadores realiza as atividades de pós-pesca em ranchos de 

pesca ali construídos. Os demais, levam suas pescarias para suas residências ou para 

indivíduos especializados no beneficiamento dos organismos. Já na Palateia, não há qualquer 
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edificação e os moluscos capturados são desembarcados em pontos dispersos pelos 

manguezais que margeiam o povoado. Assim, o beneficiamento ocorre nas residências dos 

pescadores ou de terceiros. 

 

Figura 6: Ponto de despesca de M. falcata no município do Roteiro. Fonte: Autores. 

 

A maioria disse realizar as atividades de beneficiamento por conta própria ou em 

regime de parceria familiar, enquanto 30,56% afirmaram pagar a um terceiro para beneficiar 

os organismos, esporádica ou continuamente. Para esses últimos, foram registradas quatro 

diferentes formas de pagamento: valor por litro (R$0,25 a R$0,30), valor por lata de 18L (R$4 

a R$5), valor fixo pela semana de trabalho (R$40 a R400), percentual de lucro obtido na 

venda (25%). 

O beneficiamento, de forma resumida, ocorre em duas etapas. A primeira é a chamada 

“despinicagem” e consiste na retirada manual do bisso dos bivalves. A segunda é a 

“desconcha”, etapa na qual os organismos são cozidos em recipientes improvisados (galões de 

tinta reutilizados, tachos, etc.) e batidos em peneira para separar a parte edível de suas 

conchas (Figura 7). Ressalta-se que o aquecimento da água é feito com lenha vegetal, 

normalmente mata nativa coletada pelos pescadores e, em alguns casos, restos de construção. 

O beneficiamento é realizado no mesmo dia da pescaria por 56,94% dos entrevistados, 

enquanto 29,17% afirmaram fazê-lo nos dias seguintes (Tabela 5). Até a venda, a maioria 

armazena o pescado em refrigerador próprio ou de terceiros, mas existe uma parcela de 

11,11% que alegaram não realizar qualquer procedimento. 
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Figura 7: Cozimento do sururu com lenha vegetal (acima) e separação da carne por peneiramento e 

seleção manual (abaixo). Fonte: Autores. 

 

Tabela 5: Declaração dos pescadores quanto aos procedimentos pós-pesca de M. falcata na laguna do 

Roteiro. 

Aspectos Respostas n % 

Desconha no mesmo dia da 

pesca? 

Sim 41 56,94 

Sim, se sobrar tempo 7 9,72 

Dia seguinte ou depois 21 29,17 

Não respondeu 3 4,17 

Total 72 100 

Como armazena o pescado até a 

venda? 

Refrigerador próprio 48 66,67 

Refrigerador de terceiro 14 19,44 

Não faz nada 8 11,11 

Não respondeu 2 2,78 

Total 72 100 

Para quem vende? 

Atravessador 39 54,17 

Consumidor 11 15,28 

Ambos 19 26,39 

Não respondeu 3 4,17 

Total 72 100 

 

 A venda do pescado é feita preponderantemente para o atravessador, porém, também 

são feitas vendas diretas. Essas últimas, em menor proporção, são feitas sob encomenda para 
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pessoas que ocasionalmente visitam as localidades ou levadas até pontos com maior 

circulação de compradores, como feiras e barracas de praias. Ainda que haja esse 

deslocamento esporádico para outros locais, a maior parte das vendas ocorre nas residências 

dos pescadores (56,47%) (Tabela 6). 

 Complementarmente, assinala-se que, em alguns casos, parte da produção também é 

destinada para o consumo dos próprios pescadores e de seus familiares ou para trocas por 

outros itens alimentares produzidos na localidade. Comportamento que, faz-se a ressalva, tem 

influência sobre o montante destinado para a venda e, por conseguinte, sobre a renda média 

mensal estimada anteriormente. 

 

Tabela 6: Locais citados pelos pescadores de M. falcata da laguna do Roteiro como pontos de venda 

do pescado. 

Aspectos Respostas n % 

Local que vende  
o pescado 

Residência 48 56,47 

Local de desembarque 14 16,47 

Feira, peixaria 5 5,88 

Praia 4 4,71 

Outra cidade 3 3,53 

Outros 11 12,94 

Total 85 100 

 

 O preço de venda tem relação com quatro variáveis: comprador, época do ano, 

quantidade vendida e tamanho dos organismos. Vendas realizadas no inverno para 

atravessadores são comumente negociadas entre R$4 e R$6. Mesmo caso das vendas de 

organismos pequenos ou em grandes quantidades, geralmente acima de 30 kg. 

Distintivamente, valores superiores (R$7 a R$10) são obtidos no verão e/ou em vendas a 

varejo diretamente para consumidores. O feriado da Semana Santa, chamada pelos pescadores 

de Quaresma, foi citado como circunstância especial que apresenta melhor expectativa de 

preço (R$10 a R$15). Embora pouco frequente, cita-se que a venda de organismos inteiros, ou 

seja, com concha, também ocorre e é negociada em preços que, logicamente, refletem o 

menor valor agregado ao produto.  

 A maioria dos pescadores alegou descartar as conchas dos organismos beneficiados no 

lixo comum para coleta pública sem qualquer tipo de separação (Tabela 7), enquanto 12,50% 

dos entrevistados disseram utilizar as conchas para o aterramento de suas casas ou ranchos de 

pesca, uma vez que estes “afundam” no sedimento lamoso onde estão instalados. Os demais 

as descartam nas margens da laguna, na mata ou em alguns pontos informalmente 
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considerados pelas comunidades como destinados para essa função (Figura 8). A 

possibilidade de uso das conchas em artesanatos é incomum e foi citada por apenas dois 

entrevistados. 

 

Tabela 7: Locais citados pelos pescadores da laguna do Roteiro como destinos de descarte das 

conchas de M. falcata. 

Aspectos Respostas n % 

Qual o destino da casca do 

sururu? 

Lixo comum 29 40,28 

Mangue, lagoa 13 18,06 

Céu aberto, mato, "barranco" 13 18,06 

Aterro 9 12,50 

Porto 5 6,94 

Quintal, atrás da casa 3 4,17 
 Total 72 100 

 

 Para uma população estimada de oitenta pescadores, considerando o índice de 

rendimento antes apresentado e a captura média de sururu declarada, infere-se que, 

diariamente, 4.428 kg de conchas de sururu oriundas da laguna do Roteiro sejam descartados 

indevidamente. Já com base na produção mensal, os valores calculados atingiram 

aproximadamente 100 toneladas de conchas.  

 

Figura 8: Conchas de M. falcata descartadas nas margens da laguna do Roteiro. Fonte: Autores. 

 

4. DISCUSSÃO 

Os métodos de pesca e a relação intrínseca dos pescadores com as variáveis 

ambientais que comandam a laguna do Roteiro demonstraram que o comportamento das 
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comunidades estudadas ainda hoje segue padrão similar ao observado nos documentos 

históricos sobre a pesca de M. falcata em Alagoas (Brandão, 1989; Bezerra & Silva-Neto, 

2014). Enquanto outros bivalves da costa brasileira passaram a ser objetos de pesquisas e 

investimentos da iniciativa privada para o desenvolvimento de alternativas de produção 

através da aquicultura (Epagri, 2017), a pesca do sururu na costa alagoana pouco se alterou 

nas últimas décadas. Assim, segue sendo praticada de forma artesanal, com tecnologias de 

captura rudimentares e baseada, principalmente, em relações de parceria familiar e 

comunitária.   

As marcações assinaladas pelos pescadores como áreas de pesca vão ao encontro das 

informações sobre os habitats com os quais o sururu normalmente está associado, ambientes 

de águas calmas e com partículas finas em suspensão (Narchi & Galvão-Bueno, 1983). 

Sobrepondo-se os presentes resultados com o estudo de Silva (2001), ao analisar a 

geomorfologia do sistema estuarino-lagunar em questão, observa-se que a pesca é feita em 

substratos que variam entre classes texturais predominantemente lamosas, região a montante 

em frente a orla do Roteiro, e arenosas, encontradas nos pontos mais próximos à 

desembocadura.  

Dentro da perspectiva do forrageamento ótimo (Pike et al., 1977), procurando otimizar 

o gasto energético empregado e obter capturas mais produtivas, a escolha do local de pesca 

mostrou ser um resultado da combinação das dimensões humanas e ecológicas. A primeira 

reflete as habilidades e o vigor físico dos indivíduos para superar as dificuldades em acessar 

os locais de pesca, considerando as variáveis distância, profundidade e correnteza. 

Obviamente, no caso da distância, o acesso pode ser facilitado de acordo com o sistema de 

propulsão da embarcação – força humana ou motorizada. Já a dimensão ecológica, por lógico, 

está associada à distribuição e abundância dos bivalves na laguna. Conforme o estudo de 

Pereira et al. (2003), variações na densidade de organismos em bancos naturais podem variar 

entre 16,8 e 11.036,0 indivíduos/m2, mostrando que a escolha do local é sobremaneira 

importante para garantir o sucesso da pescaria.  

O comprimento máximo dos organismos amostrados, em relação a trabalhos 

pretéritos, apresentou proximidade com o valor encontrado em bancos naturais na costa de 

São Paulo (4,6 cm) (Pereira et al., 2003) e foi inferior ao encontrado em Sergipe (5,5 cm) 

(Reis Júnior et al., 2016). Já o comprimento médio (3,3 cm) reiterou os dados sobre o 

tamanho de comercialização normalmente observado - aproximadamente 3,0 cm (Pereira et 

al., 2003; Araújo et al., 2009). Em relação à maturidade sexual, Nascimento (1969) encontrou 
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indivíduos maduros com 1,8 cm e Stenyakina et al. (2010) registaram fêmeas com 1,25 cm já 

produzindo gametas. Dessa forma, pode-se inferir que, de uma forma geral, os organismos 

comercializados na laguna do Roteiro já estão desenvolvidos sexualmente, circunstância que 

que permitiria a desova e o repovoamento dos bancos naturais. Também nesse sentido, a 

maior parcela dos entrevistados disse que o tamanho dos bivalves coletados não se alterou ao 

longo dos anos. Percepção que indica que a exploração pesqueira não levou a redução dos 

organismos adultos encontrados na laguna. 

Assim como é comum em estudos de seletividade pesqueira, uma primeira relação a 

ser feita para compreender os tamanhos dos organismos coletados é com base na metodologia 

da captura. A pesca feita somente com o uso das mãos é uma rotina já registrada em 1987 

(Silva & Barros, 1987) na laguna Mundaú (AL) e difere de outras comunidades marisqueiras 

que utilizam petrechos rudimentares na coleta de bivalves do gênero Mytella (Nishida et al., 

2006; Santos et al., 2010; Pereira et al., 2017). Metodologias que, conforme discutem os 

últimos autores, apesar de auxiliarem na retirada dos organismos do sedimento, podem tornar 

a pesca menos seletiva. No presente caso, apenas um entrevistado alegou usar um rastelo, 

todos os demais fazem a catação manual, processo que certamente permite maior controle na 

escolha de organismos em tamanho comercial. 

Corroborando esse resultado, a grande maioria dos entrevistados alegou respeitar um 

tamanho mínimo de captura e direcionar suas pescarias para organismos maiores que, 

segundo eles, além de apresentarem maior rendimento de carne, também possuem valor de 

mercado mais alto. Comprimentos com cerca de 3,0 cm, incluindo aqui medidas não 

convencionais (“meio dedo”) próximas desse valor, foram os mais comumente citados. 

Indicação de que, apesar de não haver qualquer legislação estabelecendo limites, existe um 

certo senso comum sobre o assunto. 

Ainda quanto ao tamanho dos bivalves, interessante trazer o entendimento dos 

pescadores que comparam o maior comprimento dos organismos encontrados nos locais de 

maior profundidade, ou seja, permanentemente submersos, com os menores indivíduos 

coletados em áreas sob influência mais acentuada da maré. Mesma discussão feita por Santos 

et al. (2010) que estudaram bancos de M. falcata explorados e não explorados pela pesca e 

relacionaram os menores comprimentos de conchas encontrados nesses últimos com o longo 

tempo de exposição a baixa-mar. Além do tempo de submersão, outra condição que pode 

inibir o crescimento das conchas em locais com menor profundidade pode estar relacionada 

com a elevada temperatura que essas águas rasas atingem ao receberem a incidência solar. 
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Nesse mesmo sentido, Onodera & Henriques (2017) testaram em laboratório a sobrevivência 

de M. falcata em diferentes temperaturas e observaram a diminuição da formação de bisso, 

indicando possível estresse fisiológico, em temperaturas de 30°C e 33°C, valores facilmente 

atingidos na costa alagoana nas supracitadas condições. Mesma relação entre estresse e 

diminuição do gasto energético em crescimento, devido à temperatura e exposição ao ar, já 

levantada por Dowd & Somero (2013) para outros mitilídeos.  

A percepção dos entrevistados quanto a melhor época para a captura dos organismos 

indicou claramente que o verão conjuga um maior número de vantagens. O primeiro grupo 

delas está relacionado com o efeito das condições climáticas sobre a saúde dos pescadores que 

alegaram indisposição para trabalhar no inverno devido a ocorrência de chuvas, águas frias e 

maior número de mosquitos. O segundo grupo de vantagens tem associação clara com a 

dinâmica de oferta e procura do sururu vendido. Além do grande número de turistas que se 

deslocam para o litoral alagoano, o verão, por hábito, também aumenta o interesse dos 

moradores locais pelo consumo de pescado, situações que refletem diretamente no preço do 

produto comercializado. Já o terceiro grupo de vantagens está relacionado à produtividade 

pesqueira uma vez que, conforme seus relatos, o verão oferece capturas mais abundantes e 

organismos com melhor rendimento de carne. Quanto a essa última observação, necessário 

discutir sobre as possíveis épocas de reprodução dos organismos na região visto que o 

percentual de parte edível nos bivalves é consequência, em grande parte, do acúmulo de 

reserva energética (glicogênio) que será usada na produção de gametas.  

Nessa direção, destaca-se o trabalho de Correia (1996), que investigou a viabilidade do 

cultivo de M. falcata no Complexo Mundaú-Manguaba (AL), e registrou, ao longo de três 

anos, picos de recrutamento que iniciavam em outubro e encerravam em maio. Informação 

que está em consonância com a observação dos pescadores, o verão parece oferecer um maior 

número de organismos em gametogênese ou com as gônadas já repletas (“gordos”) e, 

consequentemente, com melhores rendimentos. Naturalmente, para confirmar essa hipótese, 

sugere-se que investigações futuras na laguna acompanhem as variações anuais dos índices de 

rendimento dos organismos e descrevam o ciclo reprodutivo da espécie por meio da 

caracterização histológica do desenvolvimento gonadal. 

Seguindo a discussão sobre as variações sazonais de produtividade do sururu, quedas 

na salinidade causadas pelo excesso de chuvas foram apontadas como determinantes para a 

abundância do recurso, situação também relatada pela literatura (Asbury, 1979). Trabalhos 

pretéritos discutiram que M. falcata não apresenta fixação de novos indivíduos em salinidades 
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abaixo de 5‰ (Pereira-Barros, 1987) e, conforme demonstrado em laboratório, não sobrevive 

a salinidades abaixo de 2‰ (Pereira-Barros & Macêdo, 1967). Faixa de tolerância que parece 

explicar as menores capturas obtidas no inverno - estação marcada na região pela elevação da 

pluviosidade (Silva et al., 2018) -, especialmente reduzidas nos anos mais chuvosos. Caso 

exemplificado pelos pescadores que indicaram quedas de produtividade no ano 2017 e, de 

forma aproximada, no de 2010, ambos com pluviosidade elevada (Oliveira et al., 2014; 

Semarh, 2017).  

Ainda que tais oscilações sejam sentidas na laguna do Roteiro, interessante ressaltar o 

relato de que pescadores de Maceió recorrem ao local em momentos de escassez de sururu na 

laguna Mundaú. Informação que traz para a discussão de que forma a hidrodinâmica de 

ambos os locais opera e como influencia a salinidade durante períodos chuvosos. Comparando 

os dois ambientes a partir de uma observação superficial, entende-se que a laguna do Roteiro 

recebe uma menor descarga de água de seu rio formador. Além disso, devido à geomorfologia 

de sua desembocadura, sofre maior influência da cunha salina, características que somadas 

permitiriam a manutenção de valores mais elevados de salinidade no interior da laguna 

mesmo sob chuvas intensas.  

No que diz respeito ao número de pessoas que procuram no sururu uma alternativa de 

renda e meio de vida, ficou evidente que os pescadores percebem o ingresso de novos 

indivíduos ao longo dos anos. Nesse quesito, as opiniões apontam como motivo o 

desemprego, causado principalmente pela crise do setor agroaçucareiro na região, e a falta de 

outras oportunidades de ocupação. Resultado que reforça as teorias que colocam a pesca 

como ocupação de “último refúgio” ou como “válvula de segurança” para camadas sociais 

com vulnerabilidade socioeconômica (Panayotou, 1980; Bailey & Jentoft, 1990). 

Analisando em conjunto as declarações quanto ao número de dias e horas dispendidos 

na pesca e pós-pesca dos bivalves, percebe-se que os entrevistados trabalham por longos 

períodos que geralmente superam a jornada regular de trabalhadores empregados em 

atividades formais. Apesar das capturas diárias declaradas serem elevadas quando comparadas 

com outras comunidades marisqueiras (entre 2,3 e 4,9 kg do animal com casca) (Araújo et al., 

2009), ficaram bem abaixo dos números estimados por Coutinho et al. (2014) na laguna 

Mundaú, onde as médias diárias são de aproximadamente 58 kg de parte edível (valor 

estimado pelos presentes autores a partir das informações fornecidas no trabalho consultado).  

Em relação às diferenças nos resultados classificados por sexo, de forma evidente, 

pôde-se perceber que as mulheres têm jornadas mais longas. Entretanto, a baixa eficiência de 
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captura, evidenciada pela CPUE aproximadamente 37% menor em relação a dos homens, não 

permite que o maior tempo de dedicação na pesca resulte em capturas totais mais produtivas. 

Resultado que chama atenção para as disparidades nas rendas mensais obtidas entre os sexos: 

em um cenário intermediário (R$8), seriam aproximadamente R$1.000 de diferença. Além da 

pesca, a superioridade de tempo de trabalho se destaca principalmente na etapa da desconcha, 

são aproximadamente 70 horas mensais a mais. Sobrecarga de trabalho que, sabidamente, 

soma-se às jornadas desempenhadas pelas mulheres nos cuidados com o bem-estar da família 

(Kleiber et al., 2014). Mais um dado para ser incluído nas discussões sobre mulheres na pesca 

e que deve ser considerado na formulação de políticas públicas para o setor que, muitas vezes, 

ignora peculiaridades da sociedade a quem atende e enquadra todos os pescadores dentro de 

um único grupo indissociável. 

Na comparação entre as faixas etárias, algumas observações também são notáveis. 

Primeiro, indivíduos acima de 50 anos optam por menores jornadas de trabalho em ambas as 

etapas, certamente como consequência da limitação física, e, ainda mais importante para sua 

rentabilidade, obtêm uma CPUE que nitidamente reflete menor eficiência na coleta dos 

bivalves. Por outro lado, indivíduos abaixo de 25 anos empregam aproximadamente 36 horas 

a mais de trabalho que os pescadores da faixa etária intermediária. Ainda assim, o acréscimo 

de trabalho não parece ser o suficiente para compensar a menor CPUE, possível reflexo da 

falta de experiência na pesca. Por fim, pescadores entre 25 e 50 anos visivelmente obtêm as 

pescarias mais eficientes. Evidência que, conforme supracitado para os outros grupos, deve 

demonstrar a conjugação ideal de vigor físico e experiência na coleta de bivalves e leva esses 

indivíduos a alcançarem os maiores rendimentos.  

Ainda sobre a etapa da coleta, no que concerne à ocorrência de acidentes de trabalho, 

cabe destacar o estudo de Calazans et al. (2018) que registraram como ocorrência comum a 

ausência de equipamentos de proteção individual na rotina laboral dos pescadores do litoral 

alagoano. Comportamento que resulta em grande número de acidentes ocasionados, 

principalmente, pelo pisoteamento sobre peixes da família Ariidae e Batrachoididae.  

Quanto ao beneficiamento dos bivalves, espelhando a realidade de vida das 

comunidades pesqueiras estudadas, a etapa é realizada com o uso de materiais improvisados e 

em condições sanitárias inadequadas, realidade corriqueira no processamento do sururu na 

costa brasileira e que se reflete qualidade do produto oferecido ao consumidor (Tamano et al., 

2015; Santos Neto et al., 2016). A conservação dos produtos se resume à refrigeração e, em 

alguns casos menos frequentes, deixa de ser realizada no ínterim entre a pesca e a venda final. 
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Não há qualquer agregação de valor no produto, que é vendido apenas cozido e sem concha, 

sendo oferecido com baixo preço de mercado.  

Ainda que a maioria dos pescadores também trabalhe na pós-pesca, existem 

trabalhadores especializados no beneficiamento do sururu, sobretudo mulheres. Considerada 

pelos pescadores como uma atividade desgastante e de menor prestígio na cadeia produtiva do 

pescado, a terceirização da desconcha surge como uma opção para aqueles que optam por 

otimizar seu esforço empregando mais horas de trabalho na pesca ou que apenas não mostram 

disposição para essa etapa.  

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 menor 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.  

Considerando o cenário atual das comunidades estudadas e na busca de resultados de 

curto e médio prazo, do ponto de vista socioeconômico, entende-se que as atividades pós-

pesca - beneficiamento e comercialização - apresentam as melhores oportunidades de 

crescimento. Incentivar a agregação de valor ao produto, criar novos canais de 

comercialização para o escoamento da produção e dotar os pescadores de ferramentas de 

gestão de seus negócios parece um caminho acertado para promover melhorias na renda e 

bem-estar dos indivíduos envolvidos na coleta de bivalves.  

Outro problema evidente, sob a perspectiva ambiental, diz respeito ao descarte 

inadequado das conchas. 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. O 

uso da concha de bivalves como matéria-prima dentro de outras cadeias produtivas já é foco 

de atenção de pesquisas (Chierighini et al., 2011; Silva et al., 2013; Lima & Oliveira, 2016, 

Marinho et al., 2016; Menezes, 2019) e pode, também aqui, ser uma alternativa interessante 

para a região. 

 

5. CONCLUSÕES 

1. A captura de M. falcata na laguna do Roteiro é feita de forma rudimentar, com 

baixa tecnologia de captura e com padrão de comportamento similar aos relatos históricos 
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sobre a pesca do recurso na costa alagoana, reiterando a relação intrínseca das comunidades 

que vivem às margens das lagunas com o sururu. 

2. Houve consonância entre os conhecimentos tradicionais e os acadêmicos, sobretudo 

no que diz respeito às variações sazonais na produtividade pesqueira, especialmente sentidas 

em períodos de alta pluviosidade, que afetam a salinidade da laguna, e à relação do 

comprimento de concha com as variáveis ambientais. Mais um resultado que reforça a 

importância de se incluir os pescadores como parte nas discussões sobre o manejo de áreas e 

recursos. 

3. As notáveis diferenças de tempo de trabalho empregado, eficiência de captura e 

renda mensal estimada entre sexos e faixas etárias ressaltam a necessidade de se compreender 

os integrantes do universo da pesca artesanal como um grupo desigual. Assim, políticas 

públicas voltadas ao setor devem considerar as distintas necessidades e dificuldades dos 

atores a quem se dirigem. 

4. Em relação às etapas pós-pesca, sugere-se que possíveis ações promotoras da pesca 

de M. falcata criem oportunidades para que o produto final apresente maior qualidade 

higiênico-sanitária, maior valor agregado e se aproxime do mercado consumidor com o intuito 

de aumentar a segurança alimentar do pescado e a margem de lucro obtida pelos envolvidos 

em sua cadeia produtiva sem requisitar um aumento no esforço pesqueiro.   

5. O descarte inadequado das conchas dos bivalves gera grande acúmulo de resíduos e 

evidencia a necessidade de se estimular medidas que promovam a ressignificação desse 

material como matéria-prima dentro de outras cadeias produtivas. 
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6. CAPÍTULO III 

PESCA DE BIVALVES: “O ÚLTIMO ÚLTIMO REFÚGIO”? UM ESTUDO DE 

CASO NO NORDESTE DO BRASIL1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Artigo elaborado seguindo as normas do periódico “Ecology and Society”. Disponível em:  < 

https://www.ecologyandsociety.org/ >. QUALIS CAPES em Ciências Ambientais: A1 
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PESCA DE BIVALVES: “O ÚLTIMO ÚLTIMO REFÚGIO”? UM ESTUDO DE 

CASO NO NORDESTE DO BRASIL 

 

Letícia Salua Maraschin Mottola1, Gianfrancisco Schork2, Renato de Mei Romero3 e Daniel 

de Magalhães Araujo4 

 

RESUMO: Fonte de proteínas de fácil acesso, os moluscos bivalves representam importante 

recurso para a geração de renda e para a subsistência de comunidades vulneráveis em todo 

litoral do Brasil. São diversos os bivalves capturados, porém, na região Nordeste do país, duas 

espécies somam os maiores valores de produção: Anomalocardia brasiliana e Mytella falcata. 

Assim, considerando as comunidades pesqueiras situadas no sistema-estuarino lagunar do 

Roteiro (estado de Alagoas - Brasil) como estudo de caso e com foco nas abordagens que 

relacionam a pesca de pequena escala com a pobreza de seus praticantes, por meio do 

presente trabalho, objetivou-se investigar o perfil dos pescadores de bivalves do Nordeste 

brasileiro. A partir dessas informações, ao longo do texto, pretendeu-se, então, discutir de que 

forma esses aspectos podem influenciar os indivíduos a escolherem a pesca como meio de 

vida. Para tal, foram aplicados 86 questionários semiestruturados aos marisqueiros no ano de 

2019. O perfil geral dos pescadores mostrou indivíduos com baixa escolaridade e forte relação 

com a cultura da pesca no local. Apesar da predominância de homens, foi comum o registro 

de mulheres trabalhando na etapa de captura dos bivalves. A diversificação de renda 

geralmente está restrita à recursos pesqueiros complementares, indicando a alta dependência 

dos sistemas naturais. A comum complementação de renda por meio de programas sociais e 

as condições de moradia insalubres reforçam as associações normalmente feitas pela literatura 

entre a pobreza e a pesca de pequena escala. Sugere-se que exista uma hierarquia dentro da 

pesca de pequena escala, sendo a coleta de bivalves uma opção restante – “o último último 

refúgio”. As percepções expostas indicaram que 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. 

Palavras-chave: mariscagem, pesca de pequena escala, comunidades extrativistas, estratégias 

de vida, vulnerabilidade social. 

 

1, 3, 4 Instituto Federal de Alagoas, Marechal Deodoro, Alagoas, Brasil 
2 Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, Bahia, Brasil 
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BIVALVE MOLLUSKS GATHERING: THE LAST LAST RESORT? A CASE OF 

STUDY IN NORTHEAST BRAZIL 

 

ABSTRACT: Source of easily accessible proteins, bivalve mollusks represent an important 

resource for the generation of income and for the subsistence of vulnerable communities all 

over the Brazilian coast. There are several bivalves caught, however, in the Northeast of the 

country, two species have the highest production values: Anomalocardia brasiliana and 

Mytella falcata. Thus, considering the fishing communities located in the lagoon-estuarine 

system called Roteiro (state of Alagoas - Brazil) as a case study and focusing on the 

approaches that relate the small-scale fishing with the poverty of its practitioners, this study 

aimed to investigate the profile of bivalve fishermen from northeastern Brazil. From this 

information, throughout the text, we intended to discuss how these aspects can influence 

individuals to choose fishing as a way of life. To this end, 86 semi-structured questionnaires 

were applied to shellfish fishermen in 2019. The general profile of the fishermen showed 

individuals with low education and strong relationship with the cultural tradition of fishing in 

the area. Despite the predominance of men, it was common to register women working in the 

bivalve capture stage. Income diversification is usually restricted to complementary fishing 

resources, indicating the high dependence on natural systems. Common income 

complementation through social programs and unhealthy housing conditions reinforce the 

associations usually made in the literature between poverty and small-scale fishing. It is 

suggested that there is a hierarchy within small-scale fishing, with bivalve harvesting as a 

remaining option - “the last last resort”. The perceptions exposed indicated that fishing 

communities do not have their voice heard in the decision-making processes that involve their 

resources and the space in which they operate. Exclusion and social invisibility result in 

discontent and low esteem for their role within society. 

Key-words: bivalve mollusks gathering, small-scale fisheries, extractive communities, 

livelihood strategies, social vulnerability. 

 

INTRODUÇÃO 

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 e Pinkerton 2015). De acordo com a literatura, entre os motivos que justificam a 
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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 e Hassan 2004, Nishida et 

al. 2006, Macnaughton et al. 2010, Baracho 2016). 

Na costa brasileira, a coleta de bivalves é conhecida como mariscagem e está 

historicamente associada ao extrativismo de bancos naturais (Boffi 1979, Scheel-Ybert et al. 

2003). 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 e Martins 2009, Gaspar et al. 

2011, Freitas et al. 2012, Pereira et al. 2017). Inseridas nesse contexto, destacam-se as 

comunidades pesqueiras dos municípios de Barra de São Miguel e Roteiro, localizadas na 

região central do litoral do estado de Alagoas, Nordeste do Brasil, ambas com reconhecido 

potencial para a coleta de duas espécies de bivalves: Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 

1791) e Mytella falcata (D’orbingy, 1842).  

Localizadas às margens do sistema estuarino-lagunar do Roteiro, as comunidades 

residem nos limites da Reserva Ecológica de Manguezais da Lagoa do Roteiro - RESEC do 

Roteiro. A RESEC - unidade delimitada com área de 742 ha – foi criada pelo Decreto estadual 

nº 32.355, de 03 de junho de 1987, e tem como objetivo a preservação integral do meio 

natural. Segundo o Decreto, com exceção da pesca sob forma artesanal, são vedadas todas as 

interferências sobre este ecossistema. Entretanto, desde a edição da Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil, faz-se 

necessário reclassificar o espaço às categorias trazidas pela nova legislação, medida que, até o 

ano de 2019, não foi realizada pelos órgãos ambientais responsáveis. Destarte, a inércia do 

poder público, deixando a unidade em desconformidade com o aparato jurídico atual, reflete 

na ausência de um plano de manejo que dite de forma clara as regras de uso da área e de seu 

entorno.  

Sob o ponto de vista social, conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

(ADHB 2013), tem-se que o município do Roteiro possui aproximadamente 7.000 habitantes 

e está entre os 50 municípios com os piores IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano) do 

país, ocupando a 5.515ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros. Ainda de acordo com o 
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Atlas, 78,89% de seus habitantes estão em condições de vulnerabilidade à pobreza. Quanto ao 

município de Barra de São Miguel, 54,50% de seus aproximados 8.000 habitantes são 

considerados como vulneráveis à pobreza. Dados que elucidam, de forma notória, a condição 

de vida de suas populações.  

Dividindo espaço com as comunidades pesqueiras, é importante entender que o 

sistema-estuarino está inserido em uma região com alto fluxo turístico e crescente 

especulação imobiliária, facilmente observada pelo elevado números de hotéis e resorts de 

luxo, característica que se destaca no município de Barra de São Miguel (Seplag/AL 2018a). 

Paralelamente, representando a maior parte da economia do Roteiro, outra atividade 

marcadamente presente na região é a agroindústria da cana de açúcar (Seplag/AL 2018b). 

Deste modo, além da fragilidade ambiental, a região também é caracterizada pelo uso 

conflitante do espaço e pela vulnerabilidade social de suas populações que, muitas vezes, na 

falta de meios para ingressar em outras atividades, procuram no ambiente natural os meios 

necessários para sua sobrevivência. Comportamento que vai ao encontro das discussões sobre 

a função que a pesca artesanal pode desempenhar para o alívio da pobreza das camadas mais 

desfavorecidas (Bené e Friend 2011, Begossi 2013) e que alerta para a importância da 

reclassificação da RESEC do Roteiro como instrumento hábil para buscar a efetiva proteção 

do meio ambiente e do modo de vida das populações pesqueiras tradicionais.  

Dentro desse cenário, procurando entender o papel da pesca dentro das comunidades 

estudadas e incluir tais discussões no presente trabalho, traz-se aqui, brevemente, algumas 

diferentes perspectivas discutidas na literatura que pretendem explicar a associação 

normalmente encontrada entre a pobreza e a pesca artesanal. De forma resumida, pode-se 

dizer que a maioria dessas teorias coloca a pesca de pequena escala como uma opção para 

aqueles que têm negada sua participação em outras atividades. Possivelmente, uma das mais 

conhecidas seja a que coloca a pesca como ocupação de “último refúgio” ou como “válvula de 

segurança” devido a sua característica de acesso livre e que requisita baixo investimento de 

capital (Panayotou 1980, Bailey e Jentoft 1990, Machena e Kwaramba 1997, Townsley 1998, 

Payne 2000, FAO 2001).  

Ainda sob essa perspectiva de exclusão, tem-se a análise da pesca de pequena escala 

por meio de quatro dimensões as quais seus usuários estão expostos: exclusão econômica, 

marginalização social, exploração de classes e relações políticas enfraquecidas (Bené 2003). 

Mais recentemente, procurando o caminho acertado para uma análise realmente abrangente, 

outros autores discutiram o conceito de armadilhas socioecológicas – situações nas quais 
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feedbacks entre sistemas sociais e ecológicos levam a um estado indesejável que pode ser 

difícil ou impossível de reverter (Cinner 2011) - e adicionaram critérios ecológicos (Nayak et 

al. 2014) às teorias já propostas.  

A partir de outra perspectiva, dentro de um contexto mais amplo que discute 

atividades rurais sustentáveis, tem-se que o portfólio de opções de meio de vida disponíveis 

para um indivíduo depende do acesso a quatro diferentes tipos de ativos: capital natural 

(árvores, estoques de peixes, água, etc.), capital físico ou capital financeiro (dinheiro, crédito, 

equipamentos de produção, infraestrutura, etc.), capital humano (habilidades, conhecimentos, 

saúde, capacidade física para o trabalho, etc.) e capital social (redes de contatos, relações 

sociais, afiliações, associações, etc.) (Scoones 1998). Um quinto ativo, o capital cultural, 

também é incluído em abordagens socioambientais e pode ser definido como a transmissão de 

comportamentos, valores e conhecimentos entre os membros de uma população (Dyer e 

Poggie 2000).  

Desse modo, considerando as comunidades pesqueiras situadas na sistema-estuarino 

lagunar do Roteiro como estudo de caso e com foco nas abordagens que relacionam a pesca 

artesanal com a pobreza de seus praticantes, por meio do presente trabalho, objetivou-se 

investigar o perfil dos pescadores de bivalves do Nordeste brasileiro. A partir dessas 

informações, ao longo do texto, pretendeu-se, então, discutir de que forma esses aspectos 

podem influenciar os indivíduos a escolherem a pesca como meio de vida.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os trabalhos de campo foram realizados no sistema estuarino-lagunar do Roteiro, 

localizado nas coordenadas 09º 50’ 0” de latitude Sul e 35º 57’ 30” de longitude Oeste (Figura 

1), Nordeste do Brasil, no ano de 2019.  
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Figura 1: Localização da área de estudo, sistema-estuarino lagunar do Roteiro, região central de 

Alagoas, Nordeste do Brasil, com a área da RESEC do Roteiro contornada no mapa aproximado da 

região. 

 

Primeiramente, quatro visitas exploratórias foram feitas para reconhecimento geral da 

área e contato inicial com possíveis lideranças e demais pessoas de referência que atuam na 

pesca dos bivalves. Essas visitas iniciais também permitiram a caracterização geral das três 

comunidades pesqueiras estudadas que, no presente trabalho, serão chamadas como abaixo 

descrito. 

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. Pescadores de A. brasiliana 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. Apenas 

moradores costumam utilizar o acesso para a comunidade, que fica 

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

Pescadores de M. falcata desembarcam em diferentes pontos e utilizam suas 

residências como local de trabalho.  
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3. Comunidade do Roteiro. Localizada no município do Roteiro nas margens da 

RESEC. Pescadores de M. falcata desembarcam na orla da cidade e atuam em 

ranchos de pesca ali concentrados ou em suas residências.  

 

Após esse entendimento primário sobre a mariscagem na região, foi confeccionado um 

questionário semiestruturado, elaborado baseado na literatura disponível sobre pesca e com o 

objetivo de investigar, dentre outras questões: perfil socioeconômico dos pescadores; modo de 

realização das pescarias e da comercialização dos produtos; percepção e comportamento dos 

pescadores sobre questões associadas à pesca e a área de estudo. Uma vez elaborados, os 

questionários foram aplicados para validação e correção de eventuais problemas de 

compreensão por parte dos pescadores, sendo então finalizados.  

Antes de cada entrevista, os pesquisadores se identificavam, explicando o intuito da 

pesquisa e de que forma seriam utilizados os dados. Nesse momento, o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) era lido e assinado, esclarecendo-se possíveis 

dúvidas sobre o estudo. Todas as etapas do estudo foram aprovadas pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Alagoas (nº 15019819.5.0000.5013). 

As primeiras entrevistas foram realizadas com aqueles pescadores identificados nas 

primeiras incursões ao local e que se mostraram mais solícitos na prestação das informações. 

Posteriormente, foi solicitado a esses que indicassem seus pares para que também fossem 

entrevistados e assim sucessivamente, método denominado “bola de neve” (Bailey 1982). 

Entretanto, quando um dos entrevistados não indicava um pescador, outro era abordado 

aleatoriamente. Os questionários foram aplicados em dias e horários diversos, de forma a 

melhor oportunizar o encontro com os pescadores de acordo com suas rotinas de trabalho. 

Assim, os entrevistados foram abordados principalmente durante o desembarque ou 

beneficiamento do pescado nos ranchos de pescas, nas proximidades da laguna ou em suas 

residências. Ao total, 86 questionários foram aplicados, sendo: 63 em Barra de São Miguel 

(14 no bairro Zé Nunes e 49 na Palateia) e 23 no Roteiro. 

De forma complementar, a pesquisa também foi baseada na observação livre, por meio 

do acompanhamento das atividades rotineiras dos pescadores, e nos relatos fornecidos pelos 

pescadores ao longo da pesquisa, conforme Bruyne et al. (1977). 
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RESULTADOS 

Perfil socioeconômico 

Todos os entrevistados residem nas proximidades dos locais de desembarque e 

desempenham suas atividades pós-pesca em ranchos construídos de forma precária nas 

margens da laguna, ao céu aberto em áreas próximas à laguna ou em suas próprias 

residências. A grande maioria possui baixa escolaridade: cursou apenas o fundamental 

incompleto (72,09%), o que corresponde entre um e nove anos de estudo formal, ou sequer 

frequentou a escola (13,95%) (Tabela 1). Resultado que combinado com o percentual de 

alfabetismo - apenas 47,67% alegaram saber ler e escrever - demonstrou o baixo grau de 

instrução dos pescadores.  

Quanto a idade, os entrevistados apresentaram uma distribuição relativamente 

homogênea por faixa etária. Já em relação ao tempo de pesca, registrou-se pescadores que 

ingressaram na atividade recentemente, aproximadamente 2 meses, e, concomitantemente, 

indivíduos com longa experiência que alegaram mais de 55 anos de profissão.  

 Apesar de se ter registado uma predominância de homens (66,28%), deve-se destacar 

que foi comum ambos os sexos afirmarem trabalhar em todas as etapas da pesca (captura e 

desconha) (Tabela 2).  
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Tabela 1: Perfil socioeconômico dos 86 pescadores de bivalves da laguna do Roteiro (AL) 

entrevistados.  

Aspectos Respostas n % 

Idade 

15 a 25 anos 15 17,44 

25 a 35 anos 23 26,74 

35 a 45 anos 20 23,26 

45 a 55 anos 12 13,95 

Mais de 55 anos 16 18,60 

Média de idade (anos) 38,72 

Estado civil 

Casado(a) 46 53,49 

Solteiro(a) 31 36,05 

Viúvo(a) 5 5,81 
 Divorciado (a) 4 4,65 

Escolaridade 

Nunca estudou 12 13,95 

Fundamental incompleto 62 72,09 

Fundamental completo 5 5,81 

Médio incompleto 5 5,81 

Médio completo 1 1,16 
 Superior incompleto 1 1,16 

Sabe ler e escrever? 

Analfabeto 34 39,53 

Semianalfabeto 6 6,98 

Sabe ler 5 5,81 

Sabe ler e escrever 41 47,67 

Há quanto tempo iniciou na pesca dos 

moluscos? 

Até 5 anos 13 15,12 

5 a 15 anos 23 26,74 

15 a 25 anos  27 31,40 

25 a 35 anos 16 18,60 

Mais de 35 anos 6 6,98 

Não respondeu 1 1,16 

Nº de filhos 

0 11 12,79 

1 a 2 22 25,58 

3 a 5 39 45,35 

Mais de 5  14 16,28  

Média de filhos 3,35 

Nº de pessoas que moram na mesma 

residência 

1 6 6,98 

2 a 3 28 32,56 

4 a 5 34 39,53 

Mais de 5 18           20,93 

Média de habitantes 4,36 
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Tabela 2: Participação de homens e mulheres nas etapas de captura e beneficiamento (desconha) dos 

bivalves da laguna do Roteiro (AL). . 

Aspectos Respostas n % 

Mulheres 

Trabalha em qual etapa da pesca?  

Somente pesca 1 3,45 

Somente desconcha 6 20,69 

Pesca e desconha  22 75,86  
Total 29 100 

Homens 

Trabalha em qual etapa da pesca?  

Somente pesca  9  15,79  

Somente desconcha 0 0 

Pesca e desconcha 48 84,21 

Total 57 100 

 

Para 34,44% dos entrevistados, a pesca foi a única ocupação exercida ao longo da 

vida. Para os demais, entre as atividades mais frequentemente citadas como ocupação anterior 

teve-se: trabalhos relacionados com a agroindústria da cana de açúcar e com a construção 

civil (Tabela 3).  

A renda média mensal declarada obtida pela captura dos bivalves foi de R$1.015, 

porém, variou entre R$260 e R$3.030. A maior parte dos entrevistados (80,23%) declarou 

essa atividade como principal fonte de renda e apenas 34,88% disse diversificar a renda com 

outras ocupações, representadas principalmente por atividades esporádicas não formais 

relacionadas com a construção civil ou pequenos comércios. Já a diversificação do recurso-

alvo da pesca é prática mais comum, 76,74% direcionam seus esforços para mais de uma 

espécie, sendo peixes e outros bivalves os organismos alternativos mais citados. Outra 

importante fonte de renda vem de benefícios previdenciários ou programas sociais: 47,67% 

recebem bolsa família, 3,49% aposentadoria e 3,49% pensão por morte.  
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Tabela 3: Ocupações anteriores à pesca e fontes de diversificação de renda (outras ocupações e 

recursos complementares) dos pescadores de bivalves da laguna do Roteiro (AL) considerando o 

número de citações.  

Aspectos Respostas n % 

Em qual ocupação 

trabalhava antes? 

Sempre na pesca 31 34,44 

Atividade rural - cana de açúcar 22 24,44 

Construção civil 16 17,78 

Diversos 9 10,00 

Casa de família 5 5,56 

Comércio 3 3,33 

Dona de casa 2 2,22 

Estudo 2 2,22 
 Total 90 100 

Diversifica a renda com 

quais outras ocupações? 

Construção civil 10 33,33 

Comércio 5 16,67 

Diversos 4 13,33 

Emprego formal 3 10,00 

Cultivo de ostras 3 10,00 

Faxineiro 2 6,67 

Aposentadoria 2 6,67 
 Cana de açúcar 1 3,33 

 Total 30 100 

Pesca quais organismos de 

forma complementar? 

Sururu/maçunim 43 26,87 

Ostras 38 23,75 

Peixes 37 23,13 

Siri 24 15,00 

Camarão 18 11,25 
 Total 160 100 

 

Em média, os entrevistados possuem 3,35 filhos e compartilham a residência com 4,36 

pessoas. Entre essas, apenas aproximadamente metade (2,13) desenvolve algum tipo de 

atividade laboral, sendo a pesca a escolha mais comum. Corroborando esse resultado, a 

maioria dos entrevistados (76,13%) alegou pescar em regime de parceria familiar, ou seja, 

com parentes ou com seus companheiros(as) (Tabela 4).  

Uma parcela considerável dos entrevistados não é proprietária dos meios de produção 

que utiliza, barcos (31,25%) e refrigeradores para armazenamento do pescado (17,44%), 

recorrendo aos bens de conhecidos. Os barcos, quando utilizados, são rudimentares e movidos 

com força humana (62,34%) ou com “motores de rabeta” (37,66%). A maioria das vendas é 

concentrada nas mãos de atravessadores e, em menor proporção, também são feitas vendas 

diretas para consumidores finais. Como ponto de venda, a própria residência foi o local mais 
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citado (54,63%), porém, as negociações também podem acontecer nos sítios de desembarque 

(22,22%) ou em feiras, peixarias, ruas ou barracas de praia (23,15%).  

 

Tabela 4: Regime de trabalho, venda do pescado e propriedade dos meios de produção dos pescadores 

de bivalves da laguna do Roteiro (AL). 

Aspectos Respostas n % 

Com quem trabalha? 

Sozinho 14 15,91 

Companheiro(a) 29 32,95 

Parentes 38 43,18 

Amigos 6 6,82 

Não respondeu 

Total 

1 

88* 

1,14 

100 

Para quem vende? 

Atravessador 45 52,33 

Consumidor 12 13,95 

Ambos 26 30,23 

Não respondeu 3 3,49 
 Total 86 100 

É proprietário do barco? 

Sim 52 65,00 

Não 25 31,25 

Não utiliza barco 3 3,75 
 Total 80** 100 

Como armazena o pescado? 

Refrigerador próprio 61 70,93 

Refrigerador de conhecidos 15 17,44 

Não faz nada 8 9,30 

Não respondeu 2 2,33 
 Total 86 100 

*Duas pessoas responderam família e companheiro. 

** Considerados apenas os entrevistados que trabalham na etapa da captura. 

 

 A totalidade dos entrevistados possui luz elétrica em suas residências, 77,91% têm 

água encanada e apenas 8,14% têm seu esgoto destinado para a rede coletora (Tabela 5). Com 

exceção de um entrevistado, todos os demais alegaram destinar o lixo doméstico para a coleta 

pública. Apesar da maioria das casas serem construídas com alvenaria (84,88%), houve 

registros de casas feitas com taipa (11,63%) e lona plástica (um entrevistado). Na habitação, 

18,60% utilizam no assoalho o “chão batido” (inexistência de materiais para sua cobertura) e 

a mesma porcentagem possui banheiro apenas em ambiente externo, separado da residência. 

Quanto aos bens e serviços que possuem, televisões (90,70%) e geladeiras para uso doméstico 

(88,37%) foram itens frequentemente citados, entretanto, telefone (62,79%) e internet 

(31,40%) foram menos comuns. 

 



91 

 

 

Tabela 5: Fornecimento de serviços de saneamento básico e características das residências dos 

pescadores de bivalves da laguna do Roteiro (AL). 

Aspectos Respostas n % 

Fonte de água 

Poço 17 19,77 

Rede pública 67 77,91 

Fonte 1 1,16 

Não soube dizer 1 1,16 
 Total 86 100 

Destino do esgoto 

Céu aberto 19 22,09 

Fossa 58 67,44 

Rede coletora 7 8,14 

Não soube dizer 2 2,33 
 Total 86 100 

Material do chão da residência 

“Batido” 16 18,61 

Alvenaria 29 33,72 

Cerâmica 40 46,51 

Não respondeu 1 1,16 
 Total 86 100 

Material das paredes da residência 

Lona plástica 1 1,16 

Taipa 10 11,63 

Madeira 1 1,16 

Alvenaria 73 84,88 

Não respondeu 1 1,16 
 Total 86 100 

 

 Todos os entrevistados possuem documentos pessoais (RG e CPF), enquanto somente 

46,51% afirmaram o mesmo em relação à carteira de pesca. Apesar de 39,53% alegarem 

possuir conta bancária, somente 20,93% disseram ter acesso, em algum momento, a qualquer 

linha de crédito. 

 

Percepção e comportamento 

Procurando explorar o nível de satisfação dos pescadores com sua profissão, foram 

feitas duas perguntas: “Gostaria que seus filhos continuassem atuando na pesca de bivalves”? 

e “Se tivessem recursos para tal, mudariam de ocupação?”. Para a primeira, a grande maioria 

(80,23%) respondeu negativamente. Os motivos alegados incluíram riscos de acidente, 

desgaste físico acentuado, baixa renda e preferência por atividades que associam ao bom 

desempenho no estudo formal. Também demonstrando insatisfação com a pesca, 67,44% 

alegaram que, se tivessem meios, mudariam de ocupação. Entres as possibilidades citadas 
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registrou-se a preferência pela posição de atravessador, empregos formais e pequenos 

comércios. 

Ainda nesse sentido, questionados sobre os motivos que os levaram a escolher a pesca 

como meio de vida, observou-se forte fator cultural. Assim, 25,47% citaram “aprendizado 

com a família” e 23,58% “relação com a tradição do local”. Os demais relacionaram a escolha 

com a “falta de opção profissional” (33,96%), o “gosto pela atividade” (11,32%) ou citaram 

motivos diversos (5,66%). 

Para entender de que forma os pescadores agiriam frente a situações de crise, três 

simulações foram feitas. Para uma situação de queda de 25% na produtividade das pescarias, 

a maioria dos catadores (44,05%) alegou que tal dificuldade os levaria a empregar um maior 

esforço, aumentando o número de dias ou horas dedicados à pesca (Tabela 6). Tal 

posicionamento também foi a resposta de 50,60% dos entrevistados para uma situação de 

queda de 50% na produtividade. Já quando questionados sobre um possível colapso de seus 

recursos-alvo, 49,23% afirmaram que mudariam o direcionamento da pesca para outra 

espécie, enquanto 18,46% não saberiam em que atividade empreender. 

 

Tabela 6: Comportamento dos pescadores de bivalves da laguna do Roteiro (AL) frente a situações de 

crise na produtividade de suas pescarias*. 

Aspectos Respostas n % 

O que faria frente a uma 

queda de 25% na 

produtividade?                   

Sairia da atividade  8 9,52 

Ficaria na atividade da mesma forma  33 39,29 

Procuraria novos locais de pesca  5 5,95 

Aumentaria o tempo de pesca 37 44,05 

Mudaria os métodos de pesca 1 1,19 
 Total 84 100 

O que faria frente a uma 

queda de 50% na 

produtividade?                   

Sairia da atividade 18 21,69 

Ficaria na atividade da mesma forma 18 21,69 

Procuraria novos locais de pesca 3 3,61 

Aumentaria o tempo de pesca 42 50,60 

Mudaria os métodos de pesca 2 2,41 
 Total 83** 100 

O que faria frente a um 

colapso do recurso-alvo?                   

Mudaria de recurso-alvo 32 49,23 

Não sabe ou não faria nada 12 18,46 

Procuraria ocupação fora da pesca 19 29,23 

Sairia da cidade 2 3,08 
 Total 65*** 100 

*Duas pessoas não responderam. 

**Um entrevistado respondeu: “aumentaria o preço” 

*** Pergunta passou a fazer parte do questionário após o início das entrevistas. 
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Questionamentos também foram feitos a fim de investigar o grau de compreensão dos 

pescadores sobre a Unidade de Conservação na qual atuam e sua possível participação em 

processos de gestão da área ou de recursos (Tabela 7). Assim, registrou-se que 72,09% dos 

entrevistados disseram jamais terem sido consultados, sob qualquer pretexto, pelo poder 

público. Mesmo entre os que afirmaram terem sido consultados, foi notável a confusão com 

outras ações sem qualquer relação com políticas participativas. Além disso, de forma geral, os 

pescadores mostraram incompreensão sobre os conceitos dos termos Unidade de Conservação 

ou Reserva, desconhecendo a existência da RESEC do Roteiro.  

Por fim, de acordo com os entrevistados, não existem maiores conflitos de uso entre os 

diferentes usuários da pesca. Alguns pescadores narraram pequenos atritos com os 

ostreicultores locais, visto que as mesas de cultivo atrapalham as rotas de navegação de suas 

canoas, contudo, não são discussões de grande proporção. Diversamente, é mais comum o 

relato de conflito com o poder público. As reclamações mais frequentemente citadas 

estiveram relacionadas à construção de uma marina em área vicinal aos ranchos utilizados 

pelos pescadores de maçunim.  

 

Tabela 7: Percepção dos pescadores de bivalves da laguna do Roteiro (AL) sobre processos de 

manejo participativo, unidades de conservação (UC) e conflitos de uso da área e/ou recursos. 

Aspectos Respostas n % 

Poder público já consultou sua 

opinião? 

Não 62 72,09 

Sim 5 5,81 

Apenas fiscalização do Ibama 11 12,79 

Apenas colônia de pesca 3 3,49 

Apenas Incra 1 1,16 

Apenas pesquisadores 4 4,65 
 Total 86 100 

Sabe o que é uma UC e/ou Reserva? 

Não 67 77,91 

Sim, mas não soube dizer ou conceituou errado 15 17,44 

Sim e conceituou corretamente 4 4,65 
 Total 86 100 

Existe algum conflito de uso da área 

ou dos recursos? 

Não 66 76,74 

Não sabe ou não respondeu 4 4,65 

Sim 16 18,61 
 Total 86 100 

 

DISCUSSÃO 

Primeiramente, quanto ao perfil dos entrevistados, chama-se atenção para a baixa 

escolaridade observada, resultado compartilhado não somente com outros estudos voltados à 
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extração de bivalves no Nordeste brasileiro (Araújo et al. 2009, Silva-Cavalcanti e Costa 

2009, Evangelista-Barreto et al. 2014, Tamano et al. 2015, Pereira et al. 2017), mas também 

com o predominantemente descrito para pescadores artesanais de países em desenvolvimento 

(FAO 2006, Maddox et al. 2009, Alencar e Maia 2011). Fato que, somado a alarmante 

porcentagem de analfabetismo, mostra uma das principais limitações na construção do capital 

humano das comunidades estudadas e, sem dúvida, afunila o leque de ocupações laborais 

compatíveis com suas habilidades. Situação que pode ser bem exemplificada no trabalho de 

Stoop et al. (2016), que associa o baixo nível de escolaridade de comunidades pesqueiras com 

o pequeno número de atividades rentáveis que desenvolvem fora da pesca.  

Em relação a idade e ao tempo de atuação na pesca, interessante observar alguns 

resultados de forma conjunta. Ao mesmo tempo que existem pescadores jovens atuando, 

também foi comum a presença de indivíduos com longa tradição na pesca. Resultados que 

apontam para a importância de tais atores como protagonistas no processo de transmissão do 

conhecimento tradicional e o peso de capital cultural que pode estar influenciando a escolha 

das novas gerações a seguir os caminhos já traçados pelos seus antepassados.  

Reforçando a ideia de que permanece a herança cultural das comunidades estudadas, 

aproximadamente metade dos entrevistados associou a escolha da pesca como meio de vida 

como uma consequência da tradição do local ou do aprendizado com a família. Mais uma 

evidência que reitera a necessidade de se compreender esses processos e o papel de indivíduos 

experientes dentro de comunidades pesqueiras no estabelecimento de uma cultura 

organizacional que dita hábitos da comunidade e que, por vezes, dificulta determinadas 

mudanças de paradigmas. 

O tempo de atuação na pesca também revela que é comum terem iniciado a 

mariscagem quando crianças ou adolescentes, situação ainda facilmente observada em 

atividades auxiliares à captura. Dois motivos em especial parecem explicar esse 

comportamento que se repete em outras comunidades marisqueiras: necessidade de elevar a 

produtividade pesqueira da unidade familiar e participação de mulheres que precisam dividir 

sua jornada de trabalho na pesca com os cuidados com os filhos, que, na falta de outra opção, 

as acompanham (IPEC, 2001, Dias et al. 2007, Freitas et al. 2012, Walter et al, 2012, Codding 

et al. 2014, Coutinho et al. 2014, Tamano et al. 2015). Por lógico, a rotina na pesca afasta os 

jovens do banco escolar e, como resultado, alimenta-se um ciclo que leva a formação de uma 

nova geração de adultos com pouca escolaridade e, consequentemente, baixa 

empregabilidade.  
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Entretanto, as características supracitadas - baixo nível de educação formal e forte 

presença de saber tradicional - não devem afastar e, muito menos, excluir os atores locais de 

futuras discussões, mas somente moldar abordagens. Possíveis políticas públicas, tais como 

manejos pesqueiros em forma de cogestão, para serem realmente inclusivas, devem ter sua 

linguagem adaptada para atenderem as peculiaridades do público-alvo. São muitos os 

exemplos de ações que visam apenas o cumprimento de metas governamentais e, sem 

compreender a quem atendem, adotam posturas que colocam os pescadores como meros 

espectadores de uma dita gestão compartilhada, falhando na efetiva consecução dos resultados 

(Kalikoski et al. 2009, Seixas et al. 2011, Vivacqua 2018).   

Além disso, incluir pescadores artesanais no processo decisório que guia o manejo de 

áreas ou recursos pode ser benéfico de diferentes formas. Como já apontado pela literatura 

(Castilla e Defeo 2001, Thornton e Scheer 2012, Lopes et al. 2013), 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 no monitoramento pretendido. 

Em contraste com o perfil antes exposto, ainda que em menor escala, interessante 

observar um novo grupo de trabalhadores com pouca experiência na pesca que deriva de 

outros segmentos econômicos, sobretudo do canavieiro, circunstância também observada por 

Silva-Cavalcanti e Costa (2009) em outras comunidades no Nordeste brasileiro. O fechamento 

de usinas de cana de açúcar, setor historicamente de grande importância econômica na região, 

resultou no desemprego de trabalhadores locais descapitalizados, com poucas habilidades para 

o mercado de trabalho e distantes de centros que ofertem outras oportunidades de renda. Mais 

uma vez observando as citações sobre o motivo de escolha da pesca como ocupação, nota-se 

que aproximadamente um terço dos entrevistados alegaram falta de opção, resposta que vai ao 

encontro da constatação acima descrita. Resultados esses que se mostram como um 

interessante exemplo das teorias antes citadas que colocam a pesca como ocupação de “último 

refúgio” ou como “válvula de segurança”.  

 No caso da coleta de bivalves, acrescentam-se, a partir dos presentes resultados, três 

observações que agravam o contexto apresentado para a teoria da pesca como último refúgio. 

Primeiro, o uso de petrechos de pesca rudimentares (Nishida et al. 2006), ou mesmo a 

ausência deles, permite a entrada de novos trabalhadores descapitalizados. Como observado 
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em campo, as capturas, em sua grande maioria, são feitas apenas com as próprias mãos, 

enquanto o acesso aos locais de pesca se dá por meio de barcos movidos por força humana ou, 

mais raramente, por motores de baixa potência (“motores de rabeta”). Diferentemente, mesmo 

quando realizadas por meio de baixas tecnologias de captura, demais setores da pesca 

artesanal geralmente exigem maiores investimentos para aquisição de redes e barcos 

motorizados de maior porte, demandas que obstaculizam a entrada de grupos sem quaisquer 

recursos financeiros.  

Segundo, enquanto a pesca artesanal direcionada para peixes é documentada como 

atividade marcada pela territorialidade de seus usuários (Begossi 2001, Begossi 2006), a 

pesca de bivalves no Brasil mostra um entendimento dos recursos haliêuticos como bens de 

uso comum (Silva-Cavalcanti e Costa 2011). Em consonância com esse pensamento, no 

presente estudo, a maioria dos entrevistados afirmou não haver conflito entre os usuários da 

laguna, o que inclui disputas entre os indivíduos e entre as diferentes comunidades. “O mar é 

de todos”, expressão utilizada por um pescador experiente de maçunim, aponta para a forma 

de pensar das comunidades estudadas. Reiterando esse comportamento, moradores locais 

relatam que pescadores advindos da Lagoa do Mundaú, localidade 35 km ao Norte, procuram 

a laguna como local alternativo de pesca em tempos de escassez de M. falcata em sua área de 

origem de pesca, episódios que não são causas de disputas territoriais. Conduta que indica 

maior facilidade para novos indivíduos sem raízes na pesca local acessarem livremente os 

recursos bentônicos. 

Uma terceira observação é baseada na proporcionalidade de sexo observada. Ainda 

que permaneça uma predominância de homens e certa tendência para a divisão de tarefas, foi 

comum a presença de mulheres na captura de organismos. Esse é um padrão que se repete em 

comunidades marisqueiras, mas destoa do perfil normalmente descrito para outros segmentos 

da pesca artesanal, nas quais o homem é o responsável pela captura e a mulher pelas 

atividades complementares (Macalister 2002, Sathiadhas e Hassan 2004, Vasconcellos et al. 

2011, Frangoudes et al. 2013, Harper et al. 2013, Kleiber et al. 2014).  

Dentro dessa visão, para a situação normalmente descrita, a exclusão de mulheres 

como protagonistas das atividades pesqueiras exemplifica um caso típico da marginalização 

social conceituada por Bené (2003): “processo que impede o acesso dos atores a determinados 

recursos, opções ou serviços com base em critérios sociais como origem, gênero ou etnia”. No 

presente caso, distintivamente, parece não haver impedimentos sociais, restando certas 

limitações relacionadas ao vigor físico, para a presença de mulheres e outros grupos 
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marginalizados, como idosos e portadores de deficiências, reforçando a ideia da mariscagem 

como opção de ocupação para as camadas mais excluídas. 

Dessa forma, sugere-se aqui que exista uma hierarquia dentro da pesca artesanal e que, 

em certos contextos, a pesca de bivalves, assim como de outros invertebrados que 

compartilham peculiaridades de captura e de comportamento social dos pescadores 

envolvidos, seja uma opção restante - “o último último refúgio” - para aqueles que não 

possuem os meios de empreender em busca de outros recursos pesqueiros.  

Ainda explorando a questão da divisão de tarefas, é interessante observar que a 

maioria dos homens entrevistados disse trabalhar também nas atividades pós-pesca, sobretudo 

entre os pescadores da Palateia. Talvez, uma possível explicação para esse comportamento, 

que vai na contramão do observado em comunidades próximas que também têm M. falcata 

como espécie-alvo (Coutinho et al. 2014), seja o tamanho da comunidade estudada. Esse 

resultado pode refletir uma maior facilidade de dissolução da divisão sexual do trabalho na 

cadeia produtiva da pesca em comunidades menores que parecem entender ser mais eficiente 

assumir uma estratégia de maior permeabilidade na parceria familiar.   

Nesse mesmo sentido, o regime de trabalho em parceria familiar declarado pela 

maioria dos entrevistados, considerando-se aquele praticado com companheiro(a) ou outros 

membros da família, refletiu o cenário facilmente observado no acompanhamento do dia a dia 

das comunidades. As pescarias muitas vezes são realizadas em pequenos grupos e o 

processamento pós-pesca, na maioria dos casos, é feita na residência dos pescadores em 

ambientes que mesclam as rotinas laborais e do lar. Mesmo quando feitas em ranchos de 

pesca, caso da orla do Roteiro e do bairro Zé Nunes (Barra de São Miguel), é visível a 

convivência familiar nesses espaços. Além de aumentar a produtividade da unidade familiar, 

o trabalho em conjunto cria as oportunidades para a transmissão do conhecimento tradicional 

e, notadamente, traz satisfação pessoal para muitos dos pescadores. Nesse modelo, não há 

hierarquias formais e os pescadores citam frequentemente como vantagens da atividade: “ser 

seu próprio patrão” e “liberdade para trabalhar quando quiser”. 

No que diz respeito às fontes de renda, a maior parcela dos entrevistados alegou que a 

captura de bivalves constitui a principal ocupação. Desse modo, na busca de atingir metas de 

produtividade que garantam a melhor renda possível, a maioria dedica sua jornada de trabalho 

de forma integral às atividades pesqueiras. Como consequência, assim como é comum em 

locais que conjugam elevada biodiversidade e pobreza de seus habitantes, passam a ter 

elevada dependência do capital natural (Barrett et al. 2011). Comportamento que coloca esses 
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indivíduos em condição de vulnerabilidade frente a flutuações na disponibilidade dos estoques 

pesqueiros. Exemplo disto é o registro da relação entre a mortalidade de M. falcata e A. 

brasiliana e eventos climáticos com altos índices de pluviosidade (Asbury 1979, Boehs et al. 

2008, Maia et al. 2018). Situação que demonstra a posição dos pescadores como sujeitos 

passivos perante as adversidades ambientais e exemplifica a dimensão ecológica proposta por 

Nayak et al (2014) como força atuante nas associações entre a pesca de pequena escala e os 

processos que conduzem à pobreza.  

Corroborando a alta dependência do capital natural, as respostas observadas nas 

simulações de queda da produtividade nas pescarias demonstraram que um possível quadro de 

escassez do recurso não levaria a uma autorregulação do setor pelos atores envolvidos que, na 

falta de opção, continuariam desempenhando a única atividade a qual têm livre acesso. Assim, 

o aumento do esforço de pesca potencializaria a queda de produtividade, retroalimentando a 

pressão pela extração desses recursos pesqueiros, levando a uma situação conhecida como 

armadilha socioecológica (Cinner 2011). Armadilhas essas que são o resultado de uma 

interação dinâmica entre o uso de recursos naturais e um sistema social que, devido a sua 

baixa capacidade de adaptação, opta por respostas persistentes e insustentáveis frente a 

situações indesejáveis (Carpenter e Brock 2008, Boonstra et al. 2016). 

Entre as possíveis formas de diversificar a renda e aumentar essa capacidade de 

adaptação, no caso presente, duas vertentes podem ser exploradas. A primeira refere-se às 

diferentes ocupações com as quais os indivíduos podem dividir seu tempo, discutida adiante, 

enquanto a segunda fica dentro do contexto da pesca e tem relação com a diversidade de 

espécies-alvo. Essa segunda opção mostrou ser a alternativa mais comum uma vez que três 

quartos dos entrevistados disseram também realizar pescarias de outros organismos que, 

conforme observado em campo, geralmente são feitas com petrechos com baixo poder de 

captura como tarrafas, puças e pequenas armadilhas. Se, por um lado, a geração dessa renda 

complementar se apresenta como uma importante ferramenta para aliviar flutuações na 

produtividade do recurso principal, ou mesmo, como forma de melhorar a qualidade de vida 

das comunidades, por outro lado, deve-se considerar que essas rendas alternativas também 

estão associadas ao mesmo ecossistema. Ou seja, os pescadores seguem dependentes da 

laguna e vulneráveis a situações como, por exemplo, a poluição de suas águas. Problemática 

levantada por Hanh e Boonstra (2018) ao discutir as consequências da diversificação de renda 

em atividades conectadas a pesca e a importância de se criar oportunidades distintas. 
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Nessa mesma direção, simulada uma situação de colapso no recurso-alvo, ficou claro 

que o redirecionamento do esforço para outra espécie é a opção mais atrativa para a maioria 

dos entrevistados. Situação que alerta para a relação de codependência entre as diferentes 

pescarias de pequena escala, exemplo bem descrito por Purcell et al (2016), e que indica a 

necessidade de um manejo pesqueiro com uma abordagem holística em futuras tomadas de 

decisão. 

Diferentemente do acima exposto, a diversificação de renda em ocupações fora da 

pesca foi uma opção com menor frequência de citação. Entretanto, entre as atividades listadas, 

prevaleceram as atividades informais que exigem baixa escolaridade e/ou experiência 

profissional. A partir desse resultado, aproveita-se para discutir uma das formas de interpretar 

o capital social. Tal como para qualquer indivíduo, a rede de contatos dos pescadores é um 

somatório de seus círculos sociais (famílias, vizinhos, colegas de profissão etc.). Dessa forma, 

sabendo que o perfil geral das comunidades estudadas apresenta uma rede de contatos com 

limitadas possibilidades, fica claro que as oportunidades ofertadas se reduzem e se distanciam 

de realidades profissionais de outras esferas sociais. Processo que, consequentemente, tem 

influência sobre as escolhas dos indivíduos e a forma como utilizam os recursos naturais 

disponíveis para construir suas estratégias de subsistência (Cinner e Bodin 2010).    

Ainda que cientes das dificuldades a serem contornadas, a diversificação de renda 

como forma de aumentar a resiliência frente a situações de choques, sejam eles causados por 

perturbações ambientais ou instabilidades socioeconômicas macroestruturais, é discutida por 

diferentes autores (Ellis e Allison 2004, Cinner e Bodin, 2010, Begossi e Lopes 2014, Stoop 

et al. 2016) e pode também aqui ser uma possibilidade para as comunidades estudadas. Nesse 

escopo, interessante trazer o ponto de vista de Allison e Ellis (2001) que discutem a 

diversificação de renda como uma possibilidade entre ocupações de tempo parciais. Ao invés 

de profissionalizar o pescador artesanal, obstaculizando o exercício de outras ocupações 

complementares, proporcionam-se oportunidades para que os indivíduos possam aumentar 

seus leques de opções, tornando-os mais aptos para lidar com possíveis crises. Ideia essa que 

vai na contramão das políticas atuais do Brasil que vinculam a obtenção de determinadas 

licenças de pesca, benefícios previdenciários (seguro-defeso) e empréstimos bancários à 

comprovação do exercício da pesca como única ocupação, condição que desestimula a 

procura por ocupações parciais alternativas e sobrecarrega os sistemas naturais. 

Assim, dentro do cenário atual, duas possibilidades de diversificação de renda, ainda 

que incipientes, mostram potencial de desenvolvimento. A primeira trata-se do cultivo de 
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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 uma oportunidade interessante por incluir a 

participação da comunidade e valorizar a cultura local e o meio ambiente (Bartholo et al. 

2009). Claro que, mais uma vez, trata-se de ocupações ligadas à laguna, mas podem ser um 

primeiro caminho para expandir as possibilidades para além da pesca.  

Ainda sobre geração de renda, as declarações dos entrevistados indicaram que a renda 

média mensal derivada da coleta de bivalves se aproxima do atual valor do salário mínimo no 

Brasil (R$998,00). Todavia, há que se destacar alguns aspectos. Primeiro, visto que não 

possuem certas vantagens remuneratórias garantidas pelos contratos celetistas, por óbvio, 

conclui-se que suas rendas anuais somam valores que não alcançam a menor remuneração 

devida ao trabalhador assalariado no país. Também cabe observar que, uma vez que se trata 

de trabalhadores autônomos, toda a renda advém do sucesso do esforço empregado pelos 

próprios pescadores, sendo esses suscetíveis a toda sorte de eventos. Mais agravante para 

alguns, considerado que aproximadamente metade não possui carteira de pesca, também é 

realidade sua exclusão de direitos previdenciários que minimizariam sua vulnerabilidade 

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

corriqueiras na vida dos pescadores (Pena et al. 2013, Tamano et al. 2015). Por fim, 

importante também compreender que o valor alcançado pela média não deve mascarar o fato 

de que houve o registro de trabalhadores que declararam obter, a partir da pesca, renda mensal 

com valores que não alcançam sequer a metade do valor do salário mínimo. 

A partir disso, evidencia-se mais uma característica que leva à exclusão econômica 

desses indivíduos: a baixa margem de lucro obtida com a venda do pescado não permite que 

sejam feitos investimentos em novas tecnologias de captura pesqueira ou mesmo para 

financiar uma mudança de setor produtivo e/ou ocupação. Assim, a falta de capital financeiro, 

nesse caso, coloca os indivíduos nas chamadas “armadilhas da pobreza” - situações nas quais 

as pessoas pobres são incapazes de mobilizar os recursos necessários para superar quadros 

crônicos de baixa renda e, por isso, permanecem pobres (Cinner et al. 2009). 
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Tal insuficiência financeira também se reflete na inclusão de metade dos entrevistados 

como beneficiários de programas sociais de transferência direta de renda voltado para famílias 

em situação de pobreza e de extrema pobreza (bolsa-família), mais um indicador da 

vulnerabilidade social das comunidades estudadas. Também demonstrando de forma clara 

essa mesma associação, a observação das condições de moradia e trabalho são um espelho da 

insalubridade ambiental da localidade. Cenário comum no universo da pesca artesanal da 

região (Rezende e Oliveira, 2015, De Araújo e Marisco, 2018) e que traz para discussão o 

comprometimento do nível de qualidade de vida cotidiano das famílias dos pescadores.  

Aspecto que normalmente passa despercebido em estudos socioeconômicos sobre 

comunidades pesqueiras, considera-se interessante destacar que dois terços dos entrevistados 

alegaram não ter acesso à internet. Assim, aqui, inclui-se na discussão mais uma lacuna na 

criação de oportunidades locais: a falta de acesso às tecnologias digitais como uma nova 

forma de criar capital social – o chamado capital social digital (Mandarano et al. 2010). Como 

é de conhecimento, os meios digitais são facilitadores para acessar informações, criar 

oportunidades e conectar pessoas. Ou seja, podem fornecer conhecimento, estimular o 

associativismo e criar ferramentas para incluir indivíduos que têm sua participação negada em 

outros círculos sociais; alternativa que para os excluídos digitais também não é ofertada. 

Além disso, ainda que sejam meritórias as iniciativas públicas nacionais para cada vez mais 

informatizar os serviços públicos, não se pode perder de vista que as camadas sociais mais 

desfavorecidas, tais como as estudadas, vivem às margens da sociedade informatizada 

(Almeida et al. 2005) e, por isso, ainda necessitam de canais convencionais para serem 

efetivamente incluídas em possíveis políticas públicas. 

Outro ponto que merece atenção é a evidente exclusão das comunidades estudadas de 

processos de cogestão da área e de seus recursos naturais. Circunstância que pode ser 

elucidada a partir dos resultados sobre a percepção dos pescadores que alegaram não serem 

incluídos em quaisquer tomadas de decisão, associando a presença do poder público com 

atividades fiscalizatórias. Também nesse sentido, ressaltam-se as respostas que demonstraram 

o desconhecimento dos pescadores sobre qualquer informação a respeito da Unidade de 

Conservação onde estão inseridos ou mesmo de um esboço de plano de manejo participativo.  

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 
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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 (Brasil 2000, 2002).  

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

(Pezzuto e Souza 2015), na Reserva Extrativista Açaú-Goiana (PE) (Fadigas e Garcia 2010) e 

na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (RN) (Dias et al. 2007), 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 estudadas pescam dentro de seus contornos e, a partir do 

momento em que a unidade for devidamente reclassificada, também terão seus ranchos de 

pesca incluídos na futura zona de amortecimento, situações que as incluem como parte na 

cogestão da área.  

Do ponto de vista do poder público, representantes do Instituto do Meio Ambiente de 

Alagoas, órgão responsável pela gestão da unidade, quando contatados, alegaram falta de 

recursos humanos e financeiros para implementarem as ações necessárias para seu 

reenquadramento. Assim, segue-se sem um plano de manejo que dite as regras de uso da área 

e seu entorno. Como é notável, além de danos a proteção ambiental, a falta de um 

ordenamento adequado também tem ameaçado os meios de vidas das comunidades 

tradicionais que sobrevivem dos recursos naturais da laguna, muitas vezes conflitantes com os 

outros usos aos quais a região está sujeita.  

Exemplo disto é o atual conflito entre os pescadores de maçunim no bairro Zé Nunes e 

os responsáveis pela construção de uma marina em área vicinal onde os ranchos de pesca 

estão instalados, até mesmo, sobrepondo-se em alguns pontos. Segundo os pescadores, 

autoridades públicas ligadas à prefeitura de Barra de São Miguel já fizeram diversas ameaças 

verbais de retirada dos ranchos. Inclusive, após longa discussão, um dos ranchos foi realocado 

para permitir a construção de parte da marina. Mesmo com essa solução parcial, os catadores 

continuam se sentindo vulneráveis ao avanço desmensurado, quando comparado a pesca 

artesanal, das demais atividades econômicas, fato que notadamente afeta o orgulho da 

comunidade.  

Parece acertado dizer que essas situações de invisibilidade social mais uma vez se 

enquadram dentro de uma das dimensões citadas por Bené (2003), as ditas “relações políticas 

enfraquecidas”: circunstâncias nas quais os atores são excluídos dos processos decisórios que 
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envolvem o gerenciamento de seus recursos. Além, é claro, das falhas de governança das 

autoridades locais, esse afastamento dos pescadores também mostra um reflexo do baixo 

capital social construído entre seus pares. Observação que se coaduna com o trabalho de 

Gutierrez et al. (2011) que, ao revisarem 130 pescarias cogeridas em diversos países, listaram 

coesão social e presença de forte liderança entre os principais fatores de sucesso no manejo 

dos recursos locais. 

Outra consequência do baixo nível de organização social pode ser vista na forma como 

ocorrem as vendas do pescado beneficiado, ou seja, após cozimento e desconcha. Longe de 

maiores centros e invisíveis aos olhos do consumidor final, sem meios para transportar seus 

produtos, os marisqueiros ficam dependentes de atravessadores que impõem valores que se 

afastam do conceito de trocas justas. Um exemplo de exploração de classes que leva a um 

outro tipo de armadilha socioecológica, o baixo retorno das vendas finais só pode ser 

compensado por um aumento no esforço pesqueiro, caso corriqueiramente relatado na pesca 

de pequena escala (Ferrol-Schulte et al. 2014, Partelow et al. 2018). 

Percorrido alguns dos principais aspectos que caracterizam o perfil dos marisqueiros, 

entende-se também importante discutir de que forma os processos atuantes sobre o modo de 

vida das comunidades têm influenciado sua autoestima e o valor que atribuem à pesca como 

profissão. Nesse sentido, destaque para a grande parcela de entrevistados que alegou 

interesse em empreender em outras atividades, reiterando a ideia da pesca de bivalves como 

última opção. Ainda mais representativo da perda de orgulho de seus meios de vida, foram 

poucos os que disseram que gostariam que seus filhos continuassem na pesca. A maioria 

respondeu que os incentivam a procurar outra ocupação, preferencialmente em atividades 

consideradas pelo senso comum como de maior prestígio. Frases como “estudar para ser 

alguém” ou “quer vida melhor” demonstram o descontentamento com o papel que 

representam para a sociedade e a possível erosão cultural de suas identidades. 

Por fim, procurando analisar o papel da pesca artesanal em comunidades vulneráveis, 

de forma ilustrativa, levantam-se alguns dos pontos considerados chaves para conduzir os 

indivíduos a escolherem a pesca de bivalves como ocupação (Figura 2). Assim, considerando 

o caso presente, sugere-se que o primeiro passo para analisar esse processo é dividir as 

comunidades estudadas em dois grandes grupos. O primeiro, e maior deles, tem como 

principal motivador o capital cultural, enquanto o segundo tem maior relação com as teorias 

de último refúgio. Obviamente, não há contornos rígidos entre os grupos e, para todos, a 
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deficiência de capital humano, físico e social em paralelo com oferta livre de capital natural e 

o peso do capital cultural são o pano de fundo que limitam e direcionam as escolhas.  

Uma possível inferência é que, no primeiro grupo, as limitações devem ser entendidas 

como forças atuantes sobre o grupo, aqui entendido como resultado de um processo 

intergeracional. Ou seja, a comunidade como um todo, ao longo de sua trajetória de 

marginalização histórica, foi levada a encontrar na pesca um meio de vida. Já no segundo, as 

limitações são preponderantemente de ordem pessoal. Assim, indivíduos com recente 

participação negada em outras atividades procuram na pesca uma última alternativa. 

Reforçando esses padrões, barreiras econômicas, sociais, políticas e ecológicas obstaculizam 

o acesso dos pescadores a outras oportunidades profissionais, mantendo-os na pesca de 

bivalves. 

 

 

Figura 2: Ilustração representando as determinantes que conduzem os indivíduos para o universo da 

pesca de pequena escala ou, em um patamar abaixo, para a coleta de bivalves: oferta ou deficiência de 

cinco diferentes tipos de ativos, processos com resposta negativa que atuam sobre esses ativos, 

barreiras que obstaculizam o acesso a outras oportunidades e o consequente afunilamento de opções. 

Fonte: Autores. 
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CONCLUSÕES 

- O perfil geral observado mostrou indivíduos com baixa escolaridade e forte relação 

com a cultura da pesca no local. Apesar da predominância de homens, foi comum o registro 

de mulheres trabalhando na etapa de captura dos bivalves. Da mesma forma, homens também 

foram presentes nas etapas pós-pesca.  

- A diversificação de renda geralmente está associada à captura de recursos pesqueiros 

complementares. Ocupações fora da pesca são situações menos frequentes, mas, quando 

ocorrem, são majoritariamente informais e esporádicas. Indicadores como a complementação 

de renda por meio de programas sociais e as condições de moradia reiteram as associações 

normalmente feitas pela literatura entre a pobreza e a pesca de pequena escala. 

- O modo de realização da captura e comercialização do pescado resulta em pequenas 

margens de lucro e os pescadores, frente a possíveis crises, devido a sua alta dependência dos 

recursos naturais, respondem com comportamentos que levam a situações conhecidas como 

armadilhas socioecológicas. 

- Sugere-se que exista uma hierarquia dentro da pesca artesanal, sendo a pesca de 

bivalves uma opção restante – “o último último refúgio”. Entre os motivos têm-se: uso de 

petrechos rudimentares, ou mesmo a ausência deles, não exige elevados investimentos 

financeiros; a ausência de forte territorialismo na divisão dos recursos acentua a ideia de 

acesso livre; a presença de grupos marginalizados, sobretudo mulheres, em outros setores 

pesqueiros. 

- 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. 

- A escolha da pesca como meio de vida parece ser o resultado de uma série de 

processos concomitantes. De um lado, tem-se a livre oferta de capital natural e a marcante 

presença do capital cultural. Do outro, são visíveis as limitações de capital humano, capital 

físico e capital social que conduzem as escolhas dos indivíduos, sejam elas negações recentes 

ou históricas. Reforçando esses padrões, marginalizações econômicas, sociais, políticas e 

ecológicas se colocam como barreiras que obstaculizam o acesso dos pescadores a novas 

oportunidades profissionais.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. As comunidades estudadas demonstraram elevada dependência dos recursos 

naturais, metodologias de capturas artesanais, organização laboral que se mescla com relações 

de parceria familiar e forte presença de herança cultural pesqueira determinando seus modos 

de vida, características de comunidades reconhecidas como tradicionais e que merecem 

especial atenção do poder público. 

2. Ainda que haja certas tendências gerais, possíveis ações interventivas devem 

compreender os integrantes do universo da pesca artesanal como um grupo desigual, 

considerados os diferentes sexos e faixas etárias, cada qual com suas necessidades e 

dificuldades peculiares. 

3. Os resultados encontrados reiteraram a importância de se considerar o 

conhecimento local como fonte de informação valiosa na formação de banco de dados sobre 

espécies e regiões, assim como na construção de ordenamentos da atividade pesqueira.  

4. Indo além do preenchimento de lacunas de informações, deve-se também procurar 

caminhos para retirar os pescadores do cenário de invisibilidade social em que atualmente se 

encontram e os incluir como protagonistas nos processos decisórios que afetam o espaço 

ondem atuam, criando um verdadeiro processo de manejo participativo. 

5. Com base no perfil das comunidades estudadas, incluindo o modo e o local de 

realização de suas pescarias, sugere-se que a reclassificação da RESEC do Roteiro a enquadre 

como 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. 

6. Procurando a continuidade do trabalho aqui apresentado, sugere-se que possíveis 

futuras pesquisas na laguna do Roteiro investiguem aspectos relacionados: à densidade 

populacional dos bancos de bivalves no local, ao ciclo reprodutivo das espécies (por exemplo: 

caracterização histológica do desenvolvimento gonadal e observação da variação sazonal do 

assentamento larval), à descrição dos demais elos da cadeia produtiva do pescado, assim 

como ao aprofundamento de questões sobre o conhecimento ecológico local dos pescadores.  
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APÊNDICE A – Modelo de questionário aplicado aos pescadores de bivalves da 

laguna do Roteiro (AL) 

Perfil socioeconômico do entrevistado  

1. Nome:__________________________________________________________________  

2. Sexo:_________ 3. Idade:__________  

4. Bairro de residência:_______________________________________________________  

5. Escolaridade:  

( ) Nunca estudou ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental completo ( ) Médio 

incompleto ( ) Médio completo ( ) Terceiro grau incompleto ( ) Terceiro grau completo  

6. Número de filhos:____________  

7. Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viúvo  

8. Há quantos anos trabalha com o sururu? _______________________________________ 

9. Com o que trabalhava antes? ________________________________________________ 

10. Por que escolheu trabalhar com o sururu?  

( ) Tradição do local ( ) Aprendeu com a família ( ) Falta de opção ( ) Gosta da atividade  

( ) Outro:__________________________________________________________________ 

11. Além de sururu, pesca outros organismos?  

( ) Não. ( ) Sim. Quais? ( ) Peixe ( ) Camarão ( ) Siri ( ) Maçunim ( ) Ostra  

12. A pesca é a sua principal ocupação?  

( ) Sim ( ) Não.  

13. Quais as outras ocupações?  

Primeira:__________________________________________________________________  

Segunda:__________________________________________________________________  

14. Trabalha em qual etapa da pesca?  

( ) Pesca ( ) Desconcha ( ) Todas ( ) Outra etapa ___________________________________ 

15. Trabalha sozinho ou em parceria com alguém na pesca do sururu?  

( ) Sozinho ( ) Companheiro(a) ( ) Outros membros família ( ) Amigos  

( ) Paga para alguém desconchar ____________________ Qual valor?_________________ 

16. Quantas pessoas moram na sua residência? ____________________________________ 

17. Quantos trabalham? ______________________________________________________  

18. Quais ocupações?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. O sururu é a principal fonte de renda da sua família? ( ) Sim ( ) Não  

20. Qual a renda familiar? ____________________________________________________  
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21. Quais desses itens sua residência possui? 

( ) Luz elétrica  

Água: ( ) Água encanada ( ) Cisterna ( ) Poço ( ) Outro:_____________________________ 

Banheiro: ( ) Banheiro interno ( ) Externo ( ) Não possui  

Destino do esgoto: ( ) Fossa ( ) Rua/Céu aberto ( ) Rede coletora  

Chão da casa: ( ) Alvenaria ( ) Cerâmica ( ) Batido ( ) Outro:_________________________ 

Paredes da casa: ( ) Alvenaria ( ) Madeira ( ) Taipa ( ) Outro _________________________  

Eletrodomésticos: ( ) Geladeira ( ) Televisão ( ) Telefone ( ) Internet  

22. Destino do lixo doméstico? ( ) Coleta pública ( ) Céu aberto ( ) Queima ( ) Enterra  

23. Sabe: ( ) Ler ( ) Escrever  

24. Possui: ( ) RG ( ) CPF ( ) Carteira pesca ( ) Conta no banco ( ) Título eleitor ( ) Não sabe  

25. Já teve acesso a alguma linha de crédito?  

( ) Não ( ) Sim. Qual? _______________________________________________________  

26. Recebem algum tipo de auxílio/bolsa do governo?  

( ) Não ( ) Sim. Qual? _______________________________________________________  

(bolsa família, pensão por morte, auxilio doença, auxilio acidente, etc.)  

27. Se tivesse recursos para tal, mudaria de ocupação?  

( ) Não ( ) Sim. Qual? _______________________________________________________  

28. Você gostaria que seus filhos continuassem trabalhando com o sururu?  

( ) Sim. Por que? ___________________________________________________________  

( ) Não. Por que? ___________________________________________________________  

 

Descrição da atividade  

1. Trabalha quantos dias por semana na coleta do sururu? ___________________________  

2. Quantas horas por dia? _____________________________________________________  

3. Trabalha quantos dias por semana na desconcha do sururu? ________________________  

4. Quantas horas por dia? _____________________________________________________  

5. Como escolhe o local de pesca? Repete o local nos dias seguintes ou faz algum tipo de 

rodízio?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

6. Quantos quilos retira por dia? _______________________________________________  

7. Quais ferramentas usa para pescar? ___________________________________________  

Se sim, qual a malha? _______________________________________________________  

8. Usa barco? ( ) Não ( ) Sim, barco próprio ( ) Sim, barco de terceiro  
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9. Tem motor? ( ) Sim ( ) Não  

10. Qual a melhor maré para a retirada dos organismos? 

_________________________________________________________________________  

11. Existe alguma condição ou época do ano mais favorável para a captura? (Chuva, 

temperatura, estação do ano, etc.)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

12. Captura o sururu ao longo de todo ano? Caso pare, qual o motivo?  

Todos - Jan – Fev – Mar – Abr – Maio – Jun – Jul – Ago – Set – Out - Nov - Dez  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 13. A quantidade capturada varia ao longo do ano?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 14. O tamanho dos organismos capturado varia ao longo do ano?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

15. Existe tamanho mínimo de captura? ( ) Não ( ) Sim, qual?________________________  

16. Quanto quilos de concha para retirar um quilo de carne? _________________________  

17. Qual o preço de venda?  

Situação 1: ________________________________________________________________  

Com 

concha:___________________________________________________________________  

Sem 

concha:___________________________________________________________________  

Situação 2: ________________________________________________________________  

Com 

concha:___________________________________________________________________  

Sem 

concha:___________________________________________________________________  

18. Onde vende? ( ) Em casa ( ) Local desembarque ( ) Peixarias ( ) Outros______________  

19. Para quem vende? ( ) Direto ao consumidor ( ) Ao Atravessador ( ) Ambos  

Outros (  )_________________________________________________________________ 

 20. Com que frequência vende? _______________________________________________  

21. Desconcha no mesmo dia que pesca? ( ) Sim ( ) Não. Quanto tempo depois? _________ 



118 

 

22. Como armazena a carne até a venda?  

( ) Não faz nada ( ) Geladeira própria ( ) Geladeira de conhecidos ( ) Outro:_____________  

23. Qual o destino da casca do sururu? Tem alguma utilidade?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 24. Também usa a carne do sururu para consumo? Se sim, quantas vezes consome por 

semana? 

_________________________________________________________________________ 

 

Percepção e comportamento  

1. Sobre a captura desde que iniciou na atividade:  

( ) Diminuiu ( ) Aumentou ( ) Manteve-se  

A qual motivo você atribui essa mudança?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 2. Sobre a quantidade de pessoas trabalhando desde que iniciou na atividade:  

( ) Diminuiu ( ) Aumentou ( ) Manteve-se  

A qual motivo você atribui essa mudança?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

3. Sobre o tamanho dos organismos desde que iniciou na atividade:  

( ) Diminuiu ( ) Aumentou ( ) Manteve-se  

A qual motivo você atribui essa mudança?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

4. Simulações.  

Se a pesca diminuísse 25%, você:  

( ) sairia da atividade  

( ) ficaria na atividade da mesma forma  

( ) ficaria e procuraria novos locais de pesca  

( ) ficaria e aumentaria o esforço de pesca (mais tempo, mais dias)  

( ) ficaria e mudaria os métodos de pesca  
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Se a pesca diminuísse 50%, você:  

( ) sairia da atividade  

( ) ficaria na atividade da mesma forma  

( ) ficaria e procuraria novos locais de pesca  

( ) ficaria e aumentaria o esforço de pesca (mais tempo, mais dias)  

( ) ficaria e mudaria os métodos de pesca  

5. Se a pesca de sururu acabasse (colapso), qual seria sua atividade alternativa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Você sabe o que é uma Reserva ou Unidade de Conservação?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 7. O poder público já consultou a sua opinião a respeito da pesca do sururu ou da Lagoa do 

Roteiro?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 8. Existe algum conflito no uso do espaço ou na retirada do recurso?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Mapa da região para marcação dos sítios de pesca utilizados 
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APÊNDICE B – Modelo de documento a ser encaminhado para o poder público 

 

 Em apenso ao presente Trabalho de Conclusão de Curso, segue modelo de documento que 

será encaminhado ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, à Prefeitura de Barra de São Miguel 

e à Prefeitura de Roteiro com considerações sobre as comunidades pesqueiras aqui investigadas e 

sugestões dos pesquisadores para possíveis futuras ações interventivas na região. 
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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 (Mytella falcata) e maçunim (Anomalocardia 

brasiliana) na laguna do Roteiro. Os resultados encontrados podem ser consultados, de forma 

detalhada, na dissertação de mestrado intitulada como “Conhecimento local e pesca de 

Anomalocardia brasiliana e Mytella falcata na laguna do Roteiro, Alagoas - Brasil”. 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. 

Assim exposto, o documento será apresentado nas seguintes partes:  

Parte I - Perfil geral da pesca e das comunidades estudadas; 

Parte II - Principais problemas identificados; 

Parte III - Sugestões propostas; 

 Parte IV – Fotos.  

   

Parte I: 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. 
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Parte II: 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. Destarte, apresentam-se como ponto de partida para 

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.  
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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 

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. 
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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.  

 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. 
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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". 

 

 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. 
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Parte III: 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. 

 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, 
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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 

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. 

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

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 ou para adubação de solos, é viável a realização de 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022000000200038&lng=en&nrm=iso
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022000000200038&lng=en&nrm=iso
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parcerias com o próprio Instituto Federal de Alagoas para apontamento de caminhos que 

possam mitigar esta problemática.  

 

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; 

- 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. 
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 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. 

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; 
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 - 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; 

- Oportunizar 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 

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.    
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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; 

- 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. 
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Parte IV: 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. 



138 

 

 
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. 

 


