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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente,
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos:
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos,
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que
acabará com a vida na terra.
Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta.
Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos,
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário,
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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Em 2014, Fritjof Capra já nos dizia que há soluções para os principais
problemas do nosso tempo e, acrescentava, que algumas delas são, inclusive,
simples. Entretanto, essas soluções, segundo ele, exigem mudanças em nossa
percepção, pensamentos e valores. Por sua vez, em entrevista a Larry King,
apresentador do programa Larry King Live, na emissora CNN, de acordo
com o The hearty soul, Stephen Howking, famoso físico, reconhecido a nível
mundial, falecido em 2018, afirmou que “ganância e estupidez são o que acabará
com a raça humana”.
Tomando como ponto de partida essas afirmações, nos preocupamos em
discutir a temática dos riscos sociais, econômicos e espaciais em função de
grandes empreendimentos, que têm promovido sérias transformações no
espaço em função da forma de apropriação do espaço e, consequentemente,
destruição de territórios. Nesta abordagem, questionamos o caráter natural de
acontecimentos que exigem, inclusive, uma avaliação mais ampla no sentido
de perceber que, além do caráter natural, há o quesito Uso do Território como
uma maneira de agravar as condições de riscos.
Um tsunami, um deslizamento de terras em função de chuva forte,
inundação de áreas urbanas por conta de elevação de níveis de rios e córregos,
por exemplo, constituem fenômenos naturais, mas, ainda assim, como o
dissemos, devemos questionar o caráter natural de muitos acontecimentos
de gravidade alta. Isso significa que podemos questionar até que ponto um
evento natural é, sozinho, responsável por tragédias a ele atribuídas. Por
exemplo, o que era ou não natural nos deslizamentos de terra da área serrana
do Rio de Janeiro, Brasil, em 2010? O que era ou não natural no rompimento
da barragem da Samarco em Mariana-MG em 2015? E no rompimento da
barragem de rejeitos em Brumadinho-MG, em 2019? Como explicar que
somente as causas naturais sejam responsáveis pelos incêndios florestais em
Portugal como as recentes ocorrências? E na devastação causada pelo tsunami
no Japão em 2011, ou o terremoto que causou aquele terrível tsunami que
devastou milhares de vidas no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia?
7

Ou seja, se em todos esses acontecimentos houve participação da natureza,
é fato que em todos esses fenômenos houve sempre decisões humanas que
agravaram as consequências.
Assim são os grandes empreendimentos. Tomam decisões que poderão afetar
milhares de pessoas que muitas vezes nem sequer têm o conhecimento de que
estão submetidas aos efeitos catastróficos das decisões. Pior ainda, é o fato de
que os empreendedores que são responsáveis pelas obras serem, ao mesmo tempo,
negligentes quanto à segurança das pessoas e dos lugares, por conta de ganância
e estupidez, ou seja, ganância e estupidez marcam a forma de apropriação do
espaço o que, consequentemente, coloca os Territórios em Risco.
Isso constitui, portanto, parte das reflexões contidas nesta obra que
ora apresentamos, que é fruto dos trabalhos apresentados no III Simpósio
Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), realizado na Universidade Federal
de Uberlândia, em junho de 2019, em parceria com a Riscos - Associação
Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Os capítulos que compõem a obra
aprofundam aspectos da temática que são de vital importância na atualidade,
porque expõem, de maneira científica, os Territórios em Risco.
Uberlândia/MG, Brasil, novembro de 2020
Vicente de Paulo da Silva
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PERCEPÇÃO DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS
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RISKS IN FISHING COMMUNITIES:
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Resumo: A Baía de Todos Santos (BTS) abrange comunidades ribeirinhas
que são impactadas pela forte atividade industrial e petroquímica na
região, ao tempo que existe uma carência de estudos que abordem a
percepção de riscos socioambientais dessas comunidades. Objetivouse analisar as percepções de risco socioambientais nas comunidades
pesqueiras de Madre de Deus. No desenvolvimento, buscou-se um
reconhecimento prévio da localidade e estabelecimento de contatos,
após isso, conseguiu-se realizar oficinas onde a comunidade pôde
listar os riscos socioambientais percebidos, bem como, sua gravidade e confeccionar uma linha do tempo. Foram citados 15 riscos. A
maioria dos riscos (93,33%) foram classificados como muito graves.
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Na linha do tempo foram evidenciados elementos relevantes como a
instalação da Petrobras no município, a carteira de pesca e o defeso.
Os resultados apontam que a percepção de riscos socioambientais
deve ser considerada em planos de gerenciamento. Faz-se necessária
a compensação de danos por parte da indústria petrolífera para com
essas comunidades e que o Estado cumpra seu papel de garantir os
direitos socioambientais desses pescadores (as).
Palavras‑chave: Vulnerabilidade, pesca, Baía de Todos os Santos, gestão de riscos.

Abstract: Todos Santos Bay (BTS) covers riverine communities that are
impacted by the strong industrial and petrochemical activity in the
region, while there is a lack of studies that address the social and
environmental risk perception of these communities. The objective
was to analyse the perceptions of social and environmental risk in
the fishing communities of Madre de Deus. In this context, we first
sought to develop a recognition of the locality and to make some
contacts, after which it was possible to hold workshops where the
community could list the perceived risks and their severity, and
make a timeline. Fifteen risks were cited. Most of them (93.33%)
were classified as very serious. In the timeline were highlighted
relevant elements such as the Petrobras facility in the municipality,
the fishing portfolio and the closed season (period when fishing
of particular species is forbidden). The results indicate that the
perception of social and environmental risks should be considered in
management plans. The oil industry (Petrobras) must compensate these
communities for losses caused by it and the State must to guarantee the
socio-environmental rights of these fishermen and fisherwomen.
Keywords: Vulnerability, fishing, Todos os Santos Bay, risk management.
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Introdução
A percepção de risco é definida por Wiedmann (1993 apud Peres et al., 2005)
como a “[…] habilidade de interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à
vida da pessoa, ou de terceiros, baseada em experiências anteriores e sua extrapolação
para um momento futuro”. Nessa perspectiva, esta interpretação é um caráter variável
de acordo com diversos fatores, individuais e coletivos, tal como, Melazo (2005) - ao
abordar sobre percepção ambiental – afirma que essa é resultante de uma somatória
de aspectos que vão desde o sensorial e subjetivo aos valores sociais e culturais.
Entendendo o risco como uma situação de perigo que tem grandes possibilidades de
se tornar um desastre, podemos dizer que o estudo da percepção subsidia a compreensão
da relação entre diversas esferas como: ser humano/natureza, comunidade/indústria, insegurança e informação. Sendo que, o diálogo entre os saberes científico e tradicional, assim
como, o governamental e empresarial para com as populações ainda é um desafio, visto
que, estas relações ainda se encontram sujeitas ao etnocentrismo que visualiza o conhecimento tradicional como menos importante, ou passível de validação. Porém, compreender os riscos em suas diversas dimensões auxilia a propor ações mais assertivas e efetivas
no gerenciamento, o que torna essa temática relevante para o monitoramento ambiental,
gestão e implementação de políticas públicas, bem como, em tomadas de decisão de forma
construtiva (Rodrigues, et al., 2012; SCIENCE COMMUNICATION UNIT, 2014).
A Baía de Todos os Santos (BTS) é um local singular, reconhecido por suas
características geográficas – possui uma superfície de 1.233 km2 (Caroso, et al.,
2011) – e históricas, abrigando diversas comunidades tradicionais. Brito (2001)
destaca que, a BTS “[...] ainda é um corpo d’água que reúne os maiores atributos
ambientais preservados do litoral brasileiro onde se implantaram aglomerados urbanos”.
Nessa região, a pesca e a mariscagem constituem elementos essenciais da identidade
cultural e de subsistência, porém, estas estão submetidas às modificações impostas
pelo desenvolvimento da indústria petroquímica no local. Segundo Bandeira e
Brito (2011) na maioria das ilhas da porção norte da baía – onde a atividade é mais
intensa – as comunidades pesqueiras encontram-se em conflito socioambiental com
a indústria do petróleo. Não obstante, ainda fazem-se presentes desafios como a
falta de saneamento básico, a especulação imobiliária e o crescimento do turismo.
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A partir desse cenário, é entendido que os aspectos transformadores do espaço
acima mencionados podem produzir fatores de riscos para essas populações.
Colocando-as assim em situação de vulnerabilidade, onde essas comunidades
precisam lidar continuamente com as consequências dessas atividades.
Exemplificando, no município de Madre de Deus é possível reconhecer os contrastes
entre a beleza do mar entremeada por diversas tubulações por onde passam produtos
advindos da atividade petroquímica. Qual é a noção de risco nas comunidades
residentes desse município? O que essas comunidades reconhecem como tal? Como
classificam a gravidade dos riscos e quais são os marcos temporais? É nesse contexto
que o objetivo do presente trabalho é analisar a percepção de risco em comunidades
pesqueiras do município de Madre de Deus, Ba – localizado na BTS.

Materiais e métodos
O presente trabalho está inserido no projeto guarda-chuva intitulado “Estudo
etnoecológico sobre a percepção das populações ribeirinhas dos riscos e impactos
ambientais na Baía de Todos os Santos”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Estadual de Feira de Santana (protocolo n.º 065/2008) (CAAE
0064.059.000.08). No contexto desse projeto está sendo desenvolvido diversos
estudos em várias localidades da BTS (Bahia, Brasil).
O município de Madre de Deus, localidade escolhida como área de estudo, é
considerado o menor município do estado da Bahia. Ele está localizado na parte
norte da BTS, sendo parte da Região Metropolitana de Salvador e estando inserido
na Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos (APA-BTS) (fig. 1). Segundo
dados obtidos pelo IBGE (2010) estima-se que a população desse município seja
de 17.376 habitantes. O município se destaca economicamente pela presença de
complexos industriais, principalmente os ligados a atividades petrolíferas na região,
como o Terminal Almirante Alvares Câmara (TEMADRE) que é o principal
responsável pelo escoamento da Refinaria Landulfo Alves (instalado no município
vizinho), além de áreas para armazenamento e estocagem de derivados do petróleo
e também o seu transporte através de uma importante malha de dutos que atravessa
todo o município (Freire, 2011).
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Fig. 1 - Mapa de Localização do Município de Madre de Deus - Ba
(Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2010. Elaboração: Erika Serbeto e Luciana Almeida).
Fig. 1 - Map showing location of the Municipality of Madre de Deus - Ba
(Source: Base Cartográfica: IBGE, 2010. Elaboration: Erika Serbeto e Luciana Almeida).

Contrastando essa realidade, estima-se que exista aproximadamente 3.000
pescadores (as) registrados e vivendo única e exclusivamente das atividades de pesca,
segundo dados obtidos na prefeitura do município. O município conta com uma
colônia de pescadores, a Z-48, e quatro associações.
Para desenvolvimento do trabalho houveram contatos prévios a área de estudo
para busca de informações e obtenção de autorização para desenvolvimento do
trabalho. Conseguimos autorização da Associação Central da Pesca (presidente e
associados) que se mostraram bastante receptivos com a ideia do trabalho. Assim,
contamos a realização de uma oficina com os associados onde foram listados pelos
participantes os riscos que prejudicavam as atividades de pesca no município.
Após a listagem, os participantes classificaram cada um dos riscos citados
segundo a gravidade atribuída por eles. Para a classificação foi adaptado o método
de Santos (2013), onde foram utilizadas três cores: azul (pouco grave), preto (grave)
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e vermelho (muito grave). As cores foram escolhidas pelos próprios participantes,
assim não seguiu a representação cartográfica convencional de riscos. Por fim,
pedimos para os participantes recordarem de alguns acontecimentos/eventos na
região que eles julgavam relevantes e assim foi montado uma linha temporal com
essas memórias (fot. 1).
Todos os momentos da oficina foram gravados em áudio para auxílio da
sistematização dos dados posteriormente. Para isso obtivemos o consentimento
prévio dos participantes por meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE) e consentimento gravado em áudio. A oficina foi realizada em um espaço
onde a associação costuma realizar suas reuniões.

Fot. 1 - Pescadores, pescadoras e mediadores em oficina, Madre de Deus, Ba
(Fotografia de Raiza Rabelo, 2018).
Photo 1 - Fishermen, fisherwomen, and mediators in a workshop
(Photography by Raiza Rabelo, 2018).
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Resultados e discussões
Para a realização da oficina contou-se com a participação de 56 pessoas,
sendo maioria do sexo feminino. Mais da metade dos participantes
sobrevivem economicamente da pesca do camarão. Foram listados como riscos
socioambientais que dificultavam as atividades de pesca, principal atividade
econômica dessas famílias: (1) a presença da Petrobras, (2) as tubulações (PP4),
(3) os vazamentos de produtos (óleo e gás), (4) o excesso de ruídos da refinaria,
(5) o cheiro forte de enxofre, (6) pesca predatória com bomba, (7) o esgoto
das casas e da Petrobras, (8) o lixo, (9) as doenças trazidas por turistas e a
tripulação dos navios, (10) poluição gerada pelo turismo, (11) água de lastro
dos navios, (12) a restrição aos locais de pesca pela presença das embarcações,
(13) os perigos intrínsecos à atividade da pesca, (14) os temporais que trazem
sujeira e (15) a poluição sonora urbana.
Na classificação quase todos os riscos listados (93,3%) receberam a cor
vermelha sinalizando para muito grave. Alguns deles receberam classificação dupla,
pois de acordo com os participantes havia diferenciação de classificação frente a
alguns fatores espaciais e temporais (fig. 2). Na construção da linha do tempo,
os participantes lembraram de eventos e marcos importantes para o cotidiano
deles. Foram destacados marcos como a chegada da Petrobras, a regulamentação da
profissão de pescador (a) através da carteira de pesca, o seguro defeso e o início das
dificuldades para receber o benefício. Além desses marcos, os participantes também
lembraram dos principais eventos que envolveram acidentes com vazamento de
óleo (fig. 3).

Impacto dos Riscos

Para os participantes os impactos dos riscos são sentidos no dia a dia interferindo
nas atividades laborais de cada um e claramente eles atribuem a Petrobras boa parte
dos riscos. Dos 15 riscos listados 8 estão relacionadas as atividades da indústria
petrolífera no município e região.
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Fig. 2 - Riscos citados pelos pescadores e pescadoras da Associação Central da Pesca
participantes da oficina e a classificação de sua gravidade de acordo com os mesmos, Madre
de Deus, Ba, 2018 (Fonte: dados da pesquisa).
Fig. 2 - Risks and their severity cited by fishermen and fisherwomen of the Associação Central da
Pesca participating in the workshop, Madre de Deus, Ba, 2018 (Source: search data).

Fig. 3 - Linha temporal organizada com os pescadores e pescadoras da Associação Central
da Pesca, durante a oficina, Madre de Deus, Ba, 2018. (Fonte: dados da pesquisa).
Fig. 3 - Timeline organized with the fishermen and fisherwomen of the Associação Central da
Pesca, during the workshop, Madre de Deus, Ba, 2018 (Source: search data).
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Presença da Petrobras, as tubulações e o PP4

Para os participantes a presença da Petrobras em si representa um grande risco,
pois a ela está relacionada a restrição aos locais de pesca, a diminuição do pescado
por causa de vazamento de produtos e acidentes recorrentes e até a água de lastro
dos navios. A instalação da indústria petrolífera na região, em especial no município
de Madre de Deus, no decorrer dos anos vem promovendo diversas modificações
em várias dimensões: espaciais, políticas, estéticas, econômicas, culturais e
ecológicas, que representam em maior parte, o aumento ou a origem de conflitos e
vulnerabilidades no território (Freire, 2011).
A poluição petroquímica da água, segundo Hatje e Andrade (2009) é
identificada na BTS, principalmente, nas localidades que estão mais próximas ao
Centro Industrial de Aratu, que fica na Região Metropolitana de Salvador. Nessa
região é operante o Porto de Aratu e empreendimentos de seguimentos químicos,
metalúrgicos e fertilizantes onde são trabalhados materiais como petróleo e
derivados, sulfetos, sulfatos metálicos, benzeno, ácidos minerais, amônia, fenol,
metais (Fe, Zn, Cu, Mn e Hg) e outros.
De acordo com Pereira ( 2004 apud Messias, 2014), as prováveis consequências
desse tipo de poluição compreende qualquer alteração da propriedade física, química
ou biológica ocasionadas por forma de energia ou substância gasosa, líquida ou sólida
descartadas pelas indústrias em níveis que são capazes de, direta ou indiretamente,
prejudicar a segurança, a saúde e o bem estar da população; criar condições contrárias
às atividades econômicas e sociais e resultar em danos relevantes à fauna e à flora, além
de outros recursos naturais. Além disso, uma das maiores, se não a maior, preocupações
dos pescadores (as), consumidores e pesquisadores é com a contaminação química dos
mariscos e pescados que são consumidos e amplamente comercializados por todo
o entorno da BTS. São muitas as famílias, não somente de Madre de Deus, que
dependem economicamente dos recursos da BTS. Assim, estamos falando também de
uma questão de saúde pública, uma vez que, trabalhos como os de Hatje e Andrade
(2009) e Emereciano et al. (2008) evidenciaram a ocorrência de bioacumulação
de chumbo (Pb), cádmio (Cd), Zinco (Zn) e mercúrio (Mg) em molusco como
consequência, principalmente, da indústria petrolífera e metalúrgica.
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Os ambientes litorâneos são extremamente vulneráveis à introdução de elementos
potencialmente contaminantes por ações antrópicas (Boaventura, 2011). Com isso,
tem-se a preocupação com a redução da diversidade de recursos pesqueiros. Os
participantes reclamaram da escassez de recursos. Segundo eles, os mariscos estão
sumindo, como exemplo dado por eles está o sambá amarelo (espécie não coletada
para identificação), que era o marisco da região e o sustento de muitas famílias.
De acordo com os relatos dos participantes da oficina, o sambá amarelo não é visto
nessa baía há quase dois anos. A respeito disso, trazemos as seguintes falas:
“Antigamente a gente saía para pescar e voltava com três, quatro quilos de
pescado e hoje em dia se voltar com dois é muito” – Pescador 2.
“O sambá tem um ano e pouco que ninguém vê mais sambá e era o
marisco daqui de Madre de Deus. Era bem vendido. Não tá mais achando
sambá” - Pescador 1.
A questão das tubulações envolve o medo da comunidade com o risco de
incêndios, uma vez que elas atravessam todo o município e transportam até 18
tipos de derivados de petróleo simultaneamente (Freire, 2011). Além disso, algumas
dessas tubulações encontram-se no fundo do mar o que acaba danificando alguns
petrechos de pesca. De acordo com o trabalho de Freire (2011), a própria população
de Madre de Deus tem o consenso de que eles vivem em uma “bomba” e ficam
sempre esperando alguma catástrofe acontecer.
No que diz respeito a água de lastro dos navios que são trocadas quando atracam
no Terminal Almirante Alvares Câmara (principalmente do lado do PP4,um dos
pontos principais de atracamento do terminal), a principal preocupação é com a
introdução de espécies invasoras. A BTS já vem sofrendo com a invasão do coralsol (Tubastraea tagusensis) que vem acabando com os recifes de corais da baía e
tem sido um problema também no Rio de Janeiro (Miranda, et al, 2016). Essa
espécie invasora chegou primeiramente no Rio de Janeiro justamente por navios.
As espécies invasoras são a segunda causa mundial de perda de biodiversidade,
isso acontece porque elas competem, ou são predadoras, de espécies nativas e, em
ambientes favoráveis, elas apresentam um rápido crescimento populacional, o que
resulta no declínio das espécies nativas.
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Esgoto (casas e Petrobras), lixo, poluição gerada pelo turismo e sujeira
trazida pelos temporais

Segundo Hatje e Andrade (2009) a falta de saneamento básico é uma das principais
fontes de poluição da BTS, o que deve ser encarado como questão de saúde pública.
Ainda existem localidades no entorno da BTS, como Ilha de Maré, que não possui
saneamento básico adequado. Assim toda parte de esgoto que deveria ser tratada acaba
sendo despejada dentro da baía. De acordo com dados do IBGE (2010), esse não é o caso
de Madre de Deus, contudo até mesmo a poluição de origem dessas localidades acaba
afetando diretamente o município. Uma vez que a maré não é estável, a poluição de uma
localidade interfere diretamente na outra. Na própria capital, Salvador, é possível ver
manilhas de esgoto que despejam dejetos diretamente no mar, sendo possível perceber
o mal cheiro em alguns pontos. Em Madre de Deus também é possível observar
manilhas na praia, inclusive do lado onde tem maior fluxo de turistas (fot. 2). Segundo
os participantes, essas manilhas, que se encontram na praia (Ponta do Suape), é da área
da Petrobras. A respeito disso temos o seguinte relato:
“Essa (manilha) que é a pior daqui. Quando eles abrem aí pra dentro,
num sei o que é aí, um produto preto que sai daí. Fede. Dizem que é quando
eles lavam os tanques aí, mas ninguém aí sabe se é isso mesmo... que né direto
não, entendeu?! Uma vez por semana. Até dia de domingo o pessoal tomando
banho, todo mundo tem que sair daqui. Toda semana. Tem vez que o pessoal tá
tomando banho, tem que sair daqui [...]” - Pescador 1.
A principal preocupação para esse tipo de poluição é que ela acaba resultando
no fenômeno de eutrofização pois adiciona no ambiente grande quantidade de
nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, e carbono orgânico que acaba
enriquecendo as águas. Esses esgotos também apresentam quantidades significativas
de óleos e graxas, metais, detergentes, além de patógenos (Messias, 2014; Cunha,
2002; Campello, 2006). Assim, os esgotos sem o devido tratamento caracterizam
um risco à saúde pública. Segundo dados do IBGE (2010), 92% dos domicílios de
Madre de Deus possuem esgotamento adequado, entretanto o mesmo aponta que
0,2 (por mil habitantes) são internados, no município, por diarreia. O que pode ser
facilmente relacionado com as questões de saneamento básico.
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Fot. 2 - Manilhas para descarte de esgoto de instalações da Petrobras no parque
denominado Suape na orla de Madre de Deus - Ba (Fotografia de Raiza Rabelo, 2018).
Photo 2 - Sewage disposal shackles of Petrobras facilities in the park known as Suape on the
border of Madre de Deus – Ba (Photography by Raiza Rabelo, 2018).

A questão da poluição nessas áreas litorâneas ainda se agrava mais nos períodos
de alta estação por conta do turismo. Podemos dizer que o ato irresponsável do
descarte indevido de resíduos (lixo) nas praias está relacionado com a desinformação
dos impactos do lixo pelos turistas ao visitar a região e a falta de fiscalização do
poder público municipal. Em muitos casos, a falta de pertencimento ao local,
ou mesmo a não dependência dos recursos naturais locais para sobrevivência
podem levar ao desencadeamento de ações danosas como esta por pessoas nãonativas, que possivelmente enxergam a região como um local apenas recreativo
para se distraírem da estressante rotina diária. Problemática já bastante discutida
na sociedade contemporânea, o lixo no mar apresenta incontáveis efeitos sobre
a vida marítima além de não ser um transtorno estático, por conta da maré que
movimenta o lixo para outras regiões, mas também traz lixo de regiões que estão sob
as mesmas condições infortunas.
Percepção da gravidade dos riscos

A classificação feita pelos participantes apontou uma maioria de riscos “muito
graves” que foi representada na cor vermelha. A exceção se deu somente para
“sujeiras trazidas por temporais”. Certos riscos receberam cores distintas como a
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poluição sonora das refinarias e o lixo, que receberam a marcação de cor preto
e vermelho (riscos grave e muito grave, respectivamente) e as doenças trazidas, a
poluição causada pelo turismo e os perigos da pesca que receberam as cores azul e
vermelho (riscos pouco grave e muito grave respectivamente).
A razão da maioria ter sido considerada “muito grave” pode ser explicada
pelo fato de que alguns riscos oferecem ameaça à saúde e a vida da população e
provavelmente por dificultarem o desenvolvimento das atividades locais direta ou
indiretamente. O que vai de encontro com a ideia de Freire (2011) quando ela diz
que o risco é uma construção social que perpassa pelos elementos que compõem a
realidade da cada comunidade. A explicação dada pelos participantes para os riscos
que receberam duas classificações, foi a de que eles são variáveis de estação em
estação, pois alguns apresentam maior nível de periculosidade a depender da época
do ano, como por exemplo os perigos intrínsecos as atividades de pesca que é muito
maior no período do inverno do que no verão. Já para os ruídos provenientes da
refinaria, a explicação dada foi de que os moradores da localidade de Caípe (mais
próxima da refinaria) são os mais afetados. Assim, quem reside mais perto sofre mais
com o excesso de ruído os levando a classificá-lo como mais grave em comparação
com aqueles que residem mais distante.
Tais resultados também apareceram em outros estudos realizados por Serbeto e
Bandeira (2017) em outras localidades da BTS (São Francisco do Conde, Ilha de
Maré e Ilha de Itaparica) onde por meio da análise de frequência de citação obtevese os riscos mais citados: a falta de saneamento básico (equivalente ao esgoto citado
no presente trabalho), poluição petroquímica da água (equivalente ao vazamento
de produtos). Além disso nos relatos também falavam sobre a restrição das áreas de
pesca, o barulho da refinaria, o forte cheiro que eles identificaram como sendo de
enxofre e os acidentes recorrentes.
Sobre a linha do tempo (fig. 3), os eventos que foram pontuados interferiram
e continuam a interferir de forma direta nas atividades de pesca. É importante
salientar que todos os problemas citados anteriormente são consequências
das atividades petrolíferas desenvolvidas na região. É possível observar que os
participantes conseguiram destacar pelo menos quatro eventos de vazamento de
óleo nos intervalos de 10 anos (1992-2002) e 4 anos (2002-2013), sendo que no
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ano de 2002 aconteceram dois acidentes. Ainda no mês de junho (2018) ocorreu
outro vazamento nas dependências de Candeias, cuja extensão atingiu o território
de Madre de Deus, conforme o relato dos participantes, porém como foi um de
menor proporção, segundo os participantes da oficina, ficou decidido que não
entraria para a linha do tempo. A imprensa local registrou o acontecido, porém
foi divulgado que o vazamento atingiu somente os limites de Candeias (um dos
municípios que fazem limite com Madre de Deus). Isso mostra o quão recorrente
são os acidentes relacionados as atividades petrolíferas e o quão vulneráveis esses
(as) pescadores (as) se encontram. A respeito dos acidentes temos o seguinte relato:
“[...] agora mesmo esse derrame que teve, um exemplo, não foi de proporção
como as outras, mas as pessoas hoje vão pegar o camarão e não tem o camarão porque
aquele óleo tá ali ainda, ele fica ali um ano, dois ‘ano’. Então o marisco eles não ficam
ali. Os ‘marisco’ vai procurar um lugar mais limpo pra ficar ” – Pescador 1.
Para Torres (2000) e Marandola e Hogan (2005), as populações mais vulneráveis
são atingidas de maneira mais intensa pelos perigos e riscos ambientais. Assim, a
percepção desses sujeitos vai de encontro ao que de fato atinge e interfere no modo
de vida deles. O fato do poder público não demonstrar preocupação com a situação
dessas pessoas, aumenta a sensação de vulnerabilidade das mesmas. Ações que
garanta informação acessível e de fácil entendimento ajuda a diminuir a sensação
de risco e, por conseguinte a vulnerabilidade além de aumentar a capacidade de
resposta frente a algum evento catastrófico. A falta de compensação de danos
por parte das empresas responsáveis pelas atividades petrolíferas, metalúrgicas e
químicas em geral no município e região minimizam a capacidade de resposta dos
sujeitos frente ao risco, uma vez que afetando suas atividades laborais e interferindo
diretamente no sustento econômico/cultural dessas famílias contribui-se para o
aumento de desigualdades sociais.
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Conclusão
A partir do que foi exposto mostra-se notória a importância da participação
dos sujeitos que vivenciam os riscos diariamente nos trabalhos que abordem essa
temática e principalmente nos planos de gerenciamento de riscos que priorizam
uma abordagem mais objetiva, se importando em apresentar dados mais tecnicistas.
Para se lidar com tais problemas contemporâneos que envolvem impactos
sociais, econômicos e ambientais se faz necessária abordagens transdisciplinares e
isso inclui também uma abordagem mais subjetiva onde as percepções e vivências
dos sujeitos importam. Isso garante trabalhos mais completos e planos mais efetivos
que podem ser utilizados pelo poder público para a garantia de políticas públicas
sociais que visem assistenciar as populações vulneráveis minimizando os riscos
vivenciados pelas mesmas.
Os resultados mostram que é necessário que os planos de gerenciamento de risco
na BTS considerem o conhecimento e percepção das comunidades tradicionais e
residentes, para que seja de fato efetivo. Indicam também que se faz necessária a
compensação de danos por parte da indústria petrolífera para com essas comunidades
e que o estado melhor assista as necessidades desses pescadores e pescadoras para
que ao invés de dificultar o acesso, garanta que todos consigam os seus respectivos
direitos. Os resultados apresentam dados que dão subsídios para o desenvolvimento
de um plano de monitoramento de riscos junto à comunidade, como também servem
como fonte de informação para os órgãos públicos do município. Posteriormente,
com os resultados do presente trabalho, serão devolvidos a comunidade na forma
de uma cartografia social.
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Risco Sísmico - Aprender com o Passado;

7

Territórios em Risco;

Tomos em preparação:
8

Resiliência ao Risco;

9

Madeira Região Resiliente;

10

Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

11

Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.

12

Floresta, Incêndios e Educação;

13

Redução do Risco e Educação.

L u c i a n o L ou r e n ç o é d o u t o r a d o e m G e o g r a f i a
F í s i c a , p e l a U n i ve r s i d a d e d e C o i m b r a , o n d e é
P r o f e s s or C a t e d r á t i c o.
É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção
e Segurança.
Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.
Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais
e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e
internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e
capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Professor Vicente de Paulo da Silva, é brasileiro, nascido na
pequena cidade de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, cuja
área urbana foi submersa em função da construção de uma
Usina Hidrelétrica de grande porte. Formou-se em Licenciatura
Plena em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia/
MG - UFU (1988); concluiu o curso de Mestrado em Ciências
(Geografia Humana) pela Universidade de São Paulo – USP
(1994) e Doutorado em Ciências (Geografia Humana) pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2004).
Foi professor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Vitória da
Conquista/BA, entre os anos de 1990 a 2005. Desde 2005, é professor no Instituto de
Geografia da UFU, onde atua com os componentes curriculares Estágio Supervisionado
na graduação e com a disciplina Territórios em Risco: efeitos da apropriação do espaço
por grandes empreendimentos na Pós-Graduação. É coordenador do Núcleo de Estudos
e Pesquisas sobre Efeitos e Riscos nos Grandes Empreendimentos – NEPERGE, onde
realiza orientações de mestrado e doutorado e desenvolve diversas atividades como o
Cine Riscos, Pesquisas, Extensão e Organização de Eventos. Em 2019, foi presidente
da Comissão Organizadora do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR),
ocorrido na UFU em parceria com a Associação RISCOS e a Universidade de Coimbra.
É representante titular do segmento Sociedade Civil na Câmara Técnica de Segurança de
Barragens do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, indicado pelo Fórum Nacional da
Sociedade Civil (FONASC-CBH), desde fevereiro de 2020, no qual se empenha na defesa da
segurança da vida (humana e não humana) e do meio ambiente em relação à construção de
barragens (Hidrelétricas, Usos Múltiplos ou de Mineração).

estudos

CINDÍNICOS
estudos

CINDÍNICOS
estudos

CINDÍNICOS

197

