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Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará
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realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais,
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Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico.
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores,
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.
Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.
Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias.
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às
outras formas vitais do ambiente.
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p re f á cio

Convidamos o leitor para apreciar os textos presentes neste livro que tem
por temática: resiliência e riscos. Qual a importância desta leitura? Trata-se de
um conteúdo que vem revelar estudos e investigações de profissionais engajados
na produção científica tanto em Portugal quanto no Brasil.
A modernidade inaugurou um fenômeno arriscado para a humanidade: o
uso exaustivo dos bens naturais, seja de origem vegetal, animal ou mineral.
Os impactos destas atividades em larga escala, quase sempre são induzidas e
conduzidas pelos chamados grandes projetos de investimento, parte de setores
econômicos intimamente atrelados a governos e até de estruturas estatais. O
resultado disso é uma transformação profunda de territórios e neles a vida
de pessoas, de animais e de vegetais. Quase sempre essa transformação é
acompanhada de ameaças dos riscos “plantados” em locais geralmente submetidos
às mais diversas ordens de vulnerabilidades.
Neste volume somos brindados com escritos diversos a abordar a capacidade
de comunidades e, por poucas vezes, de governos conseguirem resistir e
enfrentar com destemor, os problemas perigosos impostos por grandes
investimentos setoriais e, quando na pior situação, a de se preparar para
superar a perdas e danos provocados no caso de acidentes e desastres, causados
por tais negócios.
Os textos são das mais variadas abordagens teórico-metodológicas, mas
destaca-se os estudos de impactos no ambiente urbano, uma vez que o próprio
mercado mundial fomentou e fomenta o seu crescimento. Neste sentido, as
vulnerabilidades aparecem no fenômeno do crescimento das cidades em que
as populações são submetidas a riscos cada vez mais frequentes. Diante disso,
necessitam lidar com a sua gestão a exigir planejamentos territoriais por parte de
governos e da iniciativa privada, para que se evite impor às pessoas e ambientes
a responsabilidade exclusiva de lidar com situações críticas.
Alguns escritos trazem metodologias cartográficas desde as convencionais até
às de percepção das comunidades em relação ao risco que correm, ou mesmo
no seu enfrentamento em caso de crise.
7

Também a questão do risco tecnológico, enquanto um tipo frequente
na realidade urbana, é tratado no livro como vetor da propagação de outras
categorias de riscos que muitas vezes comunidades, governos e iniciativa privada,
desconhecem ou fingem conhecer. Entretanto, ignorar os riscos é uma maneira
de agravá-los e de perder a oportunidade de fortalecer as comunidades e agentes
públicos no seu trato.
O leitor conta ainda com interessante reflexão sobre a importância do
mapeamento participativo de riscos, enquanto metodologia, para assegurar o
envolvimento das comunidades com suas percepções, memórias e proposições
para lidar com as situações de riscos.
Além disso, outro texto apresenta ao leitor a possibilidade que o setor
privado tem para fortalecer o campo da resiliência, e assumir o papel de
corresponsável, em seus negócios, de desenvolver atividades complementares
para atenuar impactos na geração de energia elétrica, no caso de origem de
rejeitos sucroalcooleiro.
Tomara que a riqueza de conhecimento constante neste volume sirva a
todos, investigadores ou não, como referências, mesmo que a partir de situações
difíceis e traumáticas, e um meio de renovação de forças sociais para resistir,
revisar, aprender, recriar espaços e territórios que sejam saudáveis e seguros.
Boa leitura!
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil - primavera de 2020
Hudson Rodrigues Lima
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Resumo: O mapeamento participativo apresenta-se como uma ferramenta
metodológica que auxilia na compreensão do território por uma
comunidade, pois, ele exprime suas percepções acerca do espaço. Este
trabalho teve como objetivo realizar o mapeamento participativo dos riscos
percebidos por comunidades pesqueiras de Madre de Deus. Para isso,
juntamente a comunidade foram realizadas oficinas de etnomapeamento
e caminhada transversal. No etnomapeamento foram produzidos em
grupos 5 etnomapas. Já a caminhada transversal evidenciou no município
áreas descritas durante o etnomapeamento, bem como, informações
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complementares, com isso, registrou-se pontos de GNSS das localidades.
Os resultados mostram que as comunidades reconhecem as áreas de
risco e enumeram quais são e suas consequências, sendo que, esse
reconhecimento pode-se dar de formas diferentes. Foi possível perceber
que o acesso a informação constitui um fator importante na sensação
de vulnerabilidade. Dessa forma, concluiu-se que esses conhecimentos
auxiliam na construção de planos de gestão de riscos mais completos,
com arcabouço maior de informações, e efectivos no objectivo de prevenir
a evolução dos riscos para uma crise/catástrofe.
Palavras‑chave: Petrobras, Baía de Todos os Santos, etnomapeamento, pesca,
riscos percebidos.

Abstract: Participatory mapping is taken as a methodological tool that assists in
the understanding of the territory through a community, because it
expresses its perceptions about the space. This work aimed to carry out
a participatory mapping of the risks perceived by fishing communities
in Madre de Deus. For this, ethnomapping and transversal walking
workshops were carried out together with the community. In the
ethnomapping workshop, 5 ethnomaps were produced in groups. The
transverse walk showed areas in the municipality described during
the ethno mapping, as well as other information; GNSS points of the
localities were thus recorded. The results show that the communities
recognize the risk areas and can list them and their consequences,
and this recognition can take different forms. It was possible to see
that access to information is an important factor in the feeling of
vulnerability. Thus, it was concluded that this knowledge helps in the
construction of more complete risk management plans, with a larger
information framework, and these would be effective in preventing
the evolution of risks for a crisis/catastrofe.
Keywords: Petrobras, Todos os Santos Bay, ethno mapping, fishing, perceived risks..
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Introdução
Há uma multiplicidade de pontos de vista pelos quais o território pode
ser compreendido. Haesbaert (2004) agrupa essas diferentes interpretações
em 04 principais dimensões, sendo estas: política, econômica, cultural e
natural. Assim, estas concepções diferem de acordo com os objetivos centrais
da área de estudo, entendendo-o, por exemplo, a partir das relações de poder
(política) ou subjetivas (cultural). Surge também uma visão integradora, onde
a compreensão extrapolaria os limites de uma única dimensão, sendo então o
território resultante deste âmbito multidimensional, dentro de uma perspectiva
integradora (Haesbaert, 2004) pela qual pretendemo-nos debruçar.
O mapeamento participativo é definido pelo IFAD - International Fund for
Agricultural Development (2009) como uma produção de mapas que visibiliza a
associação entre terra/comunidade local por meio da linguagem cartográfica.
Processo pelo qual, através da construção de mapas, uma determinada comunidade
pode exprimir suas percepções acerca do espaço geográfico. Ainda podemos dizer
que, sob a luz dessa última característica, esta representação não é unicamente
geográfica, pois, revela e torna imagética a percepção, ou seja, como afirma Malanski
(2014) sobre mapas mentais, esses são capazes de materializar processos mentais/
subjetivos. Dessa forma, a ferramenta possibilita a compreensão do território e das
relações nele contidas sejam históricas, temporais ou entre sujeitos.
Seguindo essa lógica, o produto cartográfico (mapa) proveniente de um
mapeamento participativo é resultante da intersecção de um espaço subjetivo
e outro físico. Assim, pode-se apresentar como importante aliada à gestão de
riscos socioambientais. De que forma? Partiremos do conceito de comunidades
tradicionais, após discussão entre antropólogos aparece em Santilli (2002, p. 2) como:
“[…] populações que vivem em estreita relação com o ambiente natural, dependendo
de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural”, aqui temos uma
característica importante: a natureza é caráter indissociável para a identidade dessas
comunidades. Exemplificando a partir do grupo de estudo deste artigo – pescadores
(as) – tal como comunidade tradicional, depende da pesca para sua subsistência,
seja econômica, cultural ou biológica.
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Acontece que, essas relações das comunidades são fortemente afetadas pelas
transformações que ocorrem na paisagem ao longo do tempo. Diegues (2001)
explica que, esses sistemas de acesso a espaço e recursos de uso comum – como
o sistema de pesca artesanal – passaram a ser ameaçados pela expansão urbanoindustrial e ainda exemplifica que, a implantação de grandes pólos industriais
petroquímicos e metalúrgicos no litoral do Nordeste (local de estudo) durante
o regime militar fez com que essa pressão se tornasse ainda mais aguda. Diante
disso, conflitos entre sistemas tradicionais e industriais passam a surgir, pois,
as atividades desse último produzem mudanças na organização do espaço e
produzem riscos (seja com derramamentos de óleo, utilização de áreas pesqueiras,
dentre outros).
Esses riscos socioambientais quando analisados não envolvem a percepção
das comunidades que estão submetidas a esses e os estudos com esse viés
apresentam-se escassos, principalmente quando se incluem atividades de
mapeamento. Por isso, o mapeamento participativo pode subsidiar estratégias
de gestão, pois, evidencia como os riscos são entendidos, quais são eles e onde
estão localizados. Pontos que serão elucidados ao longo do trabalho cujo
objetivo foi realizar o mapeamento participativo dos riscos socioambientais
percebidos por comunidades pesqueiras residentes de Madre de Deus, estado
da Bahia, Brasil.
A depender das diversas áreas de conhecimento, existem muitos conceitos
para o risco. A Sociedade de Risco inaugurada pela sociologia, em meados da
década de 80, representou um grande marco para as discussões da temática.
Contudo, as discussões eram voltadas para as questões sociais e humanísticas e
só posteriormente o tema do risco foi incorporado ao debate ambiental pelos
geógrafos (Marandola & Hogan, 2005) e atualmente é um tema bastante
transdisciplinar, sendo então discutido pelas diversas áreas do conhecimento.
Para Marandola e Hogan (2004a, 2004b, 2006, 2008), o risco é visto
como uma situação/condição (que está no futuro) ao qual se está exposto,
caracterizado dentro de possibilidades e preocupações - sejam ambientais,
sociais, econômicas, dentre outras. Nesse contexto cabe esclarecer que, apesar
dos autores reconhecerem que não há uma tradução correspondente na
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língua portuguesa para exprimir o significado de “hazard”, adotam a palavra
perigo como a semanticamente mais próxima das características qualitativas
e danosas atribuídas ao termo e assim definem perigo como o evento que
pode causar dano, e, partindo da referência argentina de Aneas de Castro
(2000) é tanto algo potencial quanto o evento em si. Estabelecido isso, para
os autores o risco seria resultante da relação entre perigo e vulnerabilidade,
pois, ao passo que, a depender da magnitude do perigo e da capacidade (dos
sistemas, comunidades, indivíduos) de resistir diante deste, o risco pode ser
maior ou menor. Tais visões apresentam similaridades e dessemelhanças do
modelo conceitual proposto por Lourenço e Almeida (2018), aproximandose no que se concerne a noção de risco como algo latente, ou seja, passível
de ser manifestado ou não e que depende da severidade e vulnerabilidade
para determinar o grau do risco - e aqui o conceito de severidade parece se
aproximar com a noção de “magnitude do perigo” para Marandola e Hogan.
Já o perigo na Teoria do Risco (Lourenço & Almeida, 2018) aparece em uma
perspectiva diferente e intermediária entre risco e crise, sendo este os sinais
de alerta que indicam a proximidade de uma efetivação real e assim uma zona
de transição entre o risco para sua manifestação plena (reconhecida como
crise). Já neste ponto, Marandola (2008) apresenta que a noção de desastre
(crise e magnitude dos danos) é considerada quando o perigo (a partir de sua
concepção) é maior que a habilidade de resposta.
Já Freire (2011) foca o entendimento de risco como sendo uma construção
social, onde a percepção que se tem dele só existe no contexto no qual ele foi
produzido. Assim, a interpretação do risco acaba contendo uma grande carga
de subjectividade que manifesta diferentes níveis de aceitabilidade nas diversas
sociedades. Podemos ainda, convergindo com este, trazer o entendimento de
Rebelo (1999 apud Lourenço & Almeida, 2018) que diz não existir o risco sem o
ser humano. Por isso, se faz necessário nos planos de gestão de risco, bem como
nos estudos, considerar a percepção dos sujeitos como forma de complementar
esses trabalhos e deixá-los mais efectivos no objetivo de mitigação e/ou prevenção
dos riscos. Sendo que, este presente estudo debruça-se sobre as visões de Freire e
Marandola & Hogan.
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Materiais e métodos
O presente trabalho faz parte do 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) (CAE
0064.059.000-08) e desde o ano de 2009 tem desenvolvido diversos estudos em
várias localidades da Baía de Todos os Santos.
A localidade escolhida para o estudo foi o município de Madre de Deus,
Bahia, Brasil, que é considerado o menor município do estado, porém se destaca
economicamente por causa da presença de complexos industriais do setor
petroquímico que conta com áreas de armazenamento e estocagem derivados do
petróleo (Pimentel, 2006 apud Boaventura, 2011). O município está inserido
ao norte da Baía de Todos os Santos, fazendo parte da Região Metropolitana de
Salvador e da Área de Proteção Ambiental Baía de todos os Santos (APABTS). O
município conta com centenas de famílias que sobrevivem economicamente das
atividades de pesca. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE (2010) o município conta com pouco mais de 17.376 habitantes
e segundo informações cedidas pela prefeitura (Comunicação pessoal) mais ou
menos 3.000 são registrados como pescadores (as).
O trabalho foi realizado em três etapas: etnomapeamento, caminhada transversal
(visita guiada) e consolidação dos resultados. A princípio foi realizada uma primeira
visita para reconhecimento da área de estudo, bem como a busca de associações e/
ou colônia de pescadores que se interessassem em participar da pesquisa. Assim, a
associação Central da Pesca demonstrou interesse e disponibilidade em participar
do desenvolvimento do trabalho.

Etnomapeamento

O etnomapeamento ou etnocartografia para Chapin e Threlkeld (2001) é uma
disciplina etnocientífica que estuda a forma de representação que as comunidades
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tradicionais têm a respeito do seu próprio território/espaço, de modo que a
confecção dos mapas serve para animar a cooperação e organização na comunidade,
a sistematização do seu conhecimento sobre o território e seus respectivos riscos,
além de que fornecem informações de como é realizada a gestão dessas áreas. O
etnomapeamento seria a inserção das geotecnologias na pesquisa participativa. Para
Santos (2013) a o etnomapeamento vem sendo muito utilizado nos instrumentos
de organização e gestão de territórios o que permite a sintetização e organização
do conhecimento que as comunidades detêm a respeito do seu território nos mais
diversos aspectos, desde as relações sociais até as econômicas e assim, os retratar. Por
isso, a técnica etnocartográfica é um meio importante para se pensar e planejar o
desenvolvimento sustentável, que dentro desse contexto seria o manejo de recursos
naturais que resulte no menor impacto possível ao ambiente através do diálogo do
conhecimento científico com os conhecimentos das comunidades tradicionais/étnicas.
Para o etnomapeamento, seguiu-se o manual prático de Bandeira et al. (2018)
onde primeiramente contou-se com uma ação de mobilização, auxiliada pelo
presidente da associação, a fim de convidar as pessoas a participarem das atividades.
Assim, foi organizado uma oficina onde foram separados grupos de trabalhos. A
divisão dos grupos seguiu o critério dos próprios participantes que preferiram se
dividir nos seus respectivos grupos de pesca, com isso os grupos não possuíam o
mesmo número de componentes. Foram formados cinco grupos onde cada grupo
recebeu uma imagem de satélite recente do município impressa em papel tamanho
A0, juntamente com uma folha de papel manteiga no mesmo tamanho. Cada grupo
também recebeu lápis de cores, hidrocores e giz de cera para produzir seu etnomapa.
Foi instruído que cada grupo fizesse a sobreposição da folha de papel manteiga na
imagem de satélite e com o material dado indicasse as áreas de pesca, áreas de risco,
áreas de acesso restrito e recursos pesqueiros (fot. 1).

Caminhada transversal (Visita guiada)

A caminhada transversal é como se denomina a atividade de percorrer uma
determinada área na companhia de informantes locais e que conheçam bem a região.
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Fot. 1 - Confecção dos etnomapas durante oficina com os pescadores (as) da Associação
Central da Pesca em Madre de Deus, Bahia. 2018 (Fotografia de Raiza Rabelo, 2018).
Photo 1 - Preparation of the ethno maps during a workshop with the fishermen/women of the
Associação Central da Pesca [Central Fishery Association] in Madre de Deus, Bahia. 2018
(Photography by Raiza Rabelo, 2018).

Assim, juntamente com alguns membros da associação visitamos os locais de pesca e
com o auxílio de um aparelho GNSS (Sistema de Navegação Global por Satélite) foram
coletados pontos de referência para verificar a sobreposição com as áreas indicadas como
sendo de risco na oficina de etnomapeamento. Também foram recolhidos durante a
caminhada relatos que possibilitaram complementar o mapa final.

Consolidação dos resultados

Os etnomapas produzidos nas oficinas foram escaneados e analisados
separadamente. Posteriormente, por meio de um software de cartografia digital,
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os mapas foram sobrepostos em camadas de maneira que resultasse em um único
mapa em versão digital. Algumas intervenções, para resultado do mapa final, se
fizeram necessárias, ainda que não seja o mais apropriado, pois em trabalhos com
essa mesma abordagem é importante que todos os elementos contidos no mapa
sejam de autoria dos participantes (desenhos e legendas) a fim de expressar com
melhor veracidade a percepção da comunidade, além de trazer o empoderamento e
protagonismo dos mesmos. Ressalta-se que, também foi considerado o discurso da
comunidade durante a visita guiada para complementar as informações. Conforme
representação gráfica elaborada pelos pescadores e pescadoras foi produzida a legenda
dos mapas. Os depoimentos auxiliaram na criação dos símbolos cartográficos
necessários à representação dos riscos que não estavam incluídos nas legendas
analógicas. Buscou-se utilizar representações simbólicas mais próximas possíveis da
realidade observada pelo grupo. Salienta-se que essas representações foram aceitas
pela comunidade no momento de avaliação do trabalho junto à associação. Foram
transcritos os áudios e sistematizados os relatos obtidos na oficina e na caminhada
transversal. Por fim, foi apresentado o mapa final, produzido a partir dos diferentes
etnomapas, aos participantes das oficinas para que fossem validadas as informações
contidas nele.
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) concordando em participar da pesquisa e dando permissão em utilizar
imagens capturadas durante os encontros no presente trabalho como também
contamos com o consentimento gravado em áudio.

Resultados e discussões
Para a oficina de etnomapeamento contamos com a participação de 26 pessoas,
a maioria pescadoras. A atividade realizada pelos grupos foi facilmente entendida,
no geral, pelos participantes, sendo que foi possível notar algumas pessoas mais
ativas liderando o mapeamento em cada grupo, mesmo que todos (as) tenham
participado. É importante destacar que a percepção de cada grupo sobre o território
estudado foi diferenciada e, embora tenham identificado a maioria dos elementos e
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localidades, os etnomapas (fig. 1) se complementaram, pois, o que não foi lembrado
ou julgado desnecessário por algum grupo foi indicado no etnomapa de outro
(Quadro I).
Quadro I - Elementos identificados nos etnomapas, por grupo, confeccionados durante oficina.
Table I - Elements identified in the ethno maps, by group, made during workshop.
Grupos

01

02

03
04

05

Elementos identificados nos etnomapas
Área urbana, as áreas de manguezal, áreas de acesso restrito, o mar, área de
pesca do camarão pistola, o terminal marítimo, o píer e instalações da Petrobras
(tanques e esferas) (fig. 1).
Áreas da Petrobras, áreas de manguezal, áreas de pesca do camarão, áreas com
incidência de esgoto, áreas com risco de incêndio (Maria Quitéria), terminal
marítimo, porto dos navios e áreas onde era encontrado o sambá, espécie de
molusco localmente extinta na região.
Áreas de pesca do camarão, especificando onde ocorre cada espécie encontrada
na região (rajado, cinza e branco), áreas de acesso restrito, área urbana, áreas de
risco e instalações da Petrobras.
A área urbana, as áreas de vegetação, as áreas de pesca do camarão e as instalações
da Petrobras.
As áreas de risco, as áreas de acesso restrito, as áreas de vegetação, as áreas de
pesca do camarão, especificando a espécie encontrada na área, o pesqueiro, o
rio, as instalações da Petrobras, os parques em que estão divididos o município
e o terminal marítimo.

Notou-se que o nível de detalhamento apresentados por cada grupo foi variado,
sendo o grupo 5 o mais minucioso, além de apresentarem áreas em comum
relacionadas à pesca e às instalações da Petrobras nos etnomapas. Este último
fato evidenciou como a percepção do espaço e do ambiente depende da vivência
individual, o que pode ser ampliado para análise dos grupos já que os etnomapas
foram trabalhados na dinâmica dos grupos. O único grupo que apresentou diferenças
significativas em seu etnomapa foi o grupo 01, que identificou áreas de vegetação
em locais de maré, o que pode ter ocorrido devido à resolução e/ou coloração da
imagem influenciando-os a interpretar essas áreas como de vegetação. Os grupos
identificaram áreas semelhantes de risco, sendo que todas estavam relacionadas com
ações petroquímicas na localidade.
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Fig. 1 - Etnomapas confeccionados durante a oficina realizada com os pescadores (as) da
Associação Central da Pesca em Madre de Deus, Bahia. 2018
(Elaboração: Membros da Associação Central da Pesca).
Fig. 1 - Ethno maps made during the workshop held with the fishermen/women of the
Associação Central da Pesca [Central Fishery Association] in Madre de Deus, Bahia. 2018
(Elaboration: Members of Central da Pesca Association).

Na visita guiada (caminhada transversal) aos locais de pesca contamos com a
participação de 16 pessoas. Os participantes nos mostraram as áreas de pesca, bem
como as áreas restritas e/ou com escassez de recursos. Além disso, eles apontaram
quais eram os recursos encontrados em cada parada. Andamos pela orla do
município, começando pelo Parque do Mirim até perto da ponta do Suape. As
informações coletadas (pontos de GNSS, relatos e fotos) foram utilizadas para
complementar o mapa síntese derivado dos etnomapas (fig. 2). Os grupos em geral
percebiam o território de um mesmo modo, se orientando por locais e elementos
que se relacionavam com suas relações socioeconômicas e culturais, sem demonstrar
dificuldades em eleger os locais e os elementos mais importantes dessas relações.
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Fig. 2 - Mapa da percepção de riscos socioambientais dos pescadores (as) de Madre de
Deus derivado da sobreposição dos etnomapas (Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2010.
Elaboração: Associação Central da Pesca)
Fig. 2 - Map of the perception of socio-environmental risks of the fishermen/women of Madre
de Deus, derived from overlapping the ethno maps (Source: Cartographic base: IBGE, 2010.
Elaboration: Central da Pesca Association).
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O impacto e a percepção dos riscos

Observou-se que existe a sobreposição das áreas de risco com as áreas de pesca e, em
algumas áreas de pesca a comunidade já se queixa de não haver mais mariscos, como
é o caso do local de pesca chamado por eles de Espalames que se encontra próximo
ao PP4 (um dos pontos principais de atracamento do píer do Terminal) (fot. 2) Para
a comunidade, a instalação do Terminal custou a degradação de um abundante local
de pesca, pois segundo os mesmos, além de ter acesso limitado/restrito ainda existe a
escassez de pescado devido ao constante descarte de produtos residuais das lavagens
dos navios e tanques de estocagem de derivados do petróleo. De acordo com relatos
dos moradores, ali (local de pesca denominado Espalames) era uma das áreas mais
abundantes de pescado e que hoje em dia não encontram mais nada. Além disso é
possível observar também por ali manilhas para liberação de esgoto não tratado.
Sobre o PP4 (terminal), a comunidade ainda relata o problema resultante da
lavagem dos cascos dos navios recém-chegados. Pois, toda água de lastro é descartada
ali no local. Essa problemática pode ser evidenciada nas seguintes falas:
“Essa área aqui era uma das áreas que há 20/30 anos atrás que dava mais
peixe nessa região, era aqui. Aí depois que eles fizeram isso ali (o terminal)
acabou com essa área do pescador, aí não se acha mais nada […] ” – pescador 1.
“Antigamente com a mãe da gente a gente nessas pocinhas aí e pegava um
bocado de marisco. Até nas poças a gente pegava... Hoje 40 você pode chegar
aí e num vê um nada, nenhum peixe ali, tá vendo?! Tem nada, nada, nada” –
pescadora 1.
“E aqui ó, tudo vai pra maré, essa água podre (...) Aí vai tudo pro mar... Aí
os marisco... vai ter marisco nisso?! Esse produto aí? Camarão... some tudo, pai!
Até folha morre!” – pescador 2.
A “Petrobras” foi a primeira palavra citada pelos participantes quando o assunto
“risco” foi colocado em discussão, evidenciando que para eles grande parte dos
riscos experenciado por eles estão diretamente ligados às atividades petroquímicas
realizadas na região. Tanto os impactos ambientais nos ecossistemas locais que
prejudicam os estoques pesqueiros, quanto as interferências diretas nas áreas de
147

A

B

C
Fot. 2 - Local de pesca conhecido como Espalames. A) Local de liberação de esgoto;
B) Placa indicando restrição de área; C) Vista para o terminal marítimo
(Fotografia de Erika Serbeto, 2018).
Photo. 2 - Fishing location known as Espalames. A) Sewage release site; B) Sign indicating area
restriction; C) View towards the sea terminal (Photography by Erika Serbeto, 2018).

pesca que prejudicam o trabalho dos pescadores, além do modo como se instalou,
motivaram os grupos citarem a “Petrobras” primeiramente. Pode-se dizer que
diversas alterações de cunho espacial, político, econômico, cultural, ecológico e
outros, derivados da instalação da indústria petrolífera na região, com ênfase no
município de Madre de Deus, no decorrer dos anos, tem representado o aumento
e/ou a origem de conflitos e vulnerabilidades no território (Freire, 2011). As falas
seguintes evidenciam tais conflitos:
“[…] chegou aqui e tomou o lugar de todo mundo. Você não pode pescar mais
ali. O lugar de pesqueiro que a gente aqui não pode pescar. A gente vai com o barco
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“Ei!”tá com vigia “aqui não pode que aqui agora é uma tubulação da Petrobras” e
você não tem direito nenhum, perdeu aquele pesqueiro” - pescador 1.
“[…] Quando tem reunião na Petrobras eu sempre digo que a Petrobras é a
primeira inimiga da comunidade” – pescador 1.
As indicações dos locais de risco foram, de certa forma, guiadas por eventos
passados no quais a Baía de Todos os Santos foi alvo de acidentes envolvendo a
indústria petrolífera, onde várias famílias sofreram com as consequências dos
vazamentos de óleo. As tubulações, que atravessam todo o município e, inclusive,
estão submersas no fundo do mar danificando desse modo, frequentemente,
instrumentos de pesca, foram citadas como um risco. Algumas ainda causam
restrição à circulação de pessoas nos locais onde são implantadas. Existem também
as tubulações em terra, que provocam receio de catástrofe nos moradores, por
transportar gás e por, esporadicamente, apresentar algum vazamento.
A comunidade, de forma unânime, se sente sob a ameaça de uma “bomba”
pronta para explodir, fato este compreendido através de relatos, como também foi
descrito por Freire (2011). Para a autora, há carência de informação em relação a essa
ideia. Em seu trabalho desenvolvido em Madre de Deus sobre riscos tecnológicos, a
comunidade pesqueira, os líderes e os gestores não detinham informações a respeito
do grau e da natureza da ameaça que a população se encontrava exposta, para ela
essa carência de informação faz surgir os comentários e boatos sobre a situação.
Contudo, existe um histórico de acidentes na região (como em 1992 e em 2009)
que se perpetuam até os dias atuais, em que há consequências para a população,
demonstrando que a reflexão da autora pode estar equivocada. Tais comentários
então, em relação à “bomba” eminente, são uma percepção estruturada com base
em experiências no espaço e danos causados pelas atividades industriais.
A negligência das empresas e do poder público em não prover informação precisa
para os cidadãos tende a aumentar a sensação de vulnerabilidade que poderia ser
evitada ou, ao menos, amenizada. No mapa síntese só dos riscos evidenciados pela
comunidade (fig. 2) é possível observar ao longo da rodovia, desde a entrada do
município até o Parque do Mirim, o risco de incêndio, bem como no parque Maria
Quitéria. O que mostra que além da comunidade basear a sua percepção em eventos
passados, a comunidade sabe apontar exatamente onde se encontram esses riscos.
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O impacto e percepção dos riscos

Apesar da escassez de trabalhos que abordem a percepção de risco com
comunidades tradicionais/étinicas, podemos observar que vem crescendo o
interesse de se trabalhar com essas comunidades para pesquisas em saúde ambiental,
principalmente sendo abordado a percepção de risco ambiental. Os trabalhos
existentes nessa linha sugerem que nem todas as comunidades tradicionais
experimentam, percebem e/ou respondem a riscos de maneira similar (Curtis
1992; Vaughan e Nordenstam 1991; Turner e Kiecolt 1984 apud Beehler 2003).
Isso porque quando se fala em “percepção de risco” se entende como sendo o modo
como os não especialistas (os ditos leigos) pensam a respeito do risco, e inclui um
conjunto de valores e crenças que dão significado a um acontecimento ameaçador
(Pidgeon et al., 1992), ou seja, é a perspectiva dos leigos sobre o mesmo risco que
é estudado de maneira mais objectiva, com estudos onde são mensurados perdas e
danos pelas ciências naturais (Lima, 1998).
De acordo com Guilam (1996 apud Freire 2011) e Lavell (2003) existem duas
perspectivas para a análise do risco: (1) objectiva, que é uma abordagem mais
tecnicista, e mais utilizada, com valores e levantamento de perdas e danos e (2)
subjectiva, que é uma abordagem onde se é analisado as percepções e representações
socioculturais, e a avaliação é realizada por meio de processos cognitivos que
estão associados às formas da cultura, de existência e das histórias de vida de cada
população. O presente trabalho se enquadra nessa segunda perspectiva.
Existe uma tendência de as minorias (comunidades tradicionais/étnicas) estarem
em maior risco de exposições ambientais adversas, o que é denominado de racismo
ambiental (Mott, 1995; Sexton e Adgate, 1992). De acordo com Marandola
e Hogan (2006), a capacidade de resposta ao risco e o nível de vulnerabilidade
está diretamente ligada a questão da renda, assim essas comunidades podem ser
caracterizadas como mais vulneráveis. Outros fatores além da questão da renda,
as relações de gênero e formação acadêmica podem interferir diretamente na
capacidade de resposta e aumento (ou diminuição) da vulnerabilidade do indivíduo
e/ou comunidade, assim como sua percepção do risco (Martins et al., 2019; Fuchs
et al., 2017). Contudo, tais questões não serão aprofundadas nesse estudo uma vez
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que a coleta de dados se deu em um grupo focal visando apenas o mapeamento
dos riscos, e, portanto, não foi realizada uma caracterização do perfil (sexo/gênero,
idade, formação acadêmica e renda) dos participantes.
Em Madre de Deus a comunidade consegue reconhecer bem, pelo menos a
maioria, os riscos aos quais está sujeita. Nos estudos de Beehler (2003) e Burguer
(1991 e 1993) mostraram que nas comunidades pesqueiras estudadas, a maioria dos
participantes da pesquisa percebiam o risco de maneira empírica. Eles asseguravam
a qualidade da água de acordo com a visão macroscópica da mesma, ou seja, se esta
apresentava limpidez (ausência de resíduos sólidos/lixo). Se a água apresentava
limpidez (se mostra cristalina) eles consideravam seguro e contaminada uma vez
que eles vissem lixos ou detritos na água ou em suas margens. Já a comunidade de
Madre reconhece a contaminação ainda que as águas se mostrem límpidas. Assim, a
espacialização dos riscos se mostra importante na identificação dos focos de cada um
dos riscos. Como no estudo de Beehler (2003) um dos grupos focais trabalhados
dos demais grupos por serem mais jovens, igualmente na comunidade de Madre de
Deus reconhecem/identificam a contaminação da água baseada nos tipos de produtos
químicos que eles sabem (ou imaginam) que são descartados pelas indústrias inseridas
nesses locais e atribuindo a elas toda responsabilidade pelas consequências que esse
tipo de poluição acarreta ou pode vir acarretar. As duas comunidades estudadas
salientaram a necessidade de maior controle do governo sobre os proprietários das
indústrias responsáveis pelo descarte de resíduos químicos na água.
De acordo com Burguer (1991) os estudos de percepção de risco mostram
que os indivíduos apresentam a tendência de subestimar os riscos significativos,
superestimar os insignificantes e desconfiar das autoridades. Contudo nessa afirmação
devemos questionar para quem esses riscos são significativos e/ou insignificantes.
No que diz respeito aos pescados tanto os pescadores (as) de Madre de Deus, quanto
os dos estudos de Beehler (2003) e Burguer (1991 e 1993) não veem riscos na
ingestão dos pescados. Isso pode ser explicado pela ausência de informações sobre
o risco de contaminação dos peixes e mariscos ou por desconhecer a capacidade de
bioacumulação de resíduos químicos por esses animais ou ainda por acharem que
visualmente, ou pelo cheiro ou gosto conseguem identificar se o peixe ou marisco
está apropriado para consumo.
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Os estudos de Hatje e Andrade (2009) já evidenciaram na Baía de Todos
os Santos a contaminação química de mariscos em decorrência das atividades
industriais, principalmente do setor petrolífero, em toda a região. Todavia, esse tipo
de informação costuma não chegar nas comunidades. Em alguns casos como o
trabalho de Burger (1993) apenas 19% de 154 grupos entrevistados acreditavam na
contaminação dos peixes, sendo que era assumido receberem advertências estatais.
Assim, percebeu-se que a maioria ignorava os alertas de saúde que informavam
sobre o consumo desses pescados. No caso de Madre de Deus a comunidade
reconhece que eles são carentes de informações certas e de fácil acesso uma vez que
a comunidade diz não ter conhecimentos nem sobre o plano de contingenciamento
de riscos do município e das empresas que atuam na região. Com isso podemos
perceber que a falta de informação, o comportamento do governo frente aos
“acidentes” e o histórico de poluição dessas indústrias que são deixadas impunes,
tais coisas são incentivos para que os indivíduos desconfiem das autoridades e
superestimem alguns riscos.
Em um estudo de avaliação de riscos realizado a partir de uma perspectiva
objectiva dificilmente irá abordar essas questões, e é justamente por essa razão
que, em muito dos casos, os resultados das avaliações de risco são bem diferentes
da percepção de risco (Lima, 1998). Por meio do diálogo interdisciplinar, os
dois estudos podem se complementar de modo a resultar planos de gestão de
riscos mais completos e atender às necessidades das comunidades sujeitas, bem
como das próprias indústrias envolvidas. O etnomapeamento nesse contexto se
mostra como uma ferramenta bastante valiosa, pois ela espacializa a visão da
comunidade deixando o trabalho ou relatório técnico muito mais completo,
podendo ser uma boa ferramenta para o uso do poder público na tomada
de decisões e na elaboração de possíveis políticas públicas que atendam às
comunidades mais vulneráveis a fim de diminuir/amenizar essa vulnerabilidade.
Além disso, essa técnica também é uma boa ferramenta para as comunidades,
para ser utilizada por elas como instrumento de luta junto ao poder público na
garantia de direitos socioambientais bem como nas demandas por compensação
de danos causados direta ou indiretamente pelas indústrias cujas atividades
produzem risco.
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Considerações finais
Diante do exposto, podemos observar o quão importante é o diálogo de saberes
(visão transdisciplinar) na análise de riscos socioambientais. Podemos ver como
a comunidade estudada reconhece as áreas de risco presentes no seu território
(munícipio), bem como reflete sobre os riscos e as consequências dos mesmos.
Assim o conhecimento tradicional e empírico das comunidades que estão sujeitas
aos riscos garante, juntamente com os estudos de abordagem mais objectiva/técnica,
trabalhos mais completos e planos de gestão de riscos mais efectivos, ou seja, que,
de fato, atendam às necessidades das comunidades sujeitas, de modo a reduzir a
vulnerabilidade das mesmas, dando melhores condições de capacidade de resposta
na manifestação de uma crise ou ajudando na prevenção para que não se alcance
esse estágio.
Podemos evidenciar com este trabalho que mesmo inseridos dentro de um
mesmo grupo, o de comunidades pesqueiras artesanais, os indivíduos percebem o
território de modo diferente, evidenciado nos diferentes níveis de detalhamento
dos etnomapas, e tal fato tem relação com as suas vivências e acontecimentos
marcantes para os mesmos, sendo estes associados em sua maioria com às
atividades industriais na região. Apesar de distintos, os mapas produzidos pelos
diferentes grupos no processo de etnomapeamento foram complementares, pois,
o que não foi lembrado ou julgado desnecessário por algum grupo foi indicado no
etnomapa de outro. Essa por sua vez é uma das características do conhecimento
tradicional e da memória coletiva de uma comunidade: por uma lado, a variação
individual devido a idade, gênero, renda, escolaridade, papel social, e por outro,
a complementariedade entre diferentes experiências que conformam a memória
coletiva do grupo.
No processo de mapeamento, apesar de se ter constatado uma variação na
percepção do território, há um padrão observado no qual os participantes da
pesquisa basearam, invariavelmente, suas indicações dos locais de risco em pelo
menos três elementos: 1. em eventos passados envolvendo a indústria petrolífera,
tais como os vazamentos de óleo; 2. na presença das tubulações, que atravessam
todo o município e que danificam seus instrumentos de pesca ou que restringem a
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circulação de pessoas nos locais onde são implantadas, e por fim. 3. nas tubulações
em terra, que provocam receio de catástrofe nos moradores, por transportar gás e
por, esporadicamente, apresentar algum vazamento.
A comunidade participante do estudo tem uma percepção estruturada com
base em experiências no espaço e danos causados pelas atividades industriais locais,
e reconhecem que o lugar onde vivem está sujeito a uma “bomba” eminente.
Essa constatação contraria estudos anteriores realizados na região sobre riscos
tecnológicos, o que evidencia a necessidade de se realizar estudos sobre risco com
abordagens complementares.
Esse estudo reforça resultados já descritos amplamente literatura sobre riscos:
que o acesso público e a ampla difusão da informação também se mostra de suma
importância uma vez que uma comunidade bem informada a respeitos dos riscos
que estão sujeitos, bem como a respectiva gravidade de cada um, resulta na redução
da sensação de vulnerabilidade. Mas para que isso seja efectivo, o poder público e as
empresas que atuam na região devem assumir sua responsabilidade socioambiental
e construírem uma estratégia de comunicação de riscos que considere os resultados
das pesquisas já realizadas no município sobre essa questão.
Por fim, 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 e planos
de gestão de riscos mais efectivos. Posteriormente, com os resultados do presente
trabalho, serão devolvidos a comunidade na forma de uma cartografia social para
que, se esta tiver interesse, possa ser utilizada como instrumento de luta na garantia
de direitos e compensação de danos por parte da indústria responsável pelas
atividades petrolíferas no município e seu entorno.
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