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COMUNICAÇÕES
Sustentabilidade Conservação: Rios, Peixes e Pessoas na
Mata Atlântica Nordeste
Luisa Maria Sarmento-Soares1,2 & Ronaldo Fernando Martins-Pinheiro1
“...uma decisão sobre o uso da terra é correta
quando tende a preservar a integridade, a
estabilidade e a beleza da comunidade biótica que
inclui o solo, a água, a fauna e flora e também as
pessoas.”
Aldo Leopold, 1949.

S

ustentabilidade. A conservação dos recursos
naturais precisa ser abordada dentro da ótica da
sustentabilidade para que não se torne um discurso
estéril. Não se pode deixar de lado preocupações
fundamentais para a sustentabilidade como inclusão
social, segurança alimentar, geração de trabalho
e renda, gestão e ordenamento territorial, sempre
observando a perspectiva da transversalidade. A
proposta de crescimento econômico continuado se
defronta com os limites planetários (Morin, 2013).
O desenvolvimento de sistemas produtivos mais
sustentáveis e adaptados à realidade regional, à
mudança do clima e à preservação e recuperação
da biodiversidade tem sido preocupação recente.
As contingências e interdependências inerentes
a sustentabilidade, fazem surgir uma recente
abordagem para o nexo e sinergias para os problemas
da água, energia e alimentos (Giatti et. al. 2016). O
programa Nexus, que apoia projetos de pesquisa
que contribuam para o desenvolvimento de soluções
sustentáveis, garantindo a segurança hídrica,
energética e alimentar nos biomas, tem um caráter
inovador. A forma de colocá-lo em prática, contudo,
se mantém na linha da “economia verde”, o que
necessariamente não conduz a uma reflexão sobre as
práticas produtivas e a sua alteração, de uma forma
inclusiva para os mais pobres (Hoff, 2011; Allouche
et al., 2014).
Como bem assinalam Acselrad & Leroy,
1999:
“A construção conceitual e prática da
sustentabilidade representa um desafio fundamental,
tanto teórico quanto metodológico. Novos esforços

de trabalho científico são necessários para
intensificar a cooperação entre as várias disciplinas
científicas, numa Universidade que consiga fazer
valer seu caráter público e dedicar-se à produção
de conhecimentos voltados para a vitalidade
democrática da sociedade.
[…] é necessário, essencialmente, destacar a
interação do saber popular com o conhecimento
científico na regulação de sistemas vivos”
Para
resolução
dos
problemas
socioambientais é fundamental a integração. Nesse
sentido a interdisciplinaridade permite considerar
criticamente como os problemas podem ser
abordados a partir de perspectivas diferentes. A
interdisciplinaridade permite a cada componente
(especialidade) contribuir para a compreensão
de um problema maior (Brondizio, 2017). Assim
sustentabilidade, vem se tornando um termo comum
a todos os discursos (substituindo biodiversidade
que foi usado até a exaustão). Mas para que não
seja apenas mais um termo na moda, é necessário
sempre, que se precise que sentido está dando a
sustentabilidade.
Conservação. O Brasil possui hoje um sistema de
unidades de conservação relativamente extenso, com
cerca de 1.000 unidades de conservação e reservas
particulares, federais e estaduais, totalizando
aproximadamente 70 milhões de hectares (8%
do território) (Gurgel et al., 2009; MMA, 2018).
Considerando somente as unidades de conservação
de uso indireto, que em virtude das restrições de uso
constituem-se naquelas de maior relevância para a
conservação da biodiversidade, menos de 3% (cerca
de 22 milhões de hectares) da superfície do território
brasileiro se encontra dedicado oficialmente a esse
objetivo.
O modelo segue o padrão internacional
conforme estabelecido no SNUC:
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Unidades de conservação de proteção integral
- Existem cinco tipos de unidades de conservação
de proteção integral. Estas não podem ser habitadas
pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais - em atividades como
pesquisa científica e turismo ecológico: Estações
Ecológicas (ESEC) - têm como objetivo a
preservação da natureza e a realização de pesquisas
científicas. São áreas de posse e domínio públicos,
sendo que as propriedades particulares incluídas em
seus limites devem ser desapropriadas. É proibida a
visitação pública, exceto com objetivo educacional,
de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo
da unidade ou regulamento específico; Reservas
Biológicas (REBIO) - têm como objetivo a
preservação integral dos recursos naturais existentes
em seus limites, sem interferência humana direta
ou modificações ambientais. São áreas de posse
e domínio públicos, sendo que as propriedades
particulares incluídas em seus limites devem ser
desapropriadas. É proibida a visitação pública,
exceto aquela com objetivo educacional, e a
pesquisa científica depende de autorização prévia do
órgão responsável; Parques Nacionais (PARNA),
têm como objetivo a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental, de recreação e
de turismo ecológico. As unidades desta categoria,
quando criadas pelo governo do estado ou prefeitura,
serão denominadas, respectivamente, Parque
Estadual e Parque Natural Municipal; Monumentos
Naturais (MONAT), têm como objetivo preservar
sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica. No caso de áreas particulares, deve ser
possível compatibilizar os objetivos da unidade com
a utilização local da terra e dos recursos naturais.
Unidades de Uso Sustentável - São áreas que
visam conciliar a conservação da natureza com o
uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo,
atividades que envolvem coleta e uso dos recursos
naturais são permitidas, mas desde que praticadas de
uma forma que a perenidade dos recursos ambientais
renováveis e dos processos ecológicos esteja
assegurada. São sete as categorias de uso sustentável:
Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE),
Floresta Nacional (FLONA), Reserva de Fauna
(REFAU), Reserva de Desenvolvimento Sustentável
(RDS), Reserva Extrativista (RESEX), Área de
Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN). Gurgel et al. (2009)
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oferecem mais informações sobre os potenciais de
usos permitidos nas Unidades de Conservação. No
mapa da Figura 1, conseguimos mapear 24 unidades
de conservação de caráter federal. As áreas foram
calculadas usando o programa TrackMaker sobre
os polígonos do mapa. De acordo com este cálculo
temos 5.592 km2 de unidades de conservação na
Mata Atlântica Nordeste, ou seja 1,13% dos 496.532
km2 total da área (Tabela 1). Bem abaixo da média
nacional de 8%. Apesar de algumas unidades de
conservação federais tais como RESEX Corumbau,
RESEX Cassurubá, REBIO Córrego Grande,
Monumento Natural dos Pontões Capixabas, APA
Costa das Algas, RVS Santa Cruz, Floresta Nacional
de Goytacazes, não estarem ilustradas no mapa base,
se incluídas os cálculos de área protegida naquele
trecho de Mata Atlântica continuariam inferiores a
2%.
Este modelo tem gerado dificuldades
permanentes na gestão e manutenção das unidades
de conservação, principalmente as de uso restrito e a
principal destas dificuldades tem sido a relação com
as populações humanas que ali vivem e viviam antes
da apropriação da área pelo Estado (Arruda, 1999).
Para Arruda:
“A ideia que fundamenta este modelo é a de que
a alteração e domesticação de toda a biosfera
pelo ser humano é inevitável, sendo necessário e
possível conservar pedaços do mundo natural em
seu estado originário, antes da intervenção humana.
Lugares onde o ser humano possa reverenciar a
natureza intocada, refazer suas energias materiais e
espirituais e pesquisar a própria natureza”
Esta noção de conservação considera
o ser humano como intrinsecamente contra a
natureza (como se ele não fosse natureza) e com
isto negligencia os fatores que de fato impactam a
biodiversidade como a prática da monocultura e o
uso da tecnociência, desconhecendo “as práticas
tradicionais de agricultura, pesca e manejo que
observa as dinâmicas da natureza, restaura os ciclos
naturais, sintoniza as ações humanas às sutilezas do
mundo vivo e de seus processos.” (Arruda, 1999).
A conservação precisa voltar-se para o
entendimento das práticas das populações que vivem
nas proximidades das áreas de protegidas na busca
de opções que tornem a presença destas unidades
benéfica a existência da população, tanto econômica,
como social e culturalmente.
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Tabela 1. Área calculada das Unidades de Conservação na Mata Atlântica
Nordeste. Na última coluna corresponde a área da UC que fica fora da MAN.
Local
MATA ATLÂNTICA NORDESTE
01_ESTAÇÃO ECOLÓGICA RASO DA CATARINA
02_FLORESTA NACIONAL DO IBURA
03_PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DA DIAMANTINA
04_RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DA BAIA DO
IGUAPÉ
05_FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ
06_PARQUE NACIONAL DE BOA NOVA
07_REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DE BOA NOVA
08_PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS LONTRAS
09_PARQUE NACIONAL DO ALTO CARIRI
10_PARQUE NACIONAL DO PAU BRASIL
11_REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DO RIO DOS FRADES
12_PARQUE NACIONAL DO DESCOBRIMENTO
13_PARQUE NACIONAL DAS SEMPRE-VIVAS
14_PARQUE NACIONAL MARINHO DOS ABROLHOS
15_RESERVA BIOLÓGICA DO CÓRREGO DO VEADO
16_FLORESTA NACIONAL DO RIO PRETO
17_RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA
18_MONUMENTO NATURAL DOS PONTÕES CAPIXABAS
19_PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ
20_FLORESTA NACIONAL DE GOYTACAZES
21_RESERVA BIOLÓGICA DE COMBOIOS
22_RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI
23_PARQUE NACIONAL DE CAPARAÓ
24_FLORESTA NACIONAL DE PACOTUBA
Área Protegida/Área Total

Rios na Mata Atlântica Nordeste: integrando
paisagens.
Não é possível dissociar a conservação dos
ambientes hídricos do uso e ocupação do solo. A
busca por espécies regionalmente endêmicas de
peixes de riacho a exemplo de Characidium aff.
interruptum, levou-nos a visitar o córrego Palmares,
um contribuinte da bacia do rio Cahy braço Norte,
na estrada Cumuruxatiba- Corumbau (Prado, BA),
na porção norte do entorno do Parque Nacional do
Descobrimento. A bacia do rio Cahy atravessa os
Tabuleiros Costeiros do estremo sul da Bahia. Já
havíamos visitado o córrego Palmares em 2007, e
as populações de Characidium que ali habitavam
viviam em um rio de águas escuras, acidificadas, de
correnteza fraca, com vegetação ripária, e trechos

Área
(km²)
496.532
407
2
1.523

Área
(km²)
641

101
112
121
152
113
192
189
9
227
598
879
24
28
278
175
81
14
8
36
318
5
5.592
1,13%

643
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de remanso com macrófitas, e leito de cascalho e
areia. Ao visitar o mesmo local dez anos depois em
2017, encontramos o rio Palmares assoreado, com
vestígios recentes de dragagem mecânica por trator,
e destituído de vegetação ripária. O leito do rio em
argila e ausência de vegetação aquática flutuante. Da
vegetação marginal capoeira e gramíneas (Figura
2). Na ocasião não foram amostrados indivíduos de
Characidium aff. interruptum.
A situação do rio Palmares na zona rural do
distrito de Cumuruxatiba, exemplifica a necessidade
de integrar pessoas e paisagens.
Rios na Mata Atlântica Nordeste: integrando
pessoas.
A água representa não apenas recurso
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Figura 1. Mapa ilustrativo com as áreas protegidas federais na Mata Atlântica Nordeste (adaptado de ICMBio. 2017).

fundamental para a manutenção da vida no planeta,
como um recurso vital para o desenvolvimento das
sociedades, tanto em termos de quantidade como
de qualidade para os usos mais restritivos (Brooks
& Brandes, 2011). A intensa ocupação da Mata
Atlântica vem causando graves impactos ambientais
com a consequente perda da disponibilidade hídrica
em qualidade e quantidades adequadas, afetando
os sistemas hídricos regionais. Observa-se, nas
últimas décadas, a situação dos rios em toda a Mata
Atlântica Nordeste vem passando por problemas
associados aos múltiplos usos da água. A redução
da disponibilidade hídrica volumétrica e a baixa
qualidade das águas, associadas ao desmatamento,
uso inadequado do solo e práticas agrícolas
condenáveis, são responsáveis pela criação de uma
realidade de quase falência absoluta do potencial
de sustentação socioeconômico em muitas bacias
hidrográficas brasileiras. A qualidade das águas dos
rios, lagos e mananciais tem estreita relação como
as condições do solo na área da bacia hidrográfica.
Não é possível cuidar dos rios e de seus peixes sem
cuidar da forma com que o homem se relaciona com
as terras em seus entornos. Neste sentido a prática
agrícola se reveste de grande importância para a

conservação. Ela pode fazer do produtor rural um
aliado na luta pela preservação ambiental, deixando
de ser um problema e passando a ser solução.
As áreas protegidas na Mata Atlântica
Nordeste convivem com as atividades agrícolas na
maior parte dos territórios onde estão localizadas
(Figura 3). Muitos trechos fluviais das bacias na região
são ocupados por pequenos ou médios agricultores,
que se dedicam a atividades monoculturais como o
plantio de café, milho, mandioca, eucalipto e outras
culturas, majoritariamente com o uso das técnicas
importadas, envolvendo venenos, adubos químicos
e o plantio das espécies em forma monocultural.
A interação entre o homem e a natureza, para
a produção agrícola, é a responsável pelas maiores
transformações no meio ambiente. Sendo assim a
forma como essa produção é conduzida modifica
substancialmente seu impacto na região em que
se insere. Buscar formas de produção sustentáveis
para a prática agrícola, pode ser tanto a chave para a
fixação do homem no campo com melhor qualidade
de vida, como para se chegar a sustentabilidade na
Mata Atlântica Nordeste.
As populações humanas, colonizaram
a maior parte do planeta, porém a opção pelo
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Figura 2. Degradação ambiental do córrego Palmares em um intervalo de apenas dez anos, com potenciais prejuízos a biota
aquática. Embaixo a direita, Characidium aff. interruptum.

uso de técnicas agrícolas “modernas”, tem tido
dificuldade de desenvolver formas sinergéticas de
convivência com os outros organismos vivos em
seu habitat expandido (Gotch, 1996). A permanência
das comunidades rurais no entorno das unidades
de conservação necessita diálogo colaborativo
entre as partes. Aos pesquisadores, preocupados
com a conservação da biodiversidade, cabe não
apenas apontar os problemas, mas também indicar

possibilidades e caminhos para solucioná-los. As
soluções para o bioma Mata Atlântica precisam
considerar a ocupação humana.
No campo estão presentes distintos atores
sociais, entre campesinos, agricultores familiares,
assentados, médios e grandes agricultores no ramo do
agronegócio. O papel entre estes distintos produtores
varia, bem como o papel que desempenham na
sociedade. Diante de tal multiplicidade, é importante

Figura 3. Atividades de monocultura de café e mamão no entorno direto do Parque Nacional do Descobrimento. Prado, BA.
Resíduos de defensivos químicos utilizados nas lavouras escoam para os rios e córregos na área protegida.
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avaliar de forma integrada as diferentes visões de
mundo entre pesquisadores, ambientalistas, gestores
e agricultores (Iamamoto, 2005). A agroecologia
se volta para a compreensão e enfrentamento
dos problemas rurais, recorrendo a metodologias
de outras áreas científicas, possibilitando um
entendimento mais abrangente dos problemas
rurais em uma abordagem transdisciplinar (Sevilla
Guzmán, 2000). As comunidades camponesas
vivenciaram uma co-evolução do agrosistema que
não conduziu a perda das interações ecológicas, em
oposição ao paradigma da modernização agrícola e
natureza subjugada (Cedillo et al., 2008).
As atividades econômicas dos que vivem
ou dependem do campo podem se tornar amigáveis
diante da presença de uma área protegida, com
benefícios para todos os envolvidos. Os entornos
das unidades de conservação poderiam ser definidos
como áreas prioritárias para a prática solidária de
sistemas agroecológicos. Incentivar a prática de
atividades agroflorestais no entorno de unidades
de conservação, além de focalizar os esforços na
manutenção das florestas e matas ainda existentes,
pode contribuir para uma coexistência amigável.
A relação entre homem-natureza nas
comunidades do entorno direto de áreas protegidas
precisa passar a ter um caráter cooperativo. A prática
agroecológica pode ser um modelo a ser aplicado
para o entorno das áreas naturais protegidas. As
potencialidades quanto a gestão sustentável de áreas
protegidas e dos recursos hídricos são promissoras.
As populações tradicionais muitas vezes
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consideradas como um entrave ao desenvolvimento,
ao migrar para a perspectiva agroecológica parecem
favorecer um reconhecimento da cultura e modos de
vida destas populações (Narezi, 2012).
Movimento social em benefício da revitalização
de um sistema hídrico.
A ocupação da vila de Cumuruxatiba é
marcada pela forte luta das populações tradicionais
em busca do reconhecimento aos direitos de
permanência. A sustentabilidade como modo de
vida de uma comunidade não necessariamente é algo
intrínseco à tradição cultural, mas sim resultado de
acordos e novas escolhas em torno de ocupação de
determinada área natural (Narezi, 2012).
Em um território circundado por reservas
tanto por terra como por água, detentor de paisagens
e atrativos naturais de rara beleza cênica, a referência
de proteção de áreas naturais é um sentimento
cultivado pela população da vila. A mobilização
de diversos atores sociais em busca de um objetivo
comum de recuperar o principal manancial de água
doce que entrecorta o lugar: o rio da Barrinha (Figura
4).
Moradores locais incluindo indígenas,
trabalhadores rurais, professores, estudantes, artistas
e ambientalistas se reuniram em ações pró-ativas de
recuperação da microbacia. Da construção de fossas
anaeróbicas de bananeiras ao cercamento da nascente
principal, a comunidade se tornou protagonista de
iniciativas únicas, em benefício de um bem comum
a todos: a água.

Figura 4. Conflitos entre as UCs e produtores substituídos por cooperação. Atividades agroflorestais trazem benefícios múltiplos,
com o aumento dos polinizadores e melhoria da qualidade do solo. Foto: Quilombo Tenondé, Valença, BA.
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Os atores sociais mais qualificados para a
conservação dos recursos naturais são os habitantes
do lugar. Experiência com popularização da ciência
dirigida a jovens na comunidade de Cumuruxatiba,
entre 2005 e 2007 (Sarmento-Soares & MartinsPinheiro, 2006), trouxe resultados até os dias de hoje.
A piaba vermelha, Rachoviscus graciliceps, passou
a ser conhecida e protegida pelos moradores da vila.
Espécie sob categoria de ameaça, a piaba vermelha é
também habitante do rio da Barrinha (Figura 5).
Compartilhar o conhecimento com os
habitantes da região tem demonstrado ser uma
maneira eficiente de se colocar em prática a
conservação da biodiversidade. Se desejarmos
que nossas ações de conservação venham a se
tornar realmente eficazes, tais ações precisam
ser importantes para o povo do lugar, e essa
movimentação exige interdisciplinaridade. Saber
ouvir, entender as necessidades locais é parte do
processo de solução dos problemas. No caso da vila
de Cumuruxatiba a prática agroflorestal pode trazer
resultados promissores para conservação da rica
biodiversidade do lugar.
Propor alternativas sustentáveis a população
do entorno das Ucs é um grande desafio.
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Assim, nos próximos números, vamos
fazer a avaliação dos peixes e sistemas hídricos de
algumas unidades de conservação da Mata Atlântica
Nordeste, incluindo os sistemas produtivos que
envolve estas unidades e sugerindo possibilidades
para a sustentabilidade destas áreas.
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