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Introdução

A pesca do siri tornou-se importante economicamente para os pescadores

artesanais do estuário da Lagoa dos Patos a partir da década de 70 quando ocorreu

o colapso dos principais estoques pesqueiros. A captura deste crustáceo é realizada

principalmente por pescadores que possuem pouca infra-estrutura, o que dificulta o

acesso a outros recursos pesqueiros.

Os pescadores artesanais condicionados pelo acesso aos recursos pesqueiros e a

variabilidade na produtividade do estuário dependem da pesca do siri para a

manutenção da parelha e de suas famílias. No entanto, a dependência ao recurso

pode ser classificada em duas categorias: pescadores que dependem da pesca do

siri todos os anos (Categoria A) e pescadores que depende da pesca somente em

anos de baixa rentabilidade da safra do amarão (Categoria B).

Portanto, os objetivos deste trabalho são analisar as vulnerabilidades da pesca do

siri e analisar a capacidade desta atividade em inserir resiliência no sistema, de

acordo com as duas categorias descritas acima.

Metodologia

Os dados foram coletados por meio de entrevistas com pescadores, utilizando-se de

um roteiro semi-estruturado, o qual foi elaborado com base em critérios e fatores

adaptados das obras de Marschke (2005) e McKean (1995). A técnica de

identificação da amostragem foi a “bola de neve”, a partir da indicação da primeira

pessoa a ser entrevistada, esta indicou a segunda e assim sucessivamente (Czaja e

Blair 1996).

Foram realizadas 40 entrevistas em Rio Grande, São José do Norte, Pelotas

e São Lourenço do Sul. Os arquivos digitais de voz foram transcritos para arquivos

de texto, assim possibilitando a operacionalização da técnica Análise de Conteúdo.



Análise

As vulnerabilidades são descritas sob dois aspectos, ambiental e sócio

econômico.

As vulneráveis ambientais mais importantes são as que interferem no período

de reprodução, por exemplo, após a fecundação dos ovos a fêmea migra para águas

mais estáveis sob os aspectos físicos e químicos para a maturação dos ovos e

larvas. Adicionalmente, é neste período em que pode ocorrer pesca predatória sobre

as fêmeas ovadas.

Já as vulnerabilidades sociais podem impactar o sistema antrópico e

ambiental, assim influenciando na inserção de resiliência. Para esta análise

sintetizou-se os dados na tabela abaixo.

Tabela 1: Fatores e critérios sócio-econômico que influenciam na

vulnerabilidade socais
Fatores Critérios Categoria A Categoria B

Incertezas

Comercialização Parcialmente certa Incerta

Valor de troca R$ ~10,00 ou R$

~0,50

R$ ~10,00 ou R$ ~0,50

Abundância Influenciado pelo

ambiente *

Diminui com a

exploração

Disponibilidade Sempre tem* Diminui com a

exploração

Características do

recurso

Tamanho Mediano/<12 cm* Mediano

Fêmeas ovadas Não captura Captura

Mecanismos de

adaptação e de

aprendizagem

Adaptação de artes Ocorre

freqüentemente

Ocorre com pouca

freqüência

Diversifica local Pouca mobilidade Móvel

Eficiência

administrativa

Comercialização Atravessador Atravessador

Agrega valor Beneficia Beneficia ou não (in

natura)

Dependência ao recurso Alta Mediana

Coesão social Pouca Coesão

Instituições
Formal Incongruente com a atividade

Informal Regram parcialmente Raramente presente



calendário e áreas de

pesca

Organizações Pouca atuação Pouca atuação

Fiscalização Pouco Pouco

* as alterações ocorridas na/pela categoria B também impacta a categoria A

Conclusões

Conclui-se que a categoria A é mais vulnerável ao sistema sócio ambiental

porque estes pescadores apresentam maior dependência ao recurso, pouca

mobilidade (Restringindo-os o acesso a outros recursos pesqueiros) e também são

impactados pela diminuição da abundância e tamanho do  siri em anos de baixa

rentabilidade da pesca do camarão.

A pesca do siri inseri resiliência sócio ambiental por ser um recurso

alternativo, no entanto as vulnerabilidades podem comprometer o estoque pesqueiro

e assim diminuir a inserção de resiliência. Portanto é fundamental um plano de

manejo compartilhado para que a pesca artesanal seja sustentável, preservando

todas as espécies capturadas.
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