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 INTRODUÇÃO GERAL 

O interesse do homem pelas algas marinhas é muito antigo. O primeiro registro da 

utilização de algas foi encontrado no herbário chinês em 2.700 a.C., e desde então elas têm 

sido usadas como alimento, ração e adubo em muitos países do mundo (Arasaki & Arasaki, 

1983). As utilidades das algas são conhecidas há milênios nos países orientais onde são 

amplamente usadas na alimentação. O ocidente, no entanto, só passou a se interessar pelas 

macroalgas após a segunda guerra mundial (1939-1945), quando o Japão deixou de exportar 

os ficocolóides (polissacarídeos coloidais extraídos das algas) que eram utilizados em diversas 

indústrias.

Com a restrição da importação nesse período, os países ocidentais intensificaram os 

estudos sobre as espécies nativas com o objetivo de obter um colóide com características 

semelhantes ao japonês. Como resultado, os colóides passaram a ser extraídos de espécies que 

não eram utilizadas anteriormente, tais como: Gelidium cartilageneum na costa do Pacifico da 

América do Norte, Gracilaria confervoides na África do Sul, Pterocladia capillacea na Nova 

Zelândia, Chondus crispus na Irlanda e Hypnea musciformis nos Estados Unidos. Como 

conseqüência dessas pesquisas, surgiram vários produtos com propriedades distintas, os quais 

foram classificados em função de sua estrutura química e propriedades reológicas, em três 

grandes grupos: ágar verdadeiro, agaranas e carragenanas (Perez et al., 1992). 

Durante muito tempo a biomassa algal utilizada nos mais diversos usos era 

proveniente dos estoques naturais. No entanto, a colheita intensiva e desordenada levou a uma 

queda considerável das populações nativas, em particular aquelas de potencial econômico. No 

inicio da década de 1970 ficou claro que a maior parte das algas era retirada dos bancos 

naturais e que o cultivo era o melhor meio de aumentar a produção (Naylor, 1976). Assim, o 

cultivo de algas começou a ser visto não somente como uma opção econômica, mas também 

como uma alternativa ecologicamente viável para a conservação dos bancos naturais.

As algas têm sido cultivadas tradicionalmente por décadas e provavelmente por 

séculos em vários países asiáticos, como por exemplo, a China, Japão e Coréia. Inicialmente, 

os cultivos foram desenvolvidos de forma empírica e voltados essencialmente para a produção 

de algas comestíveis. Posteriormente, diferentes técnicas de cultivo foram surgindo e os 

métodos foram sendo adaptados as diferentes espécies e aos locais selecionados para cultivá-

las. Observa-se que o sucesso do cultivo de algumas espécies de algas sempre esteve 

estreitamente relacionado ao avanço das pesquisas científicas, que têm contribuído ao longo 
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desses anos com o conhecimento da biologia, fisiologia e ecologia das espécies de maior 

importância econômica.  

Maricultura é o termo que se emprega para designar o cultivo de algas em larga 

escala, em áreas de pouca profundidade. Esta forma de cultivo apresenta a vantagem de 

facilitar a colheita e o controle do produto. Evita a exploração excessiva dos bancos naturais e 

torna possível o cultivo de espécies selecionadas com rendimento mais elevado e previsível 

(UNCTAD/GATT, 1981). Além disso, a maricultura apresenta um grande potencial para o 

desenvolvimento econômico de países em desenvolvimento, sobretudo aqueles que se 

encontram nas regiões tropicais e subtropicais.  

Nas últimas décadas, por iniciativa de indústrias processadoras de algas, a 

maricultura de algas se estendeu em outros países como Filipinas, Indonésia, Tanzânia e 

Namíbia. Na América do Sul, cultivos comerciais em pequena escala são realizados no Caribe 

e em larga escala, apenas no Chile embora cultivos em escala-piloto tenham sido 

desenvolvidos em Cuba, Venezuela e Brasil (Hanisak, 1998). As algas cultivadas nessas 

regiões pertencem aos gêneros Kappaphycus e Gracilaria. A biomassa dessas algas tem como 

destino a produção de carragenana e ágar, ambos bastante utilizados na indústria alimentícia.   

Embora o cultivo de algas agarófitas tenha sido testado em várias regiões do mundo, 

somente em algumas áreas essa atividade passou da fase experimental para a fase comercial. 

Os casos mais expressivos de sucesso do cultivo de Gracilaria e Kappaphycus são 

encontrados na Ásia, Sudeste da África e América do Sul.  

No continente Sul Americano, o Chile é considerado o principal produtor de algas e 

derivados, sendo 84% oriundos de cultivos marinhos (Hanisak, 1998). No Brasil, vários 

estudos experimentais foram desenvolvidos (Lima et al., 1981; Câmara-Neto, 1987; Oliveira, 

1997; Marinho-Soriano et al., 2002; Marinho-Soriano, 2005; Marinho-Soriano et al., 2006). 

No entanto, apesar dos resultados positivos obtidos, ainda não foi possível implantar o cultivo 

de macroalgas em escala comercial. 

Recentemente entre o ano de 2001 a 2003, um projeto-piloto financiado pela Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e desenvolvido em três Estados do 

Nordeste (Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará) demonstrou a viabilidade econômica para o 

cultivo de Gracilaria para essa região (Marinho-Soriano, 2005). Os resultados obtidos nesse 

estudo permitiram que a FAO juntamente com a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 

(SEAP), elaborassem um projeto maior de maricultura denominado Projeto Desenvolvimento 

de Comunidades Costeiras (DCC), envolvendo não apenas o cultivo de algas, mas também 
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outros organismos (tais como, peixes e ostras), com o objetivo de desenvolver de forma 

sustentável essa atividade. 

Desde muitos anos, a população litorânea do Nordeste brasileiro tem encontrado nas 

algas marinhas, um complemento de renda familiar (Durairatnam, 1989). A exploração das 

algas no Rio Grande do Norte até o presente momento, é baseada na colheita desses 

organismos nos campos naturais em períodos de maré baixa. A alga mais significante do 

ponto de vista de produção e comercialização é a Gracilaria, pertencente à família das 

Gracilariaceae (Oliveira, 1997) e que cresce comumente na região entre marés. A principal 

utilização desta alga é na produção do ficocolóide ágar, o qual é utilizado em diversas 

indústrias (farmacêutica, cosmética, alimentação) e mais recentemente em setores da 

biotecnologia (Armisen, 1995). 

A comercialização de algas no Brasil teve seu inicio nas últimas décadas. A partir 

dos anos de 1970, desenvolveu-se uma rede comercial, que visava à exploração das algas 

agarófitas dos bancos naturais, as quais desempenharam um importante papel na economia 

das populações costeiras (Câmara-Neto, 1982). Até meados da década de 1980, parte 

significativa da população costeira do Nordeste encontrava na colheita das algas de interesse 

industrial, um complemento de renda familiar.  

No entanto, o crescente aumento da demanda de produtos derivados das algas vem 

contribuindo, ao longo dos anos, para a diminuição destes recursos naturais. Assim, a 

exploração excessiva, e a falta de uma política de manejo adequada em relação à colheita das 

algas no litoral do Rio Grande do Norte, têm concorrido para a depleção dos estoques naturais 

(Marinho-Soriano, 2005). Além disto, a diminuição progressiva da produção tem causado um 

forte impacto econômico e social, deixando o setor industrial carente da matéria prima e 

agravando ainda mais as precárias condições de vida das comunidades pesqueiras nordestinas. 

Diante do atual quadro de declínio da produção de algas no Estado do Rio Grande do 

Norte, torna-se necessário e urgente a implantação de cultivos experimentais que possam 

servir de subsídios práticos para o desenvolvimento e a implementação de cultivos familiares, 

a exemplo de alguns países asiáticos. O cultivo de algas também poderá servir, como um 

excelente programa de reabilitação para as comunidades carentes do litoral. Este tipo de ação 

pode tornar-se uma opção para atenuar a pobreza dos pescadores, ao mesmo tempo em que, 

contribuirá com a restauração dos bancos naturais. 

As comunidades costeiras e em particular as do Nordeste, se encontram entre as mais 

pobres e marginalizadas comunidades do Brasil. Em muitas áreas, elas vivem abaixo do nível 

de pobreza e dependem exclusivamente da pesca artesanal para sua sobrevivência. Nos 
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últimos anos tem-se observado migrações significantes de populações residentes no interior 

para o litoral, em busca de novos meios de subsistência. Isto tem gerado conflitos sociais e em 

geral, piorado as condições de vida das comunidades costeiras. Associado a esta problemática, 

nota-se uma progressiva depleção dos estoques pesqueiros (peixes, crustáceos, mariscos). Este 

fato tem concorrido para a procura de novos bancos pesqueiros, incluindo as algas, que se 

encontram cada vez mais distante da costa (Marinho-Soriano, 2005). 

Com o crescimento da população e a redução dos recursos marinhos, torna-se 

imprescindível encontrar novas alternativas para os pescadores, de maneira a melhorar o 

padrão de vida destas comunidades e, desta forma, contribuir para a redução da pressão sobre 

os recursos marinhos. A colheita das algas dos bancos naturais, que durante muitos anos 

serviu como suplemento de renda, tem também gradativamente diminuído, devido à coleta 

excessiva e a falta de manejo. Esta atividade, que em seu início era praticada nas áreas entre 

marés, principalmente pelas mulheres dos pescadores, tem sido agora realizada com o auxilio 

de pequenos barcos a centenas de metros da praia.   

Nesse contexto, o cultivo de algas pode ser uma alternativa interessante para reverter 

o quadro de pobreza das populações costeiras, além de ser um potencial para o 

desenvolvimento da região. Além disso, podem representar uma excelente opção para as 

mulheres em termos de ocupação e de renda, promovendo melhores condições de vida aos 

seus filhos no que diz respeito à nutrição, saúde, educação. Do ponto de vista social, permite 

fixar os pescadores em seus vilarejos limitando o processo do êxodo atualmente verificado, 

graças aos meios de subsistência que são oferecidos aos mais necessitados.  Desta forma, 

pode-se constatar que a maricultura é uma alternativa viável para minimizar os problemas 

enfrentados pelas comunidades que vivem do extrativismo no litoral do Nordeste e, mais 

especificamente, na costa do Estado do Rio Grande do Norte.

O presente estudo teve como objetivo, investigar tal realidade em duas vertentes: a 

primeira foi determinar o crescimento, a produtividade, e a qualidade do ficocolóide (ágar) da 

espécie G. birdiae em mar aberto, na praia de Rio do Fogo/RN em relação aos fatores 

ambientais.  Enquanto a segunda tinha como meta estudar os avanços e desafios da 

implantação de uma política pública, através de um projeto de cultivo de algas marinhas para 

o desenvolvimento da maricultura na mesma comunidade. Buscou-se, com isso, investigar a 

percepção destas pessoas sobre o projeto DCC, a participação social desta comunidade, os 

programas desenvolvidos pelo Governo e suas relações com as instituições de poder local.  
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(Rhodophyta) NO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento em Meio Ambiente 
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RESUMO

A utilização de algas marinhas de gênero Gracilaria para a extração de ágar no 
Nordeste brasileiro tem aumentado consideravelmente nas ultimas décadas. G. birdiae é uma 
das espécies explorada comercialmente pelas comunidades pesqueiras e a pressão da colheita 
de algas desse gênero, tem tido conseqüências negativas sobre a sustentabilidade desse 
recurso natural. Diante do quadro atual de declínio da produção de algas no Estado do Rio 
Grande do Norte, torna-se necessário á implantação de cultivos que venham auxiliar no 
desenvolvimento das áreas costeiras. A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver 
estudos sobre o crescimento, produtividade, rendimento e qualidade do ágar de G. birdiae, de 
maneira a fornecer subsídios para cultivos em escala comercial. O estudo foi realizado na 
praia de Rio do Fogo, RN em dois períodos (chuvoso e seco), utilizando-se estruturas de 
cultivo tipo balsas. Quinzenalmente as algas eram removidas das estruturas e a biomassa 
determinada juntamente com os parâmetros físico-químicos da água. A cada pesagem o 
excedente da biomassa, resultante do crescimento era transportado ao laboratório para análise 
do rendimento e qualidade do ágar (força do gel). A taxa de crescimento relativo (TCR) foi 
determinada através da fórmula: TCR = ln (Peso final / Peso inicial). 100 / Intervalo de tempo 
da amostragem. Durante o período de estudo os fatores ambientais salinidade e temperatura 
mantiveram-se relativamente constantes com a média de 35 PSU e 28 ºC, respectivamente. Os 
valores de biomassa não apresentaram variações significativas (p>0,05). A média da biomassa 
registrada durante todo o período do experimento foi de 1.952,67 ± 576g (período chuvoso) e 
1.925,67 ± 450g (período seco). O valor máximo de crescimento (TCR) foi registrado no 
período seco (7,45 %.dia

-1
), com média ao longo do estudo de 4,35 %.dia

-1
. O rendimento do 

ágar variou de 22% a 15%. A média mais elevada foi obtida no período chuvoso (19,86%). A 
força do gel variou de 850 a 650 g cm². A média obtida para os dois períodos foi 
aproximadamente 750 g cm². Estes resultados demonstram o grande potencial de Gracilaria 
birdiae para a maricultura podendo ser utilizada como atividade pelas comunidades 
litorâneas.      

Palavras-chave: Macroalga, Gracilaria birdiae , produtividade 



9

EXPERIMENT STUDY FOR MARICULTURA OF Gracilaria birdiae (Rhodophyta) IN 
COAST OF RIO GRANDE DO NORTE 

ANTONINO DE FREITAS BEZERRA¹, ELIANE MARINHO SORIANO², GIL CÉLIO DE CASTRO CARDOSO³. 

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento em Meio Ambiente 
(Mestrado). antoninofb@hotmail.com 

²Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Centro de Biociências – Departamento de Oceanografia e Limnologia – 
Laboratório de Macroalgas, Praia de Mãe Luiza s/n – Natal/RN. CEP 59014-100. (84) 3215 – 4433. imacroalgas@dol.ufrn.br

ABSTRACT 

In northeastern Brazil, the extraction of agar has increased considerably in recent 
decades mainly using macroalgae of the genus Gracilaria. The pressure of the harvest of 
seaweed of this genus has compromised the sustainability of this natural resource. Given the 
current framework of decline in production of algae in the state of Rio Grande do Norte, it is 
necessary the deployment of crops that will assist in the development of coastal areas. This 
research aimed to develop studies on growth, productivity, efficiency and quality of agar of G. 
birdiae so as to provide subsidies for crops on commercial scale. The study was carried out in 
dry and rainy periods using rafts of cultivation. Algal biomass and the physical and chemical 
parameters of water were measured every fifteen days. In laboratory, the resistance and 
quality of agar were analyzed. The relative growth rate (TCR) was determined by the formula: 
RGR = ln (final weight / weight initial). 100 / interval time of sampling. During the study, 
environmental factors as salinity and temperature remained relatively constant (around 35 
PSU and 28°C, respectively). The mean values of biomass ranged around 1952.67 ± 576g in 
the rainy period and 1925.67 ± 450g in the dry period, and they presented no significant 
variations. The maximum value of growth (TCR) was recorded in the dry season (7.45%.day-

1), with an average over the study of 4.35%.day-1. The yield of agar ranged from 22% to 15%, 
and its resistance ranged from 850 to 650g. cm². The average obtained for the two periods was 
approximately 750 g cm². These results demonstrate the great potential of Gracilaria birdiae
for mariculture can be used as an sustainable activity for coastal communities. 

Key-Words: macroseaweed, Gracilaria birdiae, productivity 
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INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade, as algas marinhas são exploradas como fonte de alimento por 

várias civilizações, principalmente as orientais, como no Japão, China e Coréia, onde até hoje 

integram o cardápio cotidiano desses povos. Além de sua utilidade na alimentação, as algas 

são utilizadas como matéria prima para a produção de compostos inorgânicos e orgânicos. 

Dentre os vários produtos extraídos de algas, o ágar merece especial destaque, devido a seu 

largo aspecto de utilizações e grande demanda no mercado mundial, figurando como um dos 

mais importantes dentre os ficocolóides (McHugh, 2003). 

O ágar é um polissacarídeo extraído de algumas famílias de Rhodophyta, 

principalmente das famílias Gelidiaceae e Gracilariaceae. Sua principal característica é a 

capacidade de formar um gel consistente à temperatura ambiente, em pequenas concentrações 

em água (Valiente et al., 1992). Este composto é amplamente empregado em vários ramos da 

indústria: na indústria alimentícia (fabricação de gelatinas, queijo, enlatados, doces e outros); 

na indústria farmacêutica (laxativo, emulsificante e estabilizante para medicamentos); na 

pesquisa laboratorial (meio de cultura para plantas e microorganismos diversos, e como meio 

de inclusão para cortes histológicos). Possui também várias outras aplicações, como na 

fabricação de moldes dentários, produtos cosméticos e papel. 

O crescente mercado do ágar tem como conseqüência principal o aumento da 

demanda da matéria prima para sua produção. Como conseqüência das exigências do 

mercado, vem se observando uma crescente exploração dos estoques naturais de Gracilaria,

gerando escassez e contribuindo para a diminuição dos estoques naturais. Nesse sentido, o 

cultivo de algas pode ser uma alternativa interessante para diminuir a pressão sobre os 

estoques naturais além de ser um potencial para o desenvolvimento das regiões costeiras 

(Marinho-Soriano, 2005). 

O cultivo de macroalgas oferece uma série de vantagens sobre a explotação do 

estoque natural, através da maricultura pode-se obter maior produtividade e especificidade, 

com menor custo de processamento pós-coleta e com uma produção ajustável a demanda do 

mercado. Atualmente estudos genéticos já permitem a seleção de indivíduos produtivos 

(Santelices, 2001), potencializando ainda mais o cultivo. Além disso, o cultivo de algas 

necessita de investimento reduzido, quando comparado a outras modalidades de aqüicultura, 

como camarão ou peixe, podendo inclusive ser desenvolvido em consórcio com tais culturas, 

aumentando o lucro sem necessidade de novas instalações, e minimizando a descarga de 
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poluentes resultante dos efluentes oriundos dos cultivos de animais aquáticos (Marinho-

Soriano et al., 2002).

Diferentes métodos de cultivo podem ser observados nos diversos locais onde tal 

atividade é conduzida. Basicamente, existem três métodos de plantio de Gracilaria; plantadas 

no fundo, em redes ou cordas ou em estruturas flutuantes (Critchley & Ohno, 1998). A 

obtenção de exemplares a serem cultivados pode ser através da coleta de mudas (Buschmann 

et al., 2001) ou através da germinação de esporos (Gleen et al., 1998). A implantação do 

cultivo é realizada sempre em pontos de baixa atividade de maré, como baias, poças de maré, 

lagunas, estuário ou em tanques artificiais (Critchley & Ohno, 1998). 

Para que seja possível a implantação de um cultivo em escala comercial são 

necessários vários estudos, capazes de estabelecer um método de cultivo que apresente 

relação custo-benefício satisfatória e de fácil manejo, bem como conhecimento acerca da 

ecologia, fisiologia e produtividade das espécies de interesse econômico passíveis de cultivo. 

Uma vez de posse de tais informações, torna-se possível a implantação de fazendas 

produtivas, gerando fontes de renda alternativas para as populações costeiras, que geralmente 

dependem apenas da pesca artesanal como meio de subsistência. 

No Rio Grande do Norte, apenas uma pequena parcela do material algal disponível é 

explorado. Esta atividade é desenvolvida por comunidades de pescadores, sem um manejo 

adequado, a qual vem levando à diminuição significativa de alguns dos bancos de algas 

tradicionalmente explorados. Alguns estudos acerca do cultivo de algas foram conduzidos no 

litoral do Rio Grande do Norte (Lima et al., 1981; Câmara-Neto 1987; Marinho-Soriano et al.,

2002; Marinho-Soriano, 2005; Marinho-Soriano et al., 2006). Embora esses estudos tenham 

fornecido informações sobre o cultivo de Gracilaria em diferentes ambientes (mar aberto, 

estuário, viveiros de camarão), o cultivo em escala comercial ainda não foi efetivado. Nesse 

sentido, surge a necessidade da realização de novos estudos nessa área, visando-se tanto o 

conhecimento científico como também o desenvolvimento econômico e social das 

comunidades diretamente envolvidas com tal atividade. Esse estudo teve como objetivo, 

desenvolver experimentos de crescimento e produtividade que possam ser utilizados como 

suporte para a implantação do cultivo de algas, pertencentes ao gênero Gracilaria.  Em uma 

etapa posterior, pretende-se utilizar os conhecimentos adquiridos, para o desenvolvimento 

social das populações carentes das áreas litorâneas, através da promoção da aqüicultura 

sustentável.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Espécie Estudada  

Divisão: Rhodophyceae  

Classe: Florideophyceae

Ordem: Gracilariales  
Figura 01: Espécie G. birdiae 

Família: Gracilariaceae  

Gênero: Gracilaria greville

   Espécie: Gracilaria birdiae Plastino & E.C. Oliveira  

A espécie G. birdiae é freqüentemente encontrada sobre substratos duros no litoral 

do Nordeste do Brasil, principalmente na zona do médiolitoral e infralitoral (Figura 01). Esta 

espécie está distribuída desde o Estado do Ceará até o limite sul do Estado do Espírito Santo, 

sendo amplamente explotada para produção do ágar. Sua estrutura vegetativa é caracterizada 

por um talo ereto de forma cilíndrica com 2,3 mm de diâmetro, podendo alcançar até 46 cm 

de altura (Plastino & Oliveira, 2002). Atualmente essa espécie encontra-se em situação de 

depleção nos bancos naturais do município de Rio do Fogo. 

Local de Coleta

As algas utilizadas no experimento de cultivo foram coletadas no banco natural da 

praia de Rio do Fogo (05º 16’ 22” S e 035º 22’ 59” W), próximo ao local de ancoragem das 

embarcações. Esse banco natural está localizado na região do infralitoral, sobre uma faixa de 

recifes de arenito-ferruginoso característico da região (Figura 02. B).

As algas foram coletadas manualmente em profundidades de 30 a 60 cm durante o 

período de baixa-mar (maré de sizígia). Para esse estudo foram selecionadas as frondes que 

apresentavam boa aparência fisiológica e que não demonstrava estruturas reprodutivas 

evidentes.



13

Figura 02: Local de coleta de G. birdiae: A - Localização do Município de Rio do Fogo/RN. B – Detalhe do 
banco natural da região de coleta das macroalgas.  

Local do Experimento

O local escolhido para o experimento de cultivo, esteve localizado próximo à foz do 

Rio do Fogo, a uma distância de 40m da praia, entre as coordenadas 05°15' 49'' S e 35°23' 03'' 

W. Este local foi escolhido devido ao recorte do litoral e por apresentar áreas abrigadas e bem 

protegidas, o que proporcionou um bom local para o experimento de cultivo. O experimento 

teve início no dia 04 de abril e perdurou até o dia 02 de novembro de 2007, sendo realizado 

em duas fases: a primeira durante os meses de abril a julho (estação chuvosa) e a segunda de 

agosto a novembro (período seco).  

Sistemas de Cultivo

No estudo, foram utilizadas duas estruturas de 4,0m x 1,0m, confeccionadas com 

canos de PVC (75 mm) e 04 cordas de polietileno (12 mm). A flutuação das estruturas foi 

obtida com o auxílio de bóias e a ancoragem por blocos de concreto (60 kg). As estruturas 

foram mantidas a 30 cm da superfície da água. Mudas de G. birdiae com 50 g de algas 

B

A

5º16`17.93``S - 35º22`54.16`` O 
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frescas, foram inseridas entre as fibras das cordas à intervalos de 20cm, totalizando 

aproximadamente 1 kg de algas fresca para cada corda (Figura 03 A e B).  

Figura 03: Estrutura utilizada no cultivo de G. birdiae na praia de Rio do Fogo/RN - A) Implantação da estrutura 

– B) Esquema ilustrativo da estrutura utilizada.    

Determinação da Biomassa e Taxa de Crescimento

Para a determinação da biomassa e taxa de crescimento relativo (TCR), as algas 

cultivadas foram pesadas quinzenalmente. Para isso, as cordas foram retiradas de suas 

respectivas estruturas e pesadas individualmente usando balança elétrica digital (RAPALA 

RGSDS-8) (Figura 04). Após a pesagem, a biomassa excedente foi removida, reduzindo a 

biomassa das cordas ao peso inicial (1 kg). Após este procedimento, as cordas foram 

conduzidas às estruturas de cultivo para novo acompanhamento de crescimento. O material 

excedente retirado das cordas foi transportado para o laboratório em caixas isotérmicas, 

lavado rapidamente com água corrente para remoção de impurezas e organismos associados, 

em seguida, congelado a -20ºC. Este material foi utilizado posteriormente para extração da 

ágar e determinação do rendimento e força do gel. 

A B
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Figura 04: Determinação da biomassa das cordas do experimento. 

Cálculo de Crescimento Diário 

Para determinação da taxa de crescimento relativo (TCR), foi utilizada a seguinte 

fórmula descrita por De Casabianca et al., 1997: 

          ln (Pf/Pi) · 100
TCR =  _____________

        (Tf-Ti) 
Onde: 

Pi = peso inicial (g), 

Pf = peso final (g), 

Tf -Ti = intervalo de tempo entre as duas medidas de biomassa (g) 

Extração e Qualidade do Ágar 

Para a extração do agar e determinação do rendimento e força do gel, o material 

obtido no cultivo, foi descongelado e seco a temperatura e luz ambiente. A matéria seca foi 

enviada para a empresa Ágar Brasileiro S/A, que seguiu a metodologia de extração utilizada 

pela industria.

Inicialmente o material foi submetido à um pré-tratamento alcalino utilizando uma 

solução de soda cáustica (6%), após 30 minutos, a solução foi removida e em seguida 

adicionado hipoclorito de sódio à 0,01% para obtenção do branqueamento do material. O 
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ajuste do pH (5) foi obtido apartir de uma solução de ácido sulfurico (H
2
SO

4
). Após essa 

etapa, as algas foram submetida a ebulição à uma temperatura de 100ºC durante 60 minitos. 

Em seguida, o filtrado foi mantido a temperatura ambiente até sua gelificação. Após a 

secagem o material foi triturado e o rendimento do ágar foi determinado. A força do gel foi 

determinada utilizando uma concentração de 1% de ágar.       

Obtenção dos Fatores Abióticos 

Os parâmetros ambientais foram determinados durante todo o período experimental. 

A salinidade (PSU), temperatura (ºC) e pH foram verificados com um equipamento específico 

para cada parâmetro. Para salinidade foi utilizado refratômetro (ATAGO S-10), a temperatura 

foi medida através de um termômetro de campo (INCOTERN) e o pH da água obtido 

utilizando o aparelho F-1002, da Bernauer.

Para a análise dos nutrientes (N-NO
2

-
, N-NH

4

+
, P-PO

4

3-
, N-NO

3

-
), as amostras de 

água do mar (1000 ml) foram coletas quinzenalmente e armazenadas em frascos de 

polietileno. O material foi acondicionado em caixas isotérmicas e transportado para o 

Laboratório de Macroalgas - DOL/UFRN. Para determinação das concentrações dos 

nutrientes dissolvidos, foram utilizados os métodos descritos por Strickland & Parsons 

(1972). A concentração de nitrato foi determinada através da redução em nitrito, a partir do 

contato direto entre as amostras e grânulos de cádmio ativados com sulfato de cobre. As 

concentrações do íon amônio foram obtidas através do método de Azul de indofenol e a 

concentração do ortofosfato pelo método do azul de molibdênio  

Os dados climatológicos de precipitação pluviométrica e insolação foram fornecidos 

pela Estação Climatológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Esses 

dados foram representados como o somatório dos valores diários para cada período, quinzenal 

entre os meses de março a novembro de 2007. 
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Análises Estatísticas 

Os dados obtidos durante o cultivo experimental passaram por análises descritivas 

(máximo, mínimo, média e desvio padrão). A análise de variância com dois fatores (ANOVA 

two way) foi utilizada para identificar a existência de diferenças significativas entre os 

períodos (seco e chuvoso) e as quinzenas de estudo para cada variável (biomassa, 

temperatura, rendimento, força do gel e fatores abióticos). Em seguida, foi realizado o teste a

posteriori Student Newman-Keuls para identificar as diferenças entre cada quinzena.

RESULTADOS 

Fatores Abióticos

Os valores referentes aos parâmetros ambientais obtidos durante todo o período de 

estudo podem ser visualizados na tabela 01. 

Tabela 01: Variação, média e desvio padrão dos parâmetros ambientais registrados 

no cultivo durante o período de estudo (chuvoso e seco), na praia de Rio do Fogo/RN. 

      Período Chuvoso Período Seco 

Parâmetros Ambientais Variação Média (±) desvio 

padrão 

Variação Média (±) desvio 

padrão 

Temperatura (ºC) 27,0 – 30,0 28 ± 1,15 28,0 – 29,0 28,71 ± 0,49 

Salinidade (PSU) 30,0 – 36,0 34,36 ± 1,87 35,0 – 37,0 35,29 ± 0,70 

pH 7,1 – 8,3 7,9 ± 0,4 7,5 – 8,3 7,9 ± 0,3 

Nitrato ( mol.L
-1

) 1,212 – 1,503 1,404 ± 0,120 0,984 – 1,168 1,065 ± 0,071 

Nitrito ( mol.L
-1

) 0,000 – 0,658 0,152 ± 0,242 0,000 – 0,219 0,113 ± 0,082 

Íon amônio (( mol.L
-1

) 1,862 – 2,556 2,273 ± 0,243  3,062– 5,486  3,293 ± 1,045 

Ortofosfato ( mol.L
-1

) 0,027 – 0,141 0,084 ± 0,040 0,033 – 0,153 0,089 ± 0,046 

Precipitação (mm/quinzena) 71,9 – 299,0 150,7 ± 87,6 5,6 – 66,8 32,6 ± 23,9 

Insolação (h/quinzena) 97,3 – 148,8 119,7 ± 18,2 94,6 – 174,9 132,2 ± 23,4 
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Temperatura da água 

A temperatura da água apresentou uma maior variação durante o período chuvoso 

(27,0 - 30,0°C) do que no período seco (28,0 - 29,0°C), sendo constatadas diferenças 

significativas entre esses períodos (F: 94,50; p<0,001). A média registrada para todo o estudo 

foi 28,36 ± 0,95ºC. (Figura 05).

Figura 05 – Variação quinzenal da temperatura a água (ºC) registrada nos períodos chuvoso (A) e seco (B), 

durante o cultivo experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN.   

A

B
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Salinidade da água  

A salinidade registrada durante o período chuvoso (Figura 06A), apresentou uma 

diminuição ao longo das quinzenas, sendo o máximo registrado no início do experimento no 

mês de abril (36 PSU) e o mínimo no final do período em julho (30 PSU). Para o período 

seco, os valores de salinidade foram semelhantes entre as quinzenas (Figura 06B), sendo 

obtido uma média de 35,29 ± 0,70 PSU. Os valores monitorados ao longo do estudo 

apresentaram diferenças significativas entre os períodos chuvoso e seco (F: 18,66; p<0,001). 

Esses valores foram influenciados principalmente pelo grande volume de água doce 

proveniente das chuvas (período chuvoso), sendo constatada uma correlação negativa entre a 

salinidade e a precipitação pluviométrica (r = - 0,213; p<0,05).

A

Figura 06 – Variação quinzenal da salinidade da água (PSU) registrada nos períodos chuvosos (A) e seco (B), 

durante o cultivo experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN.  

A

B
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Os valores de pH variaram entre 7,1 e 8,3 no período chuvoso (Figura 07A), com 

uma média de 7,9 ± 0,4. Quanto ao período seco, esses valores oscilaram entre 7,5 e 8,3, com 

média de 7,9 ± 0,3 (Figura 07B). Foram constatadas diferenças significativas entre as 

quinzenas dos períodos chuvoso e seco (F: 13108,66; <0,001).

Figura 07 – Variação quinzenal do pH registrada nos períodos chuvoso (A) e seco (B), durante o cultivo 

experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN. 

Nitrato

A concentração de nitrato (N-NO
3

-
) apresentou uma diminuição significativa ao 

longo do estudo (Figura 08). As concentrações registradas durante o experimento 

apresentaram diferenças estatísticas entre os períodos chuvoso e seco (F: 13108,66; <0,001), 

A

B
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sendo registrado um valor máximo de 1,503 mol.L
-1

 no início do experimento durante a 

estação chuvosa (abril) e um valor mínimo de 0,984 mol.L
-1

 durante a estação seca 

(setembro). A média para todo o experimento foi 1,235 ± 0,20 mol.L
-1

.

       

Figura 08 – Variação quinzenal do nitrato (N-NO
3

-
) registrado nos períodos chuvoso (A) e seco (B), durante o 

cultivo experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN. 

Nitrito

Os valores de nitrito (N-NO
2

-
) se mantiveram relativamente baixos durante todo o 

experimento, sendo constatado, em alguns casos, valores nulos (Figura 09). A maior 

concentração de nitrito foi registrada no mês de maio (0,658 ± 0,242 mol.L
-1

) durante o 

período chuvoso (Figura 09A). A média para todo o período de cultivo foi 0,133 ± 0,082 

A

B
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. Diferenças significativas foram registradas entre os períodos chuvoso e seco (F: 

220,48; <0,001). 

Figura 09 – Variação quinzenal do nitrito (N-NO
2

-
) registrado nos períodos chuvoso (A) e seco (B), durante o 

cultivo experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN. 

Íon Amônio 

Durante a fase inicial do experimento (período chuvoso) as concentrações do íon 

amônio (N-NH
4

+
) apresentaram pouca variação, mantendo-se sempre próximo da média 

obtida (2,273 mol.L
-1

) para este período (Figura 10A). No entanto, durante o período seco 

estes valores aumentaram de forma significativa (Figura 11B), sendo o valor máximo 

A

B
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registrado no mês de agosto (5,486 ± 1,045 mol.L
-1

). A média para este período (seco) 

(3,293 ± 1,045) foi superior à registrada em todo o experimento (2,783 ± 0,90 mol.L
-1

).

Foram observadas diferenças significativas entre os dois períodos (F: 531,69; p = 0,001) 

(Figura 10). 

Figura 10 – Variação quinzenal do íon amônio (N-NH
4

+
) registrado nos períodos chuvoso (A) e seco (B), 

durante o cultivo experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN. 

Ortofosfato

O ortofosfato (P-PO
4

3-
) não apresentou diferenças significativas entre os períodos 

chuvoso e seco (F: 0,916; p > 0,05). Este nutriente apresentou concentrações baixas durante 

todo o estudo. A média para essa variável foi de 0,086 ± 0,041 mol.L
-
 (Figura 11).
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Figura 11 – Variação quinzenal do ortofosfato (P-PO
4

3-
) registrado nos períodos chuvoso (A) e o período seco 

(B), durante o cultivo experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN. 

Precipitação Pluviométrica 

Como esperado, os valores mais elevados de precipitação pluviométrica foram 

observados durante o período chuvoso (Figura 13A), sendo registrado um valor máximo de 

299,0 mm no mês de julho. Nos meses subseqüentes, este parâmetro apresentou uma 

diminuição acentuada, sendo o valor mínimo registrado no mês de setembro (5,6 mm).  A 

A

B
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média para o período de estudo foi 126,0 ± 21,2 mm. Diferenças altamente significativas 

foram observadas entre os dois períodos estudados (F: 730145,74; p < 0,001) (Figura 13).

Figura 12 – Variação quinzenal da precipitação (mm) registrada nos períodos chuvoso (A) e o período seco (B), 

durante o cultivo experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN. 

Insolação

O valor mínimo de insolação foi registrado no mês de agosto (94,6 h) e o máximo no 

mês de novembro (174,9 h) (Figura 14). A média ao longo do experimento, obtida para este 

fator climatológico foi de 126,0 ± 21,2 h. Diferenças significativas foram observadas entre os 

períodos estudados (F: 13608,0; p < 0,001).

A

B
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Figura 13 – Variação quinzenal da insolação (horas) registradas nos período chuvoso (A) e o período seco (B), 

durante o cultivo experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN. 
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Variação de Biomassa e TCR 

Os resultados de biomassa e TCR obtidos durante o cultivo de G. birdiae podem ser 

visualizados na tabela 02. 

Tabela 02: Valores de biomassa e TCR de G. birdiae (média, ± desvio padrão e a 

ANOVA), obtidos durante o cultivo experimental na praia de Rio do Fogo/RN, nos períodos 

chuvoso (Abr-Jun/2007) e seco (Ago-Nov/2007). 

 Chuvoso  Seco 

Biomassa Variação Média ± Desv.Pad Variação Média ± Desv.Pad

Biomassa (g) 1484 – 2790 1952,67 ± 450,46 1274 – 2836  1925,67 ± 576,26

TCR (%dia-¹) 2,46 – 7,31 4,40 ± 1,66 1,62 – 7,45 4,3 ± 2,10 

Durante o período chuvoso o valor máximo de biomassa foi registrado nos primeiros 

15 dias de cultivo (2790 ± 249,93g). Em seguida, esses valores apresentaram um declínio e se 

mantiveram semelhantes até o final do experimento. O valor mínimo de biomassa registrado 

no período chuvoso foi de 1484 ± 224,44g (junho) (Figura 14). 

No decorrer do período seco, os valores de biomassa de G. birdiae, apresentaram 

valores máximos após 30 dias de cultivo (2836 ± 293,62g). Após esse período, os valores de 

biomassa tiveram uma redução significativa, sendo registrado valores mínimos de 1274 ± 

239,7g (setembro) (Figura 14B). Os valores médios para biomassa obtidos durante o período 

seco e chuvoso foram de 1925,67 ± 576,26g e 1952,67 ± 450,46g, respectivamente, não sendo 

registrada diferença significativa entre os períodos (F: 0,21; p = 0,648). A biomassa foi 

correlacionada positivamente com a concentração do íon amônio (r = 0,39; p < 0,001).
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Figura 14 - Variação quinzenal da biomassa(g) de G.Birdiae obtida durante o cultivo experimental na praia de 

Rio do Fogo/RN, nos períodos chuvoso (A) e seco (B).  

Taxa de Crescimento Relativo - TCR 

As taxas de crescimento relativo (TCR) obtidas no cultivo de G. birdiae durante o 

período chuvoso, apresentou um valor máximo de 7,31 %.dia
-1

, após quinze dias de cultivo. O 

crescimento registrado neste período apresentou diminuição significativa durante o período de 

maior precipitação pluviométrica (Figura 15A). Com relação ao período seco, a variação do 

crescimento não foi visualmente influenciada pelos fatores ambientais. O crescimento mais 

elevado foi registrado nos primeiros 30 dias de cultivo. Em seguida, foram observadas 

A

B
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diminuições nesses valores, sendo a taxa mínima registrada em setembro (1,62 %.dia
-1

)

(Figura 15B). O valor médio para este período foi de 4,35 ± 0,08 %.dia
-1

 (Figura 15). Não 

houve diferença significativa entre os períodos (F: 0,274; p = 0,602). Foi encontrada uma 

correlação positiva entre a TCR e a concentração do íon amônio na água (r = 0,41; p < 0,001).  

Figura 15 - Variação quinzenal da Taxa de Crescimento Relativo (TCR) de G. Birdiae, obtida o cultivo 

experimental na praia de Rio do Fogo/RN, nos períodos chuvoso (A) e seco (B).  

A
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Rendimento

O rendimento de ágar obtido neste estudo apresentou uma variação significativa 

entre os dois períodos de cultivo (F: 617; p < 0,001). A média registrada para o período 

chuvoso (20 ± 1,46 %) foi maior do que a média registrada no período seco (17 ± 2,34 %). O 

valor mais elevado foi registrado no mês de junho (22%) (Figura 16A) e o menor em agosto 

(15%) (Figura 16B). A média para todo o período de experimento foi de 18 ± 2,34 %. O 

rendimento do ágar mostrou uma correlação negativa com o íon amônio (r = -0,59; p < 0,001) 

e negativa com a salinidade (r = - 0,33; p < 0,001).

Figura 16 – Valores de rendimento de ágar obtidos durante os períodos chuvoso (A) e seco (B) do cultivo 

experimental de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN. 

A
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Força do Gel 

Foram encontrados dois valores máximos de força do gel, um foi observado durante 

o período chuvoso (abril) e outro durante o período seco (setembro). A média encontrada para 

o período chuvoso foi (750 ± 54,77 g cm²), sendo considerada superior à média registrada no 

período seco (742,66 ± 53,45 g cm²). Para a variável força gel, foram observadas diferenças 

significativas entre os períodos de cultivo (F: 2916,66; p < 0,001) (Figura 17). Uma 

correlação negativa foi registrada entre esta variável e a concentração do íon amônio na água 

(r = - 0,54; p <0,05). 

Figura 17 – Valores de força do gel obtidos durante os períodos chuvoso (A) e seco (B) do cultivo experimental 

de G. birdiae realizado na praia de Rio do Fogo/RN.

A

B
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

A biomassa de G. birdiae não apresentou uma variação sazonal bem definida ao 

longo do estudo. No entanto, ao comparar os dois períodos estudados (chuvoso/seco) foi 

observada uma leve redução da produtividade nos meses em que foram registrados os maiores 

valores de precipitação pluviométrica. Apesar da relação entre esses dois parâmetros, 

nenhuma correlação significativa foi observada. Nas Filipinas, Luhan (1992), observou o 

mesmo padrão de variação para G. heteroclada. No entanto, ele observou que havia perda de 

biomassa durante o período de grandes tempestades naquela região. A ausência de um modelo 

sazonal marcante em espécies de Gracilaria de regiões tropicais já foi observada 

anteriormente por outros autores (Pondevida & Hurtado-Ponce, 1996; Marinho-Soriano et al., 

2001). Em geral esse comportamento tem sido explicado pela constância dos parâmetros 

ambientais ao longo do ano, fator característico de águas tropicais. 

O crescimento de espécies do gênero Gracilaria pode diferir de uma área à outra, 

dependendo da variação dos parâmetros ambientais. Nesse estudo pode-se observar que o 

crescimento apresentou praticamente a mesma evolução da biomassa com valores 

ligeiramente mais elevados no período chuvoso. Os valores médios de 4,4% d-1 (período 

chuvoso) e 4,3% d-1 (período seco), foram superiores aos encontrados por Marinho-Soriano 

(2005), para a mesma espécie em estudos realizados em mar aberto e em estuário (Marinho-

Soriano et al., 2006). Valores semelhantes foram encontrados por De Casabianca et al., 

(1997), para G. bursa-pastoris no sul da França e Wakibia et al., (2001) para G. gracilis na 

África do Sul.

O valor máximo de crescimento registrado nesse estudo, coincidiu com o aumento da 

concentração do amônio na água, demonstrando a influência desse parâmetro sobre a 

produtividade da espécie. Esta observação foi comprovada através da correlação positiva 

registrada entre a concentração do íon amônio e a variável biomassa (r=0,39; p<0,01) e TCR 

(r=0,40; p<0,01). Resultados similares foram encontrados por Gleen et al., (1998) no Havaí. 

Eles demonstraram que os talos de G. parvispora expostos a altas concentrações de amônio 

respondiam com um imediato aumento na biomassa e crescimento. O efeito de nutrientes, e 

em especial das formas nitrogenadas sobre o crescimento de macroalgas, tem sido descrito 

por vários autores (Nelson et al., 2001; Yang et al., 2005; Yang et al., 2006), como de 

fundamental importância para o desenvolvimento das espécies. Esses estudos também 
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indicam que as macroalgas são capazes de utilizar eficientemente o nitrogênio dissolvido na 

água para aumentar sua capacidade fotossintética e por conseqüência a sua produtividade. 

De uma maneira geral as taxas de crescimento obtidas no presente estudo foram 

bastante satisfatórias, alcançando valores comparáveis aos obtidos em cultivos de escala 

comercial. Na África do Sul, Anderson et al., (1996) aponta a possibilidade de implantação de 

cultivo de Gracilaria em larga escala a partir de taxas de crescimento acima de 5% dia-1, o 

que está em acordo aos resultados obtidos no presente estudo (média superior a 4% dia-1).

Vários estudos têm demonstrado que a variação no rendimento e qualidade do ágar é 

dependente da estação do ano, condições ambientais e ciclo de vida (Lahaye & Yaphe, 1988; 

Chirapart & Ohno, 1993; Marinho-Soriano et al., 1999a). Com relação a esse estudo, foi 

observada uma variação significativa (p<0,001) entre os dois períodos estudados, com valores 

máximos registrados no período chuvoso (22%), e mínimos no período seco (16%). O maior 

pico ocorreu no mês de junho e o menor no final do mês de agosto. Esta variação pode ser 

atribuída aos diferentes procedimentos de extração (Marinho-Soriano et al., 1999b), 

diferenças genéticas entre as populações ou as diferentes condições ambientais as quais 

estiveram submetidas as algas antes da colheita. Mudança do rendimento do ágar em relação 

às estações do ano, também foi mencionada em estudos realizados anteriormente (Buriyo &. 

Kivaisi, 2003).

A espécie G. birdiae apresentou uma média de rendimento de ágar modesto, quando 

comparado ao rendimento de outras agarófitas congêneres, que são tradicionalmente 

empregadas na indústria de ficocolóides, tais como G. edulis (Nelson et al., 1983), G.

chilensis (Matsuhiro & Urzúa, 1990) e G. bursa-pastoris (Marinho-Soriano, 1999b). Os 

valores de rendimento alcançados nesse estudo foram bem próximos aos obtidos por Montaño 

et al., (1999) para G. arcuata, nas Filipinas, e por Araño et al., (2000), para G. firma, também 

nas Filipinas. Apesar dos modestos valores encontrados, G. birdiae apresentou uma produção 

de ágar superior à encontrada para G. heteroclada (Luhan, 1992) e G. gracilis (Rebello et al., 

1996).

O rendimento do ágar também varia em resposta as mudanças dos parâmetros 

ambientais na água. No presente estudo, foi observado uma diminuição da produção do ágar 

quando a concentração do amônio se encontrava no seu nível mais alto. Esta relação ficou 

bastante evidenciada através da correlação negativa entre produção de ágar e concentração do 

íon amônio (r= -0,58; p<0,01). Nessa ocasião, foi observada também uma correlação negativa 

entre o rendimento do ágar e a salinidade (r=-0,33; p<0,05).
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A força do gel é um parâmetro utilizado pela indústria para classificar a qualidade do 

ágar. Em geral, espécies de Gracilaria produzem ágar de qualidade inferior em relação a 

espécies de Gelidium e Pterocladiella. Isso ocorre porque o ágar produzido por espécies de 

Gracilaria, normalmente apresentam um grande conteúdo de sulfato (Perez et al., 1992). 

Assim como para o rendimento do ágar, a força do gel também apresentou os valores 

mais elevados na estação chuvosa (750 g cm2). Tal variação pode ser atribuída às mudanças 

ambientais como anteriormente observada por Marinho-Soriano & Bourret (2003). No 

período seco, G. birdiae apresentou a menor força do gel, este comportamento pode está 

relacionado ao conteúdo interno de nitrogênio nos tecidos algais que por sua vez, apresenta 

uma relação com o peso molecular do polímero (Bird, 1988). 

De acordo com os resultados obtidos, os valores de crescimento alcançados por G. 

birdiae foram bastante satisfatórios e pode ser usado como referência para a implantação de 

cultivos em escala comercial. Além disso, os dados obtidos sobre o rendimento e qualidade do 

ágar (força do gel), demonstra que a alga tem potencial para ser utilizada pela industria de 

ficocolóides como produtora de ágar. 
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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de estudar os avanços e desafios, referentes a 

implantação de uma política pública do Governo Federal, através de um projeto de cultivo de 

algas marinhas para o desenvolvimento da maricultura, em uma comunidade costeira no Rio 

Grande do Norte. Assim, abordam-se as peculiaridades das pessoas envolvidas no referido 

projeto e também aquelas que sobrevivem da extração de algas marinhas dos bancos naturais, 

analisando-se a percepção destas sobre o projeto, a participação social, programas de governo, 

as instituições de poder local e suas relações. Nesta pesquisa foram realizadas vinte 

entrevistas: Dez com pessoas que fazem parte do Projeto Desenvolvimento de Comunidade 

Costeiras e outras dez com pessoas que não participam desta atividade (denominados de 

catadores de algas). Os dados coletados analisados em contraponto ao referencial teórico, nos 

permitem inferir que mesmo com as ações pontuais para o desenvolvimento da pesca e 

aqüicultura (maricultura) nas comunidades pesqueiras, ainda existem muitas barreiras para 

que tais comunidades deixem de ser marginalizadas nos processos de desenvolvimento. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; maricultura; comunidade pesqueira. 
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ABSTRACT 

This work aims to examine the progress and challenges of deploying a public policy 

of the federal government, through a project for cultivation of seaweed for the development 

of mariculture in a coastal community of the state of Rio Grande do Norte, in northeastern 

Brazil. Analyses were carried out highlighting the particularities of the people related to the 

project, and people who survive the extraction of natural seaweed banks. It were considered 

the perception of these people about the project, social participation, the community, 

programs of the three spheres of government, local institutions, and their relations. Twenty 

interviews were conducted: ten of these were directed to the people related to the project, 

while the other ten were made with people who catch seaweed. The data shown that even 

with the actions to the development of fishing and aquaculture (mariculture), there are still 

many barriers for these communities be no longer marginalized in development processes. 

Key-words: development; mariculture; fishing community. 
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INTRODUÇÃO

A diminuição dos estoques pesqueiros é uma tendência mundial, e vem levando o ser 

humano a aumentar o esforço de pesca e buscar sempre águas mais profundas e mais distantes 

tornando, em muitos casos, a atividade pesqueira insuficiente para suprir a demanda crescente 

da população global.

Essa situação é ainda mais agravada pela crescente procura por produtos extraídos 

das algas marinhas, conhecidos como ficocolóides: como o ágar, carragena e alginatos, 

cobiçados pelas grandes indústrias mundiais por ser uma matéria prima na área de alimentos, 

cosméticos e fármacos. Daí a importância da aqüicultura marinha, ou seja, maricultura que na 

modalidade de algicultura (cultivo de algas marinhas), tem fins para a produção de produtos 

oriundos do mar, apresentado-se como uma alternativa para suprir a demanda mundial por 

este produto. 

Embora a explotação de macroalgas no Brasil tenha se iniciado por volta de 1940, o 

impacto social e econômico que tal atividade causa ainda é reduzido e está restrito 

basicamente a região Nordeste do país (Oliveira, 1998). Estima-se que o valor envolvido com 

o recurso algas marinha no Brasil não atinja US$ 10 milhões anuais, sendo que 80% deste 

total corresponde ao valor das importações de algas e produtos derivados. O restante, menos 

de US$ 2 milhões, corresponde a produção nacional (Oliveira, 1998).

Historicamente nas comunidades costeiras do Nordeste, as mulheres apresentam-se 

como as explotadoras de algas marinhas, ou seja, extraem algas nos períodos de maré baixa 

para complementar a renda familiar. Essa atividade é iniciada logo nos primeiros anos de 

idade das crianças, que são levadas pelos pais para ajudar na colheita com o intuito de 

aumentar a produção diária. Essas crianças serão futuras mães ou pais que um dia levaram 

seus filhos para realizar o mesmo trabalho.  

Os homens, por sua vez, enquanto chefes de família, trabalham no mar, enfrentando 

as intempéries da natureza, os riscos do trabalho e baixa remuneração, além de não terem a 

certeza de obter uma boa produção da pesca no dia-a-dia, quase sempre ficando com um saldo 

devedor junto ao dono da embarcação. Os donos de embarcação ficam dependentes dos 

compradores de pescado (atravessadores), que detêm a maior parte da lucratividade deste 

processo produtivo.

Diante disso, é possível fazer uma relação entre a atividade do cultivo de algas 

marinhas e a atividade de carcinicultura, que no âmbito da aqüicultura envolve o maior 
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número de postos de trabalho no estado do Rio Grande do Norte. Por exemplo: uma fazenda 

de camarão emprega por cada hectare, entre empregos diretos e indiretos 3,75 pessoas por 

viveiros de produção (Carrasco, et al., 2004). No cultivo de algas marinhas, pelas poucas 

experiências que se tem visto no nosso país, emprega-se cerca de 12 pessoas por hectares. 

Essa comparação entre empregabilidade/hectare nas duas atividades mostra que a algicultura, 

que é praticada em alguns países do mundo nas comunidades tradicionais, pode ser uma 

alternativa para o aumento dos postos de trabalho nas localidades pesqueiras do Rio Grande 

do Norte.

Atualmente, o município de Rio do Fogo passa por grande dificuldade na sua 

principal atividade econômica, a pesca da lagosta. Com a pressão sobre os estoques naturais 

através da exploração realizada pela pesca por compressor, a produção de lagosta vem 

apresentando um maior declínio a cada ano, daí a importância da criação de novos projetos 

que envolva a geração de vários postos de trabalho para a região, principalmente com a 

absorção de mão-de-obra não especializada. 

Neste sentido, os programas de desenvolvimento da maricultura, realizados pela 

Secretaria de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República (SEAP), instituição do 

Governo Federal responsável pelo fomento da aqüicultura e pesca no país, vem efetuando 

projetos como o Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras (DCC). Vale 

ressaltar que este Projeto não é subordinado às instâncias locais para atuar com a comunidade, 

entretanto depende fundamentalmente do apoio das instituições locais para o sucesso do 

Projeto em cada Município.  

Dessa forma, o cultivo de algas marinhas pode se constituir como um novo pólo de 

criação de postos de trabalho para as populações que vivem no litoral, sendo uma nova 

oportunidade de expansão da atividade econômica, particularmente no estado do Rio Grande 

do Norte. Diante do exposto cabe perguntar: quais os avanços e desafios na implantação de 

um projeto de cultivo de algas marinhas em uma comunidade pesqueira no Rio grande do 

Norte? 
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REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Área de Estudo 

O município de Rio do Fogo, possui uma população total de 9.217 habitantes, sendo 

que desse total, 4.684 são homens e 4.533 mulheres. Localiza-se na mesorregião do Leste 

Potiguar e na microrregião do Litoral Nordeste, limitando-se com os municípios de 

Maxaranguape, Touros e o Oceano Atlântico (IDEMA, 2007). O seu acesso, a partir de Natal, 

é efetuado através das rodovias BR-406, RN-065, RN-021 ou BR-101. Como pode-se 

visualizar na figura abaixo.

Figura 01: Localização da área de estudo no Estado do Rio Grande do Norte.  

Fonte: IDEMA, 2007. 

O povoamento desse município aconteceu por volta do ano de 1877, quando quatro 

famílias, fugindo de uma forte seca, deixaram o interior do Estado e seguiram para o litoral 

em busca de um lugar com abundância de água para minimizar seu sofrimento. Ao 

encontrarem a região banhada pelo rio Roxo, fixaram moradia à esquerda de um pequeno rio 

de águas escuras (IDEMA, 2007). 

Depois de pertencer a jurisdição do município de Touros e posteriormente a de 

Maxaranguape, Rio do Fogo alcançou sua emancipação política, tendo como ponto de partida 
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o plebiscito realizado no dia 17 de setembro de 1995 (IDEMA, 2007). Nesses treze anos de 

história, dois grupos políticos rivais se alternaram no poder local, criando certa instabilidade 

política no Município, sendo noticiadas, inclusive, casos de improbidade administrativa na 

gestão dos prefeitos representantes dos dois grupos acima referidos.   

A sede do município fica localizada em frente a Área de Proteção Ambiental Recife 

de Corais, conhecida como APA Recife de Corais. Os recifes de corais funcionam como um 

atrator natural de pescado, ou seja, ele serve como habitat, local de desova e abrigo de 

diversas espécies.

A APA permite usos diversos em sua total extensão, como é o caso do turismo de 

contemplação através do mergulho, pescaria de linha de nylon e anzol, tráfego de 

embarcações, dentre outros. Entretanto, a legislação que normatiza o funcionamento da APA 

Recife dos Corais restringe a pesca das principais espécies econômicas, fato que acaba 

criando mais uma série de conflitos com os órgãos que fiscalizam a atividade e os 

profissionais da pesca.

Como visto, a exploração turística é outra atividade que começa a surgir no 

município de Rio do Fogo, com a construção de grandes empreendimentos ao longo da sua 

costa. Por um lado, a exploração turística traz um grande benefício através da possibilidade de 

geração de postos de trabalho, que é muito difícil na região, principalmente para os jovens da 

comunidade, que tem na capital a única opção de buscar um emprego.  

Por outro lado, paralelo a esses benefícios, o turismo apresenta outros problemas 

sociais, como o crescimento da exploração sexual, o aumento do consumo de drogas, a 

marginalização e segregação da comunidade, além de outros fatores que trazem implicações 

sociais negativas para a localidade. 

Na sede do município, os habitantes vivem em um clima de descaso por parte do 

poder público, o que acarreta a desconfiança destes nas instituições locais. Como 

conseqüência desse clima de desmotivação social, essas pessoas, expõe em suas falas que 

nada de bom acontece ou não tem sucesso no Município. Existem relatos que ocorreram 

vários casos de suicídios entre os jovens do município, fato relacionado ao consumo de 

drogas e/ou álcool, um grande problema enfrentado pelas comunidades costeiras do litoral do 

Nordeste.

Com relação a sua economia, grande parte da comunidade de Rio do Fogo vive 

exclusivamente da pesca da lagosta, assim como de peixes de pouco valor comercial, 

moluscos (polvo) e extração de algas marinhas dos bancos naturais.  
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Como a principal fonte de renda ainda é a pesca da lagosta, mais cobiçada pelo seu 

valor financeiro, vem ocorrendo muitos conflitos entre os pescadores e os fiscais do Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, devido, sobretudo, a pesca irregular pelo mergulho 

com auxilio de compressor, sendo esta uma forma ilegal de captura do crustáceo, mas que 

vem sendo realizada com freqüência ao longo do litoral do Nordeste. Cabe ressaltar que esse 

tipo de pescaria, causa vários acidentes de trabalho, deixando suas vítimas impossibilitadas de 

trabalhar pelo resto de suas vidas.

O Estado do Rio Grande do Norte é um dos pioneiros na extração das algas marinhas 

com fins de comercialização no Brasil. Entretanto, experimentos de cultivo de algas nunca 

foram realizados em larga escala, com vistas a geração de renda para as comunidades 

pesqueiras. Assim, o cultivo de algas marinhas pode ser uma oportunidade para o 

desenvolvimento sustentável dessas comunidades que tenham potencial para realização dessa 

atividade, não apenas no sentido econômico do termo desenvolvimento, mas também com 

objetivo principal da ocorrência de mudanças sociais, culturais, políticas e ambientais na 

comunidade. 

Coleta de Dados 

Foram realizadas vinte entrevistas, através de amostragem não probabilística e com 

método comparativo, com pessoas da comunidade do Rio do Fogo, selecionadas de forma 

aleatória, assim distribuídas: dez pessoas que participavam ativamente do grupo de 

maricultores, representando 50% do total e outras dez pessoas que retiram parte do seu 

sustento financeiro da explotação de algas marinhas, ou seja, 50%. As pessoas do primeiro 

grupo estavam envolvidas no Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras e se 

organizavam, em regime de mutirão, para o trabalho de construção das balsas, fabricação das 

poitas, confecção das cordas, dentre outras atividades. As do segundo grupo, por outro lado, 

tinham como objetivo imediato, a garantia de sua sobrevivência, não apresentando, 

conseqüentemente, uma preocupação ambiental e realizavam, inclusive, a atividade de 

explotação nos bancos naturais na ocasião das entrevistas.

A pesquisa de campo foi composta pela realização de entrevistas semi-estruturadas 

que ocorreram em dois momentos distintos. O primeiro momento teve como objetivo de 

retratar a situação do grupo de maricultores e catadores de algas antes da implantação do 

cultivo de algas marinhas. O segundo momento, ocorrido após alguns meses da implantação 
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das balsas de cultivo, visava identificar a percepção dos entrevistados acerca da eficácia da 

ação do Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras na comunidade, havendo 

uma conscientização por parte dos catadores, sobre a importância do cultivo sustentável da 

atividade de maricultura.     

Análise dos Dados 

Nesta etapa, o primeiro passo foi a transcrição das entrevistas realizadas em campo e 

conferida com a gravação original. As entrevistas foram aplicadas por uma dupla de 

pesquisadoras que pertencem a base de pesquisa de Poder Local, Cultura Política e Políticas 

Públicas da UFRN. Logo após, foi realizada a análise qualitativa com a organização e 

classificação dos dados contidos nas falas dos dois grupos de entrevistados no município de 

Rio do Fogo/RN.  Para Bauer e Gaskell (2002, p. 85) o objetivo desta etapa é 

(...) analisar e procurar sentidos e compreensão. O que é realmente falado constitui 
os dados, mas a análise deve ir além da aceitação deste valor aparente. A procura é 
por temas com conteúdo comum e pelas funções deste temas. Algumas perspectivas 
teóricas falam de representações centrais e periféricas, sendo as primeiras aquelas 
que estão disseminadas dentro de uma meio social e a segunda fora deste meio.   

Ainda com relação a análise do material coletado, foi elaborado um quadro 

referencial, contendo as principais informações prestadas pelos entrevistados para ajudar na 

compreensão das entrevista, para dar apoio do autor. Com este tipo de tratamento de dados, 

pôde-se estabelecer as relações entre as análises das entrevistas com o referencial teórico 

utilizado neste trabalho do trabalho.

REFERÊNCIAL TEÓRICO  

A questão do Desenvolvimento

O termo desenvolvimento é comparado, nos dicionários da língua portuguesa, como 

algo que se remete a coisas relacionadas ao progresso, ao crescimento, aumento, dentre 

outros. Reforçando essa perspectiva, Pratz (2008a), agrega ao termo um outro elemento, 

denominado pelo autor de “racionalismo construtivista”.  
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O racionalismo construtivista pode ser entendido como uma situação em que as 

sociedades funcionariam como organizações máquinas, cujo comportamento poderia ser 

previsto e calculado mediante um desenho prévio, ou seja, uma planificação e uma ordenação 

baseada na gestão científica. Esse entendimento, forma uma matriz intelectual do conceito de 

desenvolvimento predominante no mundo a partir do segundo pós-guerra, que cria um 

conjunto de crenças e idéias articuladas, formando um sistema padrão, dando forma ao que 

ficou conhecido como desenvolvimento econômico-quantitativo.  

Nessa perspectiva, as técnicas de construção, planificação, administração e gestão 

deste modelo eram concebidas nas universidades dos paises então desenvolvidos, com 

predominância para os Estados Unidos da América, que formavam um kit de 

desenvolvimento. Esse modelo era repassado aos demais paises, sendo adquiridos pelos 

especialistas em desenvolvimento, que poderiam aplica-lo nas diversas localidades 

subdesenvolvidas, sem levar em consideração as diversidades e especificidades culturais, 

institucionais e históricas socialmente construídas em cada um desses paises (Pratz, 2008a).  

O racionalismo construtivista é oposicionista a uma outra corrente de pensamento 

também criada no ocidente, denominado de racionalismo evolutivo ou crítico, que afirma que 

o desenvolvimento é alcançado a partir da superação de várias etapas que se sucedem ao 

longo do tempo. Porem para Pratz (2008a), as etapas do desenvolvimento são definidas 

primeiramente ao nível racional e intelectual, defendendo assim ser possível superá-las 

mediante ao uso da técnica de planejamento e da ação do Estado. Ou seja, para o autor, os 

países podem “pular” as etapas do desenvolvimento, desde que utilizem o kit de ferramentas 

do racionalismo construtivista.   

Nesse sentido, no final da década de 1940, o desenvolvimento era um tema tão 

técnico que, em tese, até poderia se afastar dos contextos políticos, culturais e institucionais. 

Essa corrente de pensamento tinha como pressuposto que o investimento maciço na 

economia, nas ciências e nas tecnologias disponíveis na época, alcançaria o desenvolvimento 

e entrariam em outro estágio de controle de contas econômicas, boa situação no mercado, 

amadurecimento das instituições e uniformidade do poder público.  

   Segundo Pratz (2008a), durante o período de 1950 a 1980 a idéia do racionalismo 

construtivista era tão massificada que poucos autores se atreviam a confrontar essa linha de 

pensamento. Assim, esta visão predominou no mundo capitalista e, na América Latina, foi 

moldada e sustentou a política de intervenção conhecida como Estado desenvolvimentista, 

modelo correspondente ao Estado de Bem Estar Social europeu.  
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Vale destacar que esta proposta foi fortemente influenciada pela corrida 

armamentista que dava arcabouço a guerra fria, e que levava em conta a grande ampliação dos 

bens de produção. O termômetro de sucesso desse modelo era pautado pelo crescimento da 

renda per capita. Ou seja, o crescimento dos indicadores econômicos, particularmente o 

Produto Interno Bruto - PIB passa a ser a medidas de desempenho do desenvolvimento em 

todo o mundo, ficando as questões sócio-ambientais fora dessas preocupações.

Como resultado e conseqüência deste modelo de desenvolvimento, temos que 

segundo Cordeiro (1997, p. 34) a economia mundial, 

(...) passou a conviver com problemas de natureza universal que se manifestava de 
formas diferentes nos países capitalistas e nos paises socialistas. Nos paises de 
economia de mercado, o principal sintoma de uma profunda anomalia eram as 
tendências inflacionárias crônicas e uma queda dos níveis de crescimento para 
patamares muito inferiores aos que tinha prevalecido durante os “30 Gloriosos” anos 
do Pós-guerra. A cada momento de se tentava acionar mecanismo de estímulo de 
tipo Keynesiano o resultado era o aumento das pressões inflacionarias em vez de 
crescimento. A lição extraída deste estado de coisas era que o sistema deveria atuar 
radicalmente sobre seus custos e não sobre a demanda. A redução dos desperdícios – 
de material, energia e mão-de-obra – impôs-se como estratégica.  

Nesse artigo, iremos confrontar a perspectiva apresentada por Pratz (2008b), por 

entendermos que o desenvolvimento deve impor limites ao crescimento, devendo ser pautado, 

também, em concepções éticas, morais, diversidade cultural, tradição, potencialidades locais. 

Ou seja, o desenvolvimento, pautado na sustentabilidade, deveria existir um modelo 

específico para cada localidade.  

Sustentabilidade

Na década de 1970, existiam dois pontos de vista acerca da problemática ambiental, 

completamente desconsiderada pelo racionalismo construtivista. O primeiro ponto de vista era 

dos partidários que apoiavam o “crescimento zero”. Ou seja, para estes os avanços 

tecnológicos não eram suficientes para suprir a grande demanda de consumo, o que 

ocasionaria uma exploração dos recursos ambientais na biodiversidade terrestre gerando, 

assim um colapso no sistema. A linha de pensamento dos partidários que defendiam o 

“crescimento selvagem”. Esse grupo de pensadores acreditava que as tecnologias iriam 

resolver os problemas gerados pelo avanço tecnológico desregulado e insustentável do 

modelo de crescimento econômico-quantitativo, que utilizava os recursos ambientais como se 

fossem infinitos. Para Camargo,  

(...) a visão dos partidários do “crescimento zero”, que apontavam para o 
esgotamento dos recursos naturais e a incapacidade do progresso técnico-científico 
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para superar esses limites; e a visão dos partidários do “crescimento selvagem”, que 
confiavam cegamente na capacidade ilimitada de superação dos problemas de 
escassez em decorrência dos ajustes tecnológicos (CAMARGO, 2003, p.66). 

A partir dos anos de 1980, a visão do desenvolvimento passou a ser reeditada, 

influenciada pelas idéias pioneiras de Amartya Sen. Para o autor é preciso deixar de lado a 

velha concepção utilitarista do racionalismo construtivista, por uma metodologia que valorize 

as capacidades individuais com meios para a liberdade dos cidadãos, de forma a estabelecer 

um novo conceito de desenvolvimento, pautada na liberdade individual das pessoas e no que 

cada um define como importante para si.  

O autor também coloca em discussão o pressuposto de que o desenvolvimento 

depende exclusivamente do capital monetário. Para essas idéias, Sen se baseia nos trabalhos 

de Schuultz, que foca na importância da construção do capital humano para se chegar ao 

desenvolvimento, tendo que se iniciar, a partir dessa ótica, um maciço investimento em 

educação, saúde, nutrição, pesquisa e desenvolvimento e planejamento familiar. Ele propunha 

a substituição do modelo de produção de bens para a capacitação do capital humano (Sen, 

2000).

No final da década de 1980, a Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Organizações das Nações Unidas – ONU (Comissão Brundtland) 

publica um relatório chamado de “Nosso Futuro Comum”.  Esse relatório foi um contra-ponto 

ao tipo de desenvolvimento das tecnologias que estavam impactando diretamente o meio 

ambiente e causando devastações em todo o mundo. Neste relatório, foi utilizado pela 

primeira vez, o termo “Desenvolvimento sustentável”, ou seja, uma forma de 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades (Brundtland, 1987).

A crítica que Sen (2000) faz ao modelo de desenvolvimento estabelecido 

anteriormente é que o desenvolvimento deve ser mais abrangente que a aglomeração de 

fortuna, ou simples crescimento do Produto Nacional Bruto - PIB de um país e de outros 

fatores ligados a renda. Ele complementa a idéia presente no seu trabalho (Desenvolvimento 

como Liberdade) que não devemos dar tanta importância aos mercados, mesmo eles tendo o 

valor que merecem. O caso é que existem outras liberdades econômicas, sociais e políticas, 

que contribuem para que as pessoas tenham uma vida melhor. 

Assim, o desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade passa a ser amplamente 

discutido em todo o mundo. Nos anos de 1990, com o agravamento das crises social, 

ambiental e econômica; do desemprego em massa, a miséria, do enfraquecimento do Estado, 
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dentre outros problemas contemporâneos, dispara-se o gatilho para uma série de agendas e 

encontros das Organizações das Nações Unidas para tratar do tema, como a Conferência 

Mundial para o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992. A RIO – 92 propôs 

uma série de acordos para diminuir os impactos ambientais, aumento da biodiversidade, 

proteção de florestas e mudanças climáticas, ou seja, propõem, na prática um novo padrão de 

desenvolvimento, reformulado e colocado em relatórios para ser seguido por todos os paises. 

Este relatório ficou conhecido como Agenda 21. Como bem coloca Sachs, (2004, p 36), 

O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da solidariedade 
com as gerações presentes e futuras, e exige a explicação de critérios de 
sustentabilidade sociais e ambiental e de viabilidade econômica. Estritamente 
falando, apenas as soluções que consideram estes três elementos, isto é, que 
promovam o crescimento econômico com impactos positivos em termos sociais e 
ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento.   

Como pode ser observado a partir desta citação, a proposta do desenvolvimento 

sustentável é pautada em um tripé que envolve três elementos: prudência ecológica, eficiência 

econômica e justiça social. Entretanto, atualmente, foi incorporada a essa base de sustentação, 

dois outros elementos muito importante: as dimensões política e a cultural (Andrade, 2001). 

Segundo Cardoso (2007, p.108) a proposta de desenvolvimento sustentável ainda é 

um processo em construção e que por isso não deve ser tomada como um modelo a ser 

seguido “cegamente”. Apesar disso, tal proposta deve ser referência para formulação de 

políticas públicas, devendo ser considerados os seguintes pontos:

a) Não existe um modelo pronto e cada comunidade deve construir o seu caminho; 

b) deve ser um processo endógeno, portanto, construído de baixo para cima e de 

dentro para fora;

c) a sua base não deve ser apenas econômica e/ou ambiental;  

d) deve esta voltada para o atendimento das necessidades básicas de todos os 

indivíduos e não apenas de alguns setores privilegiados.

Ainda segundo Andrade (2001), fica claro que os representantes do modelo da 

economia tradicional, que comandavam o padrão de desenvolvimento econômico-quantitativo 

não têm interesse de dar espaço para outros atores sociais assumirem a responsabilidade de 

operar uma nova proposta de desenvolvimento. No entanto, para que isso venha acontecer 

faz-se necessária a ocorrência de uma reforma do estado, reforma esta que deve ir além dos 

aparelhos governamentais e incluir uma mudança de comportamento e atitude nas próprias 

pessoas.
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Para que o processo de desenvolvimento sustentável na América Latina aconteça, 

pelos seus históricos de políticas de intervenções, seria necessário que a população 

participasse desse processo e o tornasse legitimo. Mostrado na visão de Andrade (2001, p.31). 

O desenvolvimento sustentável para ocorrer precisa estar atrelado a uma reforma do 
Estado. Não uma reforma restrita ao aparato burocrático das organizações públicas, 
mas uma reforma que englobe a própria sociedade. Isso porque não será o Estado 
sozinho ou somente as leis de mercado que serão capazes de regular os mecanismos 
de funcionamento de um padrão de desenvolvimento baseado na sustentabilidade. A 
sociedade, através de suas organizações, será uma força propulsora indispensável 
para fazer valer a nova realidade.    

Entretanto, na nossa compreensão, mesmo que a participação social tenha aumentado 

com o passar dos anos na sociedade civil brasileira, não existe ainda um fato ou fórmula para 

envolver a sociedade em função da causa do desenvolvimento sustentável, conseqüência de 

um longo histórico de ditaduras no Brasil (civil e militar), de uma educação defasada, de 

velhos costumes e comodidade que bloqueiam a mudança de comportamento da sociedade 

para uma nova realidade.   

Participação Social no Brasil 

O termo “participação” nos remete a pensar sobre o nosso cotidiano, nas situações 

corriqueiras que temos enfrentado no nosso dia-a-dia. No Brasil, o termo está diretamente 

ligado ao restabelecimento da democracia, alcançada com grande apoio popular, buscando-se 

construir uma sociedade onde todos indivíduos tivessem os mesmos direitos e deveres em 

relação ao Estado. Segundo Ludovici, (1992, p. 9 Apud Sayago, 2000, p. 40). 

O conceito de participação foi utilizado pela primeira vez na década de 1960, como 
atributo de processos decisórios. A participação foi entendida, como a força que 
abria novas formas de interação, ainda difusas, entre a sociedade. A 
descentralização, ao mesmo tempo, sendo a ferramenta que agilizaria a participação 
de baixo para cima.        

A efetividade da participação social no Brasil, foi conseguida através de severas lutas 

de movimentos e organizações sociais, partidos políticos e grupos organizados, dentre outros, 

que se uniram na luta contra um inimigo comum: um Estado autoritário, excludente e 

tradicionalmente privatista. Esta situação ocorre no Brasil desde a colonização Portuguesa e 

se reforça ao longo do tempo, chegando aos dias atuais.

É importante destacar que as tentativas de participação social sempre ocorreram no 

país, mesmo em períodos de forte opressão e violência, como em épocas de ditadura. Pode-se 

citar como exemplo das principais iniciativas de resistência levadas a cabo pelos movimentos 
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sociais no Brasil, a confederação dos Tamoios, os Quilombolas, os movimentos messiânicos 

como Canudos, as lutas abolicionistas, as revoltas urbanas contra a carestia na época do 

império, as mobilizações dos inquilinos, a luta contra ditadura militar e pelas eleições diretas, 

dentre outras.

Para Carvalho (1998, p. 8), durante o século XX, os movimentos sociais eram 

caracterizados por inspirações anarquista e socialista, o movimento operário, 
juntamente com o movimento camponês e os movimentos urbanos, vêm 
caracterizar, mais propriamente, o que neste século chamamos de movimentos 
sociais. Estes movimentos sofrem, principalmente nos anos 30 e 60, fortes pressões 
cooptadoras por partes dos partidos políticos, de parlamentares e governos que 
buscam instrumentalizá-los e submete-los a seus interesses e diretrizes.      

Neste período da história do nosso país, emergem o movimento político conhecido 

como populismo, caracterizado pelas relações patriarcais, compadrio, clientelistas, 

autoritárias, paternalistas e de favor. Estas relações estavam fortemente entranhadas na jovem 

cultura política do Brasil, influenciada pelo coronelismo e ainda pela reciprocidade corrupta 

dos interesses públicos para com o privado.         

Com o inicio da ditadura militar no Brasil em 1964, inicia-se no país um processo de 

grandes opressões sobre os partidos políticos, fechamento do congresso nacional, dos 

sindicatos, perseguição aos movimentos, a cassação de mandatos eletivos, instauração da 

tortura e da censura a imprensa (AI nº 5), expulsão de lideranças e destruição dos ambientes 

de debates públicos e de participação popular. Entretanto, o movimento estudantil e outros 

grupos políticos afrontavam o regime militar, utilizando-se, muitas vezes, da luta armada na 

guerrilha urbana e camponesa, inspirados pela revolução Chinesa e Cubana.

Na década de 1970 e 1980, muitas mudanças ocorreram no país. No entanto, não 

havia diálogo entre o estado burocrático-autoritário constituído na ditadura militar com 

movimentos sociais, evidenciando a ineficiência dos antigos canais de negociação criados na 

vigência do populismo. Segundo Coelho (2006, p. 20) esta situação fica clara quando se 

observa a

resistência da sociedade civil a participar das instancias deliberativas (então 
existentes). É importante lembrar, que uma característica básica dos movimentos 
sociais em sua primeira fase (anos 70 e 80 ainda durante a ditadura militar) era uma 
postura radicalmente anti-estado, o que tornava difícil a mudança requerida dos 
movimentos sociais, na fase de sua institucionalização e incorporação ao novo modo 
de gerir a coisa pública.    

Nesse sentido de ausência de diálogo, dar-se espaço para que entrem em cena outros 

atores sociais que discutem questões do cotidiano, o local de moradia, a periferia, o gênero, a 
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raça. Essas discussões se transformam em espaços e locais de ação política, construindo 

outras formas de organizações políticas diferentes dos partidos políticos e sindicatos.

Estas mudanças culminam no processo constituinte, que teve a massiva participação 

popular na elaboração das emendas para a construção da Constituição de 1988, conhecida 

como Constituição democrática, que criava canais de participação social, como plebiscito, o 

referendo, a iniciativa popular de lei, os tribunais populares, os conselhos gestores e outros 

canais institucionais de participação popular.

Para Carvalho (1998, p. 12), os movimento se empoderam da Constituição 

democrática ao longo da década de 1990 e   

(...) torna-se cada vez mais clara para os movimentos a reivindicação de participar 
da redefinição dos direitos e da gestão da sociedade. Não reivindicando apenas obter 
ou, garantir direitos já definidos, mas ampliá-los e participar da definição e da 
gestão desses direitos, não apenas ser incluídos na sociedade mas participar da 
definição do tipo de sociedade em que se querem incluídos, de participar da 
intervenção de uma nova sociedade.         

Diante disso, é preciso ainda apontar a destacada participação da sociedade 

organizada em alguns setores específicos, criando ambientes de co-gestão das políticas 

públicas setoriais, como por exemplo, na defesa das crianças e adolescentes, de assistência 

social e saúde. Além dessas, ressalta-se as experiências pioneiras de consultas e debates sobre 

o orçamento participativo em vários municípios brasileiros. 

As políticas públicas representam assim, um elo entre as três categorias teóricas 

acima referidas, a saber: desenvolvimento, sustentabilidade e participação social. É a partir 

das políticas públicas que a sociedade participa dos processos de formulação, implantação e 

avaliação das propostas de desenvolvimento pautadas na sustentabilidade. 

Neste sentido, entende-se que as políticas públicas devem ser as formulações de 

agendas levantadas pelas demandas da sociedade civil e representantes, em todas as esferas 

governamentais, destinadas à resolução de problemas de ordem pública, unânimes ao senso 

comum.     

Segundo Ch. O. Jones (1970, Apud Souza, 2006 p. 79), referindo-se aos processos e 

simultaneidade das possíveis etapas das políticas públicas,  

(...) haveriam, analiticamente, cinco fases. E que poderiam, no geral, ser sintetizadas 
da seguinte maneira: identificação do problema (onde estaria incluída a agenda), a 
formulação de soluções, a tomada de decisão, a implementação ou execução e 
avaliação.

Entretanto, um grande entrave deste sistema de formulação de agendas é, sem dúvida 

alguma, a sobreposição de algumas entidades representantes das minorias elitistas em 
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consenso, que podem manipular o viés das idéias, através das tendências e prevalência de seus 

valores nos programas e projetos de desenvolvimento, realizadas por instituições 

governamentais ou não. Apesar disto, conforme Bastos (2006, p. 176) 

As entidades representativas possuem algumas características positivas: facilidade 
de acesso a políticas públicas e promoção de ações assistenciais na área de saúde, 
principalmente. No entanto, isso não oculta o descompromisso da maioria dos 
filiados com a entidade, a predominância de um certo “presidencialismo” na gestão, 
uma prática paternalista na relação do gestor com seus filiados e uma baixa 
capacidades de mobilização.      

Para Silva (2006, p.185), outro grande problema das políticas públicas, quando 

direcionada para gerar retorno social é a deficiência na realização dos diagnósticos.

Se fizemos um diagnóstico cuidadoso de cada uma dessas interdições sociais 
chegaremos a conclusão de que faltam, crucialmente, política públicas ancorados em 
mecanismos institucionais fortes e democráticos. Em uma palavra: falta estado. Não 
qualquer Estado. Não a estatização burocrática e autoritária. Mas um estado 
verdadeiramente representativo da sociedade, por isso disposta a regular a economia 
e o desenvolvimento na direção da justiça social.   

A política de pesca e aqüicultura do Brasil, está sobe responsabilidade da Secretaria 

Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República – SEAP. Esta política é baseada 

no plano estratégico para o desenvolvimento sustentável da aqüicultura e pesca, que define os 

atores sociais e suas atuações no setor da pesca, alem de estimular a produção, promover a 

inclusão social e contribuir para a segurança alimentar e o desenvolvimento do país.     

A construção dessa agenda política, transformada com foco de desenvolvimento de 

um setor ou de uma região, resulta em um programa de governo. No caso da aqüicultura este é 

denominado Programa de Desenvolvimento da Maricultura, responsável pelo fomento das 

atividades de cultivo em mar. 

Especificamente, dentro do programa de Programa de Desenvolvimento da 

Maricultura a SEAP desenvolve o projeto Desenvolvimento de Comunidades Costeiras – 

DCC, que foi concebido como uma intervenção bilateral entre a FAO e a SEAP, para o 

Nordeste do Brasil. O principal objetivo desse Projeto é reduzir a pobreza nas comunidades 

costeiras e assegurar a utilização mais sustentável dos recursos marinhos, por meio de dois 

elementos:  

a) introdução e expansão de técnicas simples e economicamente viáveis de 

aqüicultura;

b) através do envolvimento de comunidades na co-gestão dos recursos naturais.

É importante destacar que as áreas costeiras dos estados do Nordeste, área de atuação 

do Projeto DCC têm diferentes características, desde suas extensões até sua importância 
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social, econômica e ambiental. Da mesma forma as tendências de desenvolvimento dessas 

áreas são também diferentes nos vários estados, e as combinações de características e de 

tendências dão diferentes potenciais para combater a pobreza através da introdução da 

maricultura e do aumento da utilização sustentável dos recursos marinhos, como pode ser 

visualizada na experiência estudada em Rio do Fogo/RN.           

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O objetivo da pesquisa com o grupo de maricultores e catadores de algas marinhas é 

examinar a eficácia da implantação do Projeto DCC no Município de Rio do Fogo/RN. 

Verificou-se juntos a esses grupos os seguintes elementos:  

a) a participação da sociedade do município na realização das atividades referentes 

ao Projeto;

b) a ocorrência de alguma evolução do modelo de desenvolvimento predador para 

uma nova proposta de desenvolvimento, pautada na sustentabilidade, e como a comunidade 

reagiu a essa mudança. 

As entrevistas eram abertas e não seguiam a ordem nem a forma regular das 

perguntas que constam no questionário (quadro 01 e 02 em anexo) porém, todas eram 

realizadas com o mesmo sentido. Buscou-se, nesse momento, envolver o entrevistado na 

conversa sobre o seu cotidiano, introduzindo-se, a partir de então, as perguntas relacionadas a 

pesquisa.

Nessa análise, serão apresentados os principais trechos das entrevistas. No entanto, 

mesmo os outros entrevistados que não foram citados tiveram participação efetiva na 

organização das idéias e na compreensão da realidade local.  

Grupo de catadores de algas 

O grupo de trabalhadores extrativistas, denominados como catadores de algas, é um 

grupo que extraem algas marinhas dos bancos naturais com o intuito de aumentar a renda 

familiar. Praticamente, todas as famílias de catadores de algas, têm alguém na residência 

apoiado pela Política de assistência do Governo Federal, seja por meio do Programa de 
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Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, o agente jovem, do programa bolsa família ou 

mesmo pela previdência social (algumas pessoas que extraem algas marinhas já são 

aposentadas e realizam esta atividade para complementar a renda familiar) e, conforme a 

entrevista do Marisqueiro (F):  

“As vezes, os meninos juntam umas latinhas.” 

A característica de trabalho desse grupo é individualizada: eles não trabalham em 

cooperativas, nem em associação ou alguma instituição coletiva. Por isso, a participação dos 

catadores de algas no Projeto DCC é muito baixa, sendo constatado que eles preferem 

trabalhar na extração de algas, a trabalhar no cultivo, mesmo sendo esta atividade um trabalho 

mais desgastante fisicamente. Isso é mostrado na fala da entrevistada (D),

“Eu acho que é melhor a gente catar assim do que esse trabalho que elas tem. Porque 
esse cisco eles vão plantar lá dentro da maré. Depois que fizer três mês começam a 
tirar o cisco”.  

Isso mostra que os catadores de algas têm a necessidade de resolver o problema da 

geração de renda em curto prazo e que para estes o Projeto não mostrou uma rentabilidade 

que os possibilitassem sair da posição de extrator para cultivador. Além disto, ressalta-se a 

dificuldade que este grupo tem para o trabalho coletivo, evidenciada pela ausência de 

preocupação com o desenvolvimento produtivo dos outros participantes ao seu redor.

Para esse grupo, quanto maior a crise financeira mais elas se utilizam da extração de 

algas na busca da renda familiar. Entretanto, por menor que seja o valor por kg de alga seca, 

que custa entre R$ 0,30 a R$ 0,50, mais eles aumentam a extração nos bancos naturais para 

tentar ter algum retorno financeiro. No entanto, este grupo sofre com a exclusividade de 

compra, mostrando a insustentabilidade do processo de trabalho e da relação de compra e 

venda que eles estabelecem com o atravessador, como fica claro com o entrevistado (F); 

“Tem que ver com o cara que compra, disse que é esse preço porque só é uma firma. 
Se fosse que nem a lagosta, o peixe, que é muitos que compra, por isso que o quilo 
da lagosta chega de repente a oitenta reais”.   

Observa-se assim, que todos têm noção que o preço de venda da alga catada é muito 

baixo, mas ficam impossibilitados de fazer algo e, devido a necessidade de remuneração, 

comercializam com os próprios atravessadores da região. Para o entrevistado (A), isto ocorre:

“Porque o comprador não é daqui. E quando ele veio queria comprar o cisco de vinte 
centavos. Repare só, aí a gente não quis vender o quilo e agora veio comprar e disse 
que só pagava de trinta centavos. Aí nós num vai vender porque não paga nem o 
trabalho da gente. Tira lá, cata, sacode aquela areia, bota pra secar, a meio dia vai 
virar, quando é de tarde apanha. Trinta centavos é o que? tem outro que disse, que a 
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gente não vai perder esse cisco não”. Vamos esperar que esse homem venha, que 
pegou um cisco medonho do povo e ainda não pagou. Disse que vinha dia 03/03 e 
hoje já é 05/03”.  

Uma outra questão também muito importante, no trabalho de explotação de algas, diz 

respeito a presença de trabalho infantil, mesmo sendo a maioria dessas crianças assistidas pelo 

PETI. Nessa atividade, é comum a presença de crianças acompanhando o trabalho dos 

adultos, principalmente as mães, pois historicamente são elas que trabalham nessa atividade. 

Verificou-se também, que muitos aposentados da pesca fazem parte desse grupo de 

explotadores, com o intuito de aumentar a renda familiar. Nas palavras do entrevistado (A):  

“É para dar uma ajudinha. Porque não é brincadeira não. O salário da gente passou 
parece que R$ 420,00, mas a carestia é para cima a cabeça. O presidente deu este 
aumento agora, botou R$ 32,00 em cima de R$ 380,00, mas quando a gente vai 
receber ninguém sabe pra onde vão esses R$ 32,00, porque o comerciante só quer 
saber que deu aumento. Já anteontem fiz umas compras ai deu R$ 277,80. Não dá 
para passar o mês. Ta vendo como são os negócios (...) Ainda bem que não sinto 
doença de qualidade nenhuma, graças a Deus”.  

A fala desse entrevistado reforça o pensamento de Silva (2006), que mostra como 

deveria ser o papel do Estado. Para aquele autor o Estado tem que ser representativo na 

sociedade, disposto a regulamentar a economia e o desenvolvimento na direção da justiça 

social. Entretanto, pode-se observar que na realidade de Rio do Fogo, o Governo, mesmo com 

as políticas sociais, não consegue de fato trazer um bem estar para a população mais carente. 

 Quando perguntados a esse grupo se eles acreditavam nas instituições do município, 

as respostas eram quase sempre as mesmas: em geral eles não têm confiança nas instituições 

locais. Destaca-se, que esse grupo não se vêm como uma categoria, portanto não se sentem 

devidamente representados pela colônia de pescadores, apesar de alguma forma eles serem 

beneficiados por esta instituição. Ao se referir a Prefeitura Municipal, a entrevistada (C) 

afirma que:  

“Eu não sei lhe dizer. Prefeitura aqui não existe. Aqui não faz é nada. Não tem nada. 
Prefeito não tem. Como é que uma cidade como Rio do fogo vai pra frente. Estão 
sem prefeito. As ruas é tudo invadida de lixo. É água podre nos esgotos. É o povo 
tudo reclamando...”.  

Mas para a colônia de pescadores ele emite a seguinte opinião: 

“o rapaz alí é uma pessoa boa. O presidente da colônia”. 

Evidencia-se que em Rio do Fogo, a Colônia de Pescadores estabelece relações de 

clientelismo com todos os seus associados, seja pela emissão de alguma documentação 

necessária; seja em relação com o seguro de defeso da pesca da lagosta e, principalmente, 
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pelo fato da aposentadoria dos profissionais da pesca, está sobre responsabilidade do grupo 

que representa essa instituição. Confirmando o pensamento de Bastos (2006). No caso da 

Prefeitura Municipal, essa relação é mais distante.  

Vale a pena destacar, que a atividade de explotação dos bancos naturais de algas 

marinhas é uma atividade completamente insustentável do ponto de vista ambiental. Além 

disto, esse recurso natural encontra-se atualmente sobreexplorado nas comunidades costeiras 

de todo o litoral do Nordeste. Esta situação contrasta com o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que segundo Sachs (2004), deve obedecer ao duplo imperativo ético da 

solidariedade com as gerações presente e futura. Como visto, nessa atividade especificamente, 

isso não se mostra como uma preocupação relevante, uma vez que a dimensão econômica do 

desenvolvimento sobrepõe-se às demais, devido as necessidades imediatas deste grupo.     

Grupo de trabalho de maricultores 

Vale relembrar, inicialmente que um dos objetivos principais do Projeto DCC, está 

relacionado ao incremento de renda dos maricultores. No entanto, este objetivo ainda não se 

realizou até o presente momento. Esta situação pode ser explicada, devido ao fato da 

tecnologia implantada no município de Rio de Fogo ser pioneira no Brasil e apenas agora, 

depois de quase um ano de implantação as estrutura de cultivo estão se adaptando ao local. A 

entrevistada (I) explicita esta questão:  

“Assim que começou a gente tava tendo dificuldade porque a gente foi testar com 
náilon, fitilho, cortava, engaiolava e num deu certo. Aí a gente começou a plantar na 
corda, aí na corda a gente abria e colocava dentro. Aí também fugia, perdemos 
muito. Tivemos outra idéia, colocando na corda, a gente tá fazendo, a idéia legal foi 
essa: Pega a corda, abre a corda e coloca o macarrão (...) agora a idéia é essa, 
amarrar o fitilho aqui na corda, pega a muda do macarrão, arrocha na corda e fica 
penduradozinho o macarrão. Aí ele cresce, cresce muito e não ta soltando como era. 
E agora tá dando certo”.  

Outra questão observada na pesquisa, e que também representa o entrave para a 

eficácia do Projeto DCC no município é falta de retorno financeiro imediato as famílias de 

maricultores atendidas pelo Projeto. Para a entrevistada (B): 

“De melhoria ainda não, porque estamos começando agora, melhoria que tem é 
porque estão mandando material para a gente trabalhar. Assim, mas melhoria, de 
que estamos ganhando alguma coisa para ajudar em casa, ainda não. Vai fazer um 
ano que a gente está trabalhando nas algas, agora em agosto”.  
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Pode-se observar nesta colocação, que mesmo com esta dificuldade os maricultores 

ainda acreditam no Projeto como um promotor de desenvolvimento, principalmente no que 

tange o incremento financeiro da família. Na fala da entrevista (I) pode-se notar isso:  

“Eu vejo que (o Projeto DCC) é mais uma renda, mas só que o pessoal aqui não 
acredita. Pouca gente acreditava, mas eu vejo que esse projeto vai ser uma coisa boa 
pra as famílias. Ajuda grande já com isso. O marido da gente que já vive de pesca e 
nem todo tempo a pesca ta boa”.  

Essa situação também é apresentada pela fala da entrevistada (H): 

 “Tem gente que acha que é um projeto muito difícil. Mas pra gente que tá 
trabalhando não acho difícil não. É uma coisa de boa qualidade pra gente porque a 
gente vendia a R$ 0,50 (cinqüenta centavos) e hoje as algas da gente tá no valor de 
R$ 6,00 (seis reais) e mesmo assim o preconceito tem muito. O povo fica dizendo 
que a gente tá trabalhando de graça pra os homens”.  

As colocações da entrevistada (I) reforçam a preocupação dos maricultores com a 

situação dos postos de trabalho no Município de Rio do Fogo/RN. Destaca-se que no 

município, grande parte da comunidade sente a falta de trabalho, tendo apenas duas opções; 

no ramo da pesca ou no serviço público, como servidores terceirizados da prefeitura. Para a 

entrevistada (E) o Projeto DCC: 

“Vai ser muito bom para todas as famílias. Porque, como o lugar é carente de 
trabalho, então qualquer atividade que venha surgir é muito importante”.  

Apesar destas colocações, percebe-se que os maricultores ainda apresentam uma 

grande desconfiança na eficácia do Projeto DCC na comunidade, principalmente em longo 

prazo, o que foi verificado a partir das várias desistências movidas por esta necessidade de 

retorno financeiro imediato. Isto fica explicito nesta passagem da entrevistada (B), 

questionada sobre o porquê de muitas pessoas, mesmo sem estarem trabalhando, não aderi-se 

ao Projeto DCC:

“Pelo pessoal dizer que aqui em Rio do Fogo nunca nada dá certo, talvez quando 
eles virem o Projeto caminhando, verem as balsas na água, verem o trabalho e o 
rendimento entrando, aí as pessoas que estão de fora, com certeza vão entrar”.  

Este conjunto de fatores aliado ao histórico de projetos insustentáveis no município 

levam a geração de um clima de grande desconfiança nas instituições municipais, como a 

Prefeitura Municipal, a colônia de pescadores, as ONG´s, as igrejas, as associações, dentre 

outras. Os entrevistados sempre citam a colônia de pescadores como um parceiro cotidiano e 

ao tempo que revelam desconfiança das outras instituições, sobretudo da Prefeitura 

Municipal.
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Entretanto, deve-se fazer uma ponderação em relação a esta “parceria”. Na colônia 

de pescadores de Rio do Fogo, as práticas clientelistas são institucionalizadas entre os 

representantes que estão por longos períodos, sendo que muitas vezes a substituição do poder 

é hereditária. No caso da Prefeitura Municipal, sempre questionada como instituição 

duvidosa, deve ser considerado o curto e conturbado histórico dos prefeitos que representaram 

o Município, como se pode ver nesta passagem do entrevistado (F): 

“Eu confio na colônia de pescadores, o presidente é uma pessoa boa; A prefeitura 
não funciona, só se trocar de prefeito um dia, por um cara mais inteligente, que 
tenha vontade de desenvolver as coisas. O prefeito aí, tão até fazendo protesto”. 

Assim, pode-se inferir que a conjunção destes elementos leva também a uma 

desconfiança no Projeto DCC, assim como, a relação do custo de oportunidade na busca de 

outras formas remuneração em contraponto ao Projeto. Ressaltado na seguinte colocação da 

entrevistada (C):  

“É o custo de vida, porque no caso eu estou trabalhando, porque a gente precisa 
pagar a água, pagar a luz, são as coisas que todo mês tem que ter, então essas 
pessoas que estão de fora, são as que estão trabalhando. Como eu disse, a pesca da 
lagosta parou, as mulheres vem se virando é o custo de vida que fez algumas pessoas 
saírem, quando o Projeto vier de verdade estarão aqui com a gente, para trabalhar”. 

Neste sentido, a desconfiança nas instituições municipais e a ausência de uma 

remuneração imediata causam a ocorrência de dois fatores: a saída de alguns maricultores 

para assumirem um trabalho na capital ou em outra localidade, longe da família e; uma 

primeira reivindicação de ajuda de custo por parte do Projeto DCC, conforme apresentado 

nessa colocação da entrevistada (G):

“Uma ajuda, ao menos assim uma cesta básica, assim uma ajuda, né? Aí teve umas 
que, por exemplo, saíram para trabalhar para Natal porque as coisas, tudo parado, 
tem que trabalhar se não trabalhar....gente assim que não queria sair do projeto, mas 
tinha de ir sair porque tem que botar comida dentro de casa, porque se não botar...”. 

Diante do exposto, observa-se que apesar dos maricultores reconhecerem o valor do 

Projeto DCC, o que pode ser um indicativo do reconhecimento da importância da transição 

para uma nova proposta de desenvolvimento, constata-se que os maricultores ainda estão 

presos ás velhas práticas clientelistas, sempre presente em situações de pobreza, 

características do modelo de desenvolvimento econômico-quantitativo.    

 Além disto, o conceito da participação social apresentado no referencial teórico 

como uma pré-condição imprescindível para a realização do desenvolvimento sustentável, 

presente nos documentos de criação do Projeto DCC, foi colocado a margem pelo próprio 
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Projeto. A implantação do projeto no município de Rio do Fogo veio no sentido contrario ao 

da participação popular, ou seja, de cima para baixo. A população local não participou ou foi 

ouvida em nenhum momento da formulação das metodologias que seriam utilizadas no 

Projeto, o que pode explicar, em parte, a dificuldade da transição para uma nova prática de 

participação cidadã. 

Evidencia-se assim, no município de Rio do Fogo, uma reprodução do 

desenvolvimento constituído pelo racionalismo construtivista, que entendia a sociedade como 

organizações máquinas, onde poderiam ser reproduzidos os modelos de desenvolvimento a 

partir da implantação do pacote tecnológico elaborado fora da realidade local.  

Diante disso, fica claro que o desenvolvimento sustentável, como proposto por Sachs 

(2004), pautado no tripé: prudência ecológica, eficiência econômica e justiça social, não está 

em sintonia com a execução do Projeto, principalmente no tocante ao desenvolvimento 

econômico, considerado como o elemento mais importante para a comunidade de Rio do 

Fogo em função da situação que ela tem vivenciado.    

CONCLUSÕES 

As políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável cada vez mais 

estão nas pautas de ações das esferas de governo, principalmente no poder local, onde de fato 

é implementada a política de desenvolvimento. Entretanto, quando se remete ao 

desenvolvimento local nos pequenos municípios ou comunidades, os desafios de 

implementação desta política se apresentam como grandes obstáculos na busca por um 

desenvolvimento de forma sustentável. Existe, assim, um grande penhasco entre as políticas 

formuladas pelo poder central e a realidade da sua operacionalização no campo na atuação 

dos técnicos.

Referente ao Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras - DCC, pode-se 

analisar que as instituições do município ora se apresentam como entraves, ora como 

potencializadores nos processos de desenvolvimento, sendo este, talvez o grande desafio a ser 

superado na busca do desenvolvimento sustentável na área de estudo. Esta situação pode ser 

evidenciada a partir da análise dos problemas gerados pela relação conflituosa das instituições 

do poder local, principalmente a colônia de pescadores, com seus filiados (que por um lado 

tem um grande papel social, mas por outro traz algumas barreiras para o processo de 

desenvolvimento do município). 
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Observa-se que as principais ações do poder público na comunidade são os 

programas de assistência do Governo Federal que são repassados ao poder local através dos 

programas de aposentadoria, seguro por acidente de trabalho, seguro defeso, auxílio 

maternidade, dentre outros.  

Outra instituição que fortalece essa situação de entrave ao Projeto de 

desenvolvimento implementado no município de Rio do Fogo é a Prefeitura Municipal, que 

através das suas relações com a população, opera de forma precária as ações locais com vistas 

a minimizar os problemas que a população local enfrenta. Esta ausência pode ser observada 

pela falta de uma política de infra-estrutura que atenda as necessidades básicas da população, 

tais como, o saneamento urbano e coleta de lixo, por exemplo. A grande demanda da 

sociedade está ligada a ausência de uma gestão eficiente dos recursos públicos, causando uma 

grande descrença por parte dos habitantes da localidade em relação ao poder local.  

Estes fatores estão presentes no município de Rio do Fogo, desde sua criação em 

1996 até os dias atuais, basta observar a quantidade de problemas enfrentados pelo poder 

executivo municipal com denuncias e comprovação de desvio de recursos públicos destinados 

a geração de emprego e renda, assim como problemas de cassação de dois dos três mandatos 

de prefeitos do município. Essa instabilidade política provoca no município uma grande 

desconfiança nas instituições locais e, em conseqüência, nos projetos que tenham o objetivo 

de buscar o desenvolvimento sustentável na comunidade.   

A implantação do Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras tinha o 

papel de melhorar a vida dos catadores de algas, com programas de desenvolvimento que 

diminuíssem os problemas enfrentados pela comunidade. Essas ações seriam divididas em 

três linhas; incremento econômico, desenvolvimento social e co-gestão sustentável do meio 

ambiente. Entretanto, nesses meses de implantação e desenvolvimento do Projeto DCC, foi 

verificada a existência de mais desafio que avanço, sobretudo quando se trata da linha de 

incremento econômico. Ou seja, quando se refere à questão do retorno financeiro para os 

participantes, foi constatado que o incremento de renda é o fator considerado pelos 

maricultores como elemento mais importante para a eficácia e efetividade do Projeto de 

Desenvolvimento de Comunidades Costeiras no município de Rio do Fogo/RN.

Dessa forma, com uma das três bases de sustentação do Projeto comprometida, no 

caso específico a geração de renda, fica muito complicada garantir a continuidade da 

realização dos trabalhos com o grupo de maricultores na busca do desenvolvimento 

sustentável. Ao relacionarmos as falas dos dois grupos pesquisados, os maricultores e os 

catadores de algas, vamos encontrar poucas diferenças relacionadas aos seus sentimentos e 
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expectativas com vistas a continuidade da ação do Projeto DCC na localidade e, por 

conseguinte, nos processos de desenvolvimento sustentável no município.   

Constata-se assim, neste estudo, que caso no decorrer dos projetos de 

desenvolvimento não se viabilize uma forma de geração de renda que perdure e se renove 

com o passar do tempo, a eficácia e efetividade desses projetos estarão comprometidas no que 

se refere aos seus objetivos principais. Neste sentido, reforça-se a orientação de que os 

projetos de desenvolvimento, independentes de serem implantados pelos Governos Federal, 

Estadual ou Municipal, ou até mesmo por representantes da própria sociedade civil 

organizada, não tem sustentação caso não esteja com todas as vertentes sincronizadas em prol 

do desenvolvimento sustentável.   



65

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A formulação e implantação de políticas públicas voltadas para geração de renda são 

de fundamental importância na busca de um processo de mudança da realidade vivenciada 

em todas as comunidades costeiras do Nordeste brasileiro e, em especial, do Rio Grande do 

Norte. Nessa região, grande parte das comunidades pesqueiras origina seu sustento familiar a 

partir da pesca artesanal e extração de mariscos ou algas marinhas, enfrentando, atualmente, 

um grande problema com o seu principal produto de incremento de renda: a lagosta, que hoje 

se encontra em situação de sobreexploração, quase não existindo vantagem na sua captura no 

litoral do Nordeste.  

Neste contexto, os projetos de assistência social implementados naquelas áreas, 

pelos diversos níveis de governo, são complementados com a presença de outros projetos, 

programas de desenvolvimento e/ou política de crédito. Busca-se, assim, promover um 

processo de mudança nos papéis dos projetos “assistenciais”, fazendo com que, no 

médio/longo prazos, os beneficiários passem a gerar sua própria renda, não necessitando mais 

do auxílio governamental.  Sendo assim, para que essa proposta e investimentos tenham mais 

efetividade, faz-se necessária, também, a ocorrência de um processo de mudança nas posturas 

dos gestores públicos de todas as esferas, para que se busque realizar investimentos com mais 

tempo, recursos e ações conjuntas entre o Estado e a sociedade, no tocante ao 

desenvolvimento sustentável. 

O Projeto DCC se encaixa nesta perspectiva de trabalho, sendo suas prioridades o 

incremento econômico, o desenvolvimento social e a co-gestão sustentável dos recursos 

naturais, tendo como principal objetivo, a geração de renda através da produção sustentável 

da maricultura. Considerando-se que o cultivo de algas marinhas é uma atividade promissora 

e com uma demanda crescente, em função das múltiplas possibilidades dos seus subprodutos, 

esta atividade só terá garantida sua efetividade ao longo do tempo, se sua produção estiver 

atrelada a um processo de cultivo pautado nos princípios do desenvolvimento sustentável. E 

isto requer, dentre outras coisas, pesados investimentos em pesquisa na área de maricultura, 

procurando dirimir todas as arestas que compõem a incipiente cadeira produtiva da indústria 

de algas do país e voltar os esforços para o investimento nas comunidades costeiras. 

Outro fator importante é mostrado no experimento que confirmou a viabilidade do 

cultivo de algas marinhas da espécie Gracilaria birdiae, em estruturas flutuantes na praia de 

Rio do Fogo/RN. 
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Sendo assim, este estudo procurou mostrar os avanços e desafios da implantação de 

um projeto de desenvolvimento, confrontando o contexto teórico sobre desenvolvimento, 

participação social, sustentabilidade, com a realidade vivenciada na comunidade de Rio do 

Fogo. Mostrou-se, através das falas dos entrevistados, por um lado, as dificuldades de se 

implantar um projeto de desenvolvimento, principalmente na atuação local, apontando os 

entraves das instituições de poder local, suas relações com a comunidade e a dificuldade de 

geração de renda para os maricultores. Neste tocante, ressalta-se que, no momento da 

concepção do Projeto DCC, não foi considerado alguns fatores primordiais do 

desenvolvimento, mesmo aquele pautado na sustentabilidade, o fator econômico. Entretanto, 

por outro lado, se exibiu às ações para busca dos avanços na comunidade de Rio do Fogo, 

fundamentada na tentativa de mudança no sistema padrão de desenvolvimento para o modelo 

pautado na sustentabilidade, na participação social e no desenvolvimento local.  

Contudo, tendo ao final deste trabalho o objetivo de levantar a relação entre os 

capítulos de pesquisa, fazendo com que se complementassem, onde a pesquisa experimental 

de cultivo acrescentassem a pesquisa socioeconômica e vice-versa, através da importância do 

cultivo de algas marinhas para a comunidade, tendo como foco central a atividade de 

maricultura na comunidade costeira de Rio do Fogo/RN.
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ANEXO 01 

1. Como você vê o DCC? Houve algum aprendizado para você? Quais foram esses aprendizados?  

2. Você adquiriu algum conhecimento em maricultura?  Quais foram? 

3. O que você acha do DCC em seu município? 

4. Você confia nas instituições do seu município? Por quê? Qual você identifica como parceiras do 

PDCC?  

5. Você acha que existe preconceito em participar do PDCC? Por parte de quem? 

6. Quais atividades você desenvolve no seu dia-a-dia? Quais são elas? 

7. Você confia nas pessoas que fazem parte do grupo de trabalho dos maricultores? Por quê? 

8. Você acha que o projeto DCC trará alguma melhora na sua vida? Qual seria? 

9. Qual ajuda tem dado ao projeto DCC? 

10. Você pretende se dedicar apenas a maricultura ou terá outras rendas complementares? Como? 

11. Qual o nível de satisfação você tem com o projeto? Por quê? 

Quadro 1 - Questionário utilizado para o grupo de maricultores nos dois momentos de 

entrevistas no município. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

1. Você conhece o DCC? Por que você não aderiu ao DCC? Quais foram seus motivos?  

2. Você sabe o que é maricultura (Ex: cultivo de cisco (algas marinhas))?   

3. Você acha que recebe justamente pela venda do cisco que você extrai do mar (bancos naturais)? 

Quanto você acha que deveria ser o valor pago pelo kg? Se você viesse a cultivar algas (cisco), 

você acha que aumentaria sua renda com o preço por kg?  

4. Você tem confiança no seu comprador? Por quê? Quem são eles? 

5. Você confia nas instituições do seu município? Por quê?  

6. Você acha que existe preconceito em trabalhar extraindo algas (retirando cisco)? Por parte de 

quem? 

7. Quais atividades você desenvolve no seu dia-a-dia?  

8. Você acha que o projeto DCC (cultivo de cisco) traria alguma melhora na sua vida? Qual você 

acha que seria? 

9. Hoje você gostaria de fazer parte do DCC? Por quê? 

Quadro 2 - Questionário utilizado para grupo de catadores de algas nos dois momentos de 

entrevista em Rio do Fogo.

Fonte: Elaborado pelo autor. 


