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RESUMO
Tendo em vista que serviços ecossistêmicos são todos os recursos provenientes da natureza, as comunidades ribeirinhas
se beneficiam dos serviços ofertados pelos corpos d’água. Qualquer alteração nesses corpos d’água causam prejuízos
para as comunidades, pois modificam a disponibilidade desses serviços. O objetivo do trabalho é evidenciar como as
modificações na vazão do baixo Curso do Rio São Francisco prejudicaram a disponibilidade e a importância dos
serviços de provisão para a comunidade ribeirinha de Santana do São Francisco (SE). Foi utilizada a técnica de
Diagnóstico rápido participativo denominada matriz de critérios que utiliza parâmetros e indicadores para avaliar
qualitativamente as modificações. Foi concluído que a construção da barragem de Sobradinho (1979) e a seca
hidrológica (2012) causaram prejuízos e modificações nos serviços ecossistêmicos de provisão, diminuindo a
diversificação de atividades realizadas pela comunidade, tais como agricultura e rizicultura. O serviço de provisão de
barro que é fundamental para a comunidade de artesãos, mesmo sendo relatado como abundante até os dias atuais,
configura um cenário de futuro conflito entre seus usuários.
PALAVRAS-CHAVE: Serviços ecossistêmicos de provisão, comunidade ribeirinha, matriz de critérios

INTRODUÇÃO
Os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas finalidades, entre as quais se destacam o
abastecimento de água, a geração de energia, a irrigação, a navegação, a aquicultura e a harmonia paisagística.
Os benefícios que são obtidos direta e indiretamente dos ecossistemas podem ser chamados de serviços
ecossistêmicos (Andrade e Romeiro, 2009). No especifico, podem ser definidos como serviços ecossistêmicos de
provisão, os produtos obtidos dos ecossistemas, como por exemplo plantas, peixes, água. Contudo, cada alteração o
dano ambiental causado à natureza pode prejudicar os processos ecológicos que nela ocorrem e, consequentemente,
também a forma com que os homens podem se beneficiar do meio ambiente.
Modificações no regime de vazão dos rios geram alterações em todos os ecossistemas naturais relacionados e
alteram também os serviços ecossistêmicos ofertados pelo mesmo, causando um grande impacto na vida das
comunidades ribeirinhas que dependem desses serviços para viverem.
A construção de barragens é um exemplo de modificação (de origem antrópica) que pode causar alterações
importantes nos corpos d’água, tais como a alteração da magnitude e duração das vazões no canal principal, da
velocidade da água, da sazonalidade das enchentes, a inundação das lagoas marginais que atuam como berçário natural
de varias espécies de peixes, a erosão das margens e o comprometimento dos processos de captação e
drenagem dos perímetros de irrigação (Casado et al., 2002).
No Brasil, com o intuito de minimizar o dano ao meio ambiente, a Lei ambiental determina a obrigatoriedade de
respeitar vazões mínimas defluentes determinadas para cada barragem (Sarmento, 2007). Vale ressaltar, entretanto, que
hoje em dia é largamente reconhecido que uma vazão mínima, por ser um valor médio e a único, não é capaz de
preservar o natural funcionamento dos ecossistemas a jusante da usina.
A bacia do rio São Francisco abrange uma grande dimensão territorial, estimada em 639.217 km² e foi ao longo do
tempo altamente modificado pela construção de muitas barragens. Contudo, esse artigo foca sua pesquisa no seu ultimo
trecho, denominado Baixo curso do Rio São Francisco, que está localizado entre os estados de Alagoas e
Sergipe, e é formado por uma área de 32.013 km2, onde o rio São Francisco deságua no Oceano Atlântico (CBHSF,
2016).
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A barragem de Sobradinho, que entrou em operação em 1979, é uma das barragens apontada pela população como
causadora e grandes impactos no meio ambiente.
Além disso, o rio São Francisco vem sofrendo um grande período de crise por causa dos últimos anos de seca que
envolvem a bacia inteira. Desde 2013, vem sofrendo com vazões e precipitações abaixo da média, diminuindo assim os
níveis de armazenamento dos reservatórios instalados na bacia. Por essa razão, o Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) vem pedindo à ANA a autorização para flexibilizar a regra de descargas mínimas das barragens de Sobradinho e
Xingó. Por isso, a vazão mínima foi progressivamente diminuída nos últimos anos, de 1.300 m³/s até o valor de 800 m³/s
(ANA, Res. 1492/2015), causando assim impactos ainda mais importantes.
Nesse trabalho foram analisadas portanto as modificações dos serviços ecossistêmicos de provisão em diferentes
períodos históricos, pré e pós barragem (Sobradinho e Xingó) e nos últimos anos de seca hidrológica. Para avaliar tais
impactos socioambientais sofridos no Baixo São Francisco foi escolhido como local de estudo, a comunidade ribeirinha
de artesãos localizada em Santana do São Francisco (SE).
OBJETIVO
O objetivo desse artigo é a avaliação das mudanças socioambientais ocorridas na comunidade ribeirinha de artesãos de
Santana do São Francisco, comparando os períodos antes e depois da regularização da vazão pela implantação da
barragem de Sobradinho (1979) e o período mais recente de seca hidrologia iniciada em 2012 nessa região.
METODOLOGIA
Esse trabalho analisou as mudanças nos serviços ecossistêmicos de provisão, beneficiados pela comunidade de Santana
do São Francisco, a partir de técnicas de Diagnostico Rápido Participativo (DRP). O DRP se constitui por um leque de
ferramentas participativas utilizadas para adquirir informações e pontos de reflexão sobre as condições ambientais e
sociais de uma determinada área (Drumond et al. 2009). Dentre essas ferramentas, foi utilizado o instrumento da Matriz
de Critérios, em conjunto com o uso de questionários de escolha múltipla e de entrevistas semiestruturadas.
A matriz de Critérios é uma técnica utilizada para a avaliação de diferentes temas em relação a critérios prédeterminados. Em um dos eixos são colocados os parâmetros de análise, e no outro, os critérios. Assim os critérios
escolhidos são avaliados de acordo com os parâmetros determinados.
Avaliaram-se uma categoria especifica de serviços ecossistêmicos, aquele denominados de provisão, que são os
benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas.
Com base em pesquisas anteriores e estudo de dados secundários, validados através de pesquisa de campo, foram
individuados os seguintes serviços ecossistêmicos beneficiados pela comunidade: provisão de energia elétrica, provisão
de água pra abastecimento, provisão de água pra agricultura, provisão de água pra arroz, provisão de peixes pra
consumo familiar, provisão de peixes pra comercialização, provisão de água pra transporte, provisão de barro, provisão
de areia e provisão de lenha.
Por cada serviço ecosistemico foram analisados três diferentes cenários, buscando assim conhecer as mudanças que
ocorreram ao longo do tempo:
 Cenário I: corresponde ao período anterior a construção da barragem de Sobradinho (1979);
 Cenário II: período posterior a construção da barragem e antes o período de seca hidrológica que começou em
2012;
Cenário III: período entre 2012 até os dias atuais.
Os serviços e cenários foram investigados considerando dois indicadores: disponibilidade e importância. O primeiro,
avalia a quantidade de serviços ofertada pelo meio ambiente; o segundo mostra quanto cada serviço é indispensável para
a sobrevivência ou bem-estar do ribeirinho e sua comunidade.
Assim, cada serviço ecossistêmico de provisão foi avaliado em termos de disponibilidade e importância, comparando
cada um nos três cenários diferentes. Isso foi analisado através da construção de dois matrizes de critérios, um para o
indicado Disponibilidade e outra para Importância”.
Para avaliar o perfil de cada serviço, foram aplicados questionários de escolha múltipla, utilizando uma escala
qualitativa de 1 a 5, onde os números representam, de forma crescente, a disponibilidade e a importância de cada serviço
de acordo com o ponto de vista do entrevistado. Quanto maior o valor atribuído para tal serviço, maior será sua
importância e/ou sua disponibilidade. Dessa forma foi possível a comparação das respostas e o tratamento dos
resultados de forma semi-quantitativa.
Foram realizadas 40 entrevistas semiestruturadas com os membros das comunidades. As comunidades entrevistadas
foram: a comunidade Quilombola de Bongue (Se), os Artesãos de Santana do São Francisco (Se), a Associação de
Pescadores de Penedo (Al) e a Associação de pescadores de Ilha das Flores (Se). No entanto, o foco deste trabalho é
discutir os resultados dos questionários aplicados com os artesãos de Santana do São Francisco.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados obtidos nas entrevistas com a comunidade de Santana do São Francisco foram organizados em forma de
tabela – chamada também de Matriz de Critérios. Os dados individuais dos entrevistados foram sucessivamente tratados
ao fim de obter uma matriz das medias da Comunidade.
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das medias das respostas dos entrevistados em relação à disponibilidade e
importância de cada serviço.
Tabela 1- Matriz de critérios: Médias da disponibilidade e importância dos serviços ecossistêmicos
Serviço de provisão
Disponibilidade
Importância
I
II
III
I
II
Provisão de Energia Elétrica (P1)
Provisão de água para abastecimento (P3)
Provisão de água para agricultura (P4)
Provisão de água para arroz (P5)
Provisão de peixes para consumo familiar (P7)
Provisão de peixes para comercialização (P10)
Provisão de água para transporte (P6)
Provisão de barro (P9)
Provisão de areia (P9)
Provisão de lenha (P13)

3,20
4,50
2,40
4,30
4,90
4,30
5,00
4,90
2,00
4,00

4,10
3,80
3,00
2,00
3,80
2,80
4,10
4,10
2,00
2,40

4,40
2,80
2,67
1,10
2,20
1,80
2,80
4,00
1,70
1,60

3,50
5,00
3,10
4,50
4,70
4,50
4,90
4,20
1,50
3,70

4,20
3,70
3,20
3,60
3,80
3,20
4,10
4,80
1,40
3,50

III
4,70
2,80
2,90
2,50
2,90
2,00
3,20
4,70
1,30
3,30

Legenda: ESCALA de 1 a 5: 1 nenhum; 2 pouca; 3 mediano; 4 muito, 5 extremamente abundante/importante.
CENÁRIOS: I: = período antes de Sobradinho (1979); II = período posterior a construção de Sobradinho (1979) e anterior a seca hidrológica (2012);
III = período posterior a seca hidrológica até os dias atuais

Observando a Tabela 1, pode-se constatar que, com exceção dos serviços de provisão de energia elétrica e água para
agricultura, todos os serviços apresentaram uma redução drástica e progressiva na disponibilidade e na importância ao
longo dos três cenários, em relação a ambos os indicadores de disponibilidade e importância. Provisão de areia foi o
único serviço que, em todos os cenários, foi avaliado como pouco disponível e pouco importante, evidenciando ser o
único que não influencia na vida da comunidade.
Pode-se destacar também que, exceto os serviços de provisão de energia elétrica, provisão de água para agricultura e
provisão de areia, os demais serviços foram avaliados com extremamente importantes pelos ribeirinhos evidenciando
assim essencial relação com o rio para a sobrevivência dessa comunidade. A seguir será explicado o resultado de cada
serviço ecossistêmicos.


Serviço de Provisão de energia elétrica (P1)

Para o serviço de provisão de energia elétrica foi perguntado aos entrevistados sobre a distribuição e oferta do
serviço de energia elétrica, se houveram melhorias na oferta ou nas falhas do serviço ao longo do tempo. Isso para
entender se de alguma forma as usina hidroelétrica possam ter trazidos benefícios diretos para as comunidades. Para
importância buscou-se saber como a energia elétrica influencia nas atividades doméstica e quais as consequências da
falta da mesma na vida de sua família e da comunidade.
De acordo com os entrevistados antes da construção de sobradinho (1979) o fornecimento de energia não atendia
toda a comunidade, porém depois de sua construção, mesmo com as quedas frequentes, houve maior cobertura do
serviço. Houve maiores melhorias no Cenário III devido a rapidez na qual são reparadas as falhas que causam quedas de
energia.
Em relação a sua importância, o serviço de provisão de energia teve um aumento ao longo do tempo. O cenário II e
III indicaram que o fornecimento de energia elétrica é extremamente importante para a comunidade desde a construção
de Sobradinho (1979). O aumento da importância da energia elétrica na vida da comunidade está relacionado ao
aumento de cobertura do serviço, além disso, com o avanço da tecnologia e facilidade de adquirir eletrodomésticos e
eletroeletrônicos, a dependência da comunidade à energia elétrica tornou-se ainda maior.


Provisão de água para abastecimento (P3)

Para o serviço de provisão de água para abastecimento, se entende a utilização de água retirada diretamente do
rio para as atividade domésticas. Em relação à importância quis-se entender quanto esse recurso é/era fundamental para
a família e se existiam alternativas.
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Antes da construção de Sobradinho a água do rio São Francisco era a única fonte de abastecimento para a
comunidade, sendo assim era tida como extremamente importante. Após o surgimento da água encanada, a utilização da
água retirada diretamente do rio diminuiu, porém ainda se utilizava para algumas atividades como lavar roupas, por
exemplo. Atualmente essa prática é muito rara, as atividades que antes eram praticadas com a água do rio, mesmo já
possuindo água encanada, se reduziram devido a diminuição da vazão do rio e ao aumento de trechos com água
considerada poluída.
No cenário I, este serviço atingiu o valor máximo da escala o que demonstra que nesse período a utilização da água
do rio para abastecimento era importantíssima para esta comunidade. Similarmente, a importância do serviço também
diminuiu o longo dos cenários. Além de não ter água própria para esse uso, o uso da água encanada para abastecimento
domestico aumentou, reduzindo assim a dependência do rio para esse fim.


Provisão de água para agricultura (P4)

No serviço de provisão de água para agricultura foi perguntado sobre a utilização da agua do rio (com ou sem
bombas) para irrigar plantações (com exclusão do arroz), sobre o porte dos cultivos e a importância que esses tinham na
renda familiar.
Podemos observar que em todos os cenários esse serviço apresentou média disponibilidade, isso pode ser explicado
pela utilização da água da chuva para irrigação das plantações. O cenário II foi o que obteve melhor avaliação, sendo
explicado pelas iniciativas propostas pela CODEVASF, com incentivos a prática da agricultura com a utilização da água
do rio para tal fim. Porém, com o posterior período de seca Hidrológica (2012), houve diminuição na vazão do rio,
fazendo com que a disponibilidade de água para essa atividade fosse reduzida.
Esse serviço apresentou média importância para a comunidade, tendo em vista que se trata de uma comunidade de
artesãos podemos concluir que a prática da agricultura não era tão fundamental para a subsistência dos mesmos,
ressaltando que para o cultivo de arroz foi realizada uma pergunta especifica.


Provisão de água para arroz (P5)

Para esse serviço foi perguntado aos entrevistados qual a disponibilidade de água para o cultivo de arroz nas lagoas
marginais, através de inundação natural ou o uso de bombas, e qual a frequência das colheitas. Como no item anterior a
importância do serviço foi relacionada ao porte do cultivo e sua participação na renda familiar.
A disponibilidade de água para cultivo de arroz antes da construção de sobradinho (1979) era extremamente alta,
pois a vazão do rio nos períodos de cheia era suficiente para encher as lagoas marginais, nas quais eram realizadas as
plantações varias vezes no ano. Após a construção de Sobradinho (1979), a quantidade de água das lagoas marginais
que eram enchidas pelo rio diminuiu, impossibilitando inicialmente o numero das safras e sucessivamente o próprio
cultivo, causando uma consequente diminuição na quantidade de arroz obtido. No período após a seca hidrológica
(2012) a quantidade de água nas lagoas marginais diminuiu ainda mais, impossibilitando a inundação das mesmas.
Lembrando que os entrevistados responderam sobre as lagoas marginais próximas à comunidade. Esse serviço foi o que
mostrou a disponibilidade mais baixa dentro do cenário III.
A importância atribuída a essa atividade foi diminuída com o passar do tempo, o que é justificado pela diminuição
da prática da rizicultura que foi afetada pela diminuição da vazão do rio. Foi relatado que a falta de inundações e a falta
de previsibilidade obrigou a comunidade a encontrar outras alternativas econômicas para subsistência. Valer ressaltar
que no cenário I, a importância atribuída era extremamente alta demostrando que essa prática, antes da construção da
barragem de Sobradinho, constituía uma das principais atividades econômicas dessa comunidade.


Provisão de peixes para consumo familiar (P7)

Para serviço de provisão de peixes para consumo familiar foi investigada a quantidade e frequência com que o
peixe entrava a fazer parte da alimentação familiar, quanto isso era importante e se era alternado ou substituído por
outros alimentos.
Antes da construção da barragem de Sobradinho (1979) a quantidade de peixes para consumo era extremamente
alta, após a construção da mesma houve diminuição na disponibilidade desse serviço. Como relatado pelos
entrevistados, a redução da disponibilidade desse serviço pode ser explicada pelo desaparecimento de algumas espécies
do rio.
A importância do peixe para consumo era extremamente alta antes da barragem de Sobradinho, pois foi relatado ser
a única fonte de alimentação da família. Nos períodos sucessivos foi progressivamente perdendo de importância na base
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alimentar da família, sendo consumido hoje só de vez em quando. A própria falta de disponibilidade pode explicar essa
redução, pois com as dificuldades de se obter peixes, devido a redução da quantidade dos mesmos, fez com que os
membros da comunidade substituíssem o peixe por outros tipos de alimentos. Também foi referido que, por causa da
baixa quantidade de pescado, as famílias preferiam priorizar a venda desse recurso, não sobrando portanto para o uso
domestico.


Provisão de peixes para comercialização (P10)

Questionou-se aos ribeirinhos sobre a quantidade de pescado para venda e quanto a renda familiar dependia disso.
Similarmente à quanto dito antes, houve diminuição na quantidade de peixes disponível após a construção da barragem
de Sobradinho (1979), com intensificação após a seca hidrológica (2012). Porém a redução na disponibilidade de
peixes para venda foi mais significativa em termos de valor absoluto médio atribuído, como se pode observar na Tabela
1. Isso pode ser explicado ao fato que para a comercialização são necessários maiores quantidades, de espécies
especificas.
No cenário I o serviço foi indicado como de extrema importância, que é justificado pelo fato da comercialização de
peixes era a única fonte de renda da família. Com a diminuição da disponibilidade de peixes para comercialização os
ribeirinhos tiveram que optar por para novas atividades econômicas, justificando assim a diminuição da importância
desse serviço nos cenários II e III, em termo de contribuição na renda familiar. Nos dias atuais a comercialização de
peixe é uma atividade quase perdida em Santana do São Francisco, a comunidade sobrevive hoje quase exclusivamente
da renda proveniente do artesanato.


Provisão de água pra transporte (P6)

Neste serviço, foi investigado se a vazão do rio era satisfatória para a navegação de qualquer tipo de barco ou se
restrita só a alguns tipos e qual a importância do transporte fluvial para sua família.
A analise das respostas nos permite inferir que, antes da construção da barragem de Sobradinho (1979), a vazão do
rio era suficiente para navegação de barcos grandes, até de navios. Após a construção da barragem houve redução na
disponibilidade de água, em termo de vazão e profundidade do rio, porém ainda era possível navegar com barcos de
grande e médio porte. Depois da seca hidrológica (2012), até os dias atuais, navega-se com barcos pequenos e os médios
só conseguem navegar em alguns trechos, conhecendo o trajeto que deve fazer.
Diante disso, no cenário I e II a navegação fluvial foi caracterizada como um serviço extremamente importante na
vida dos ribeirinhos, e no cenário III com média importância. Esse fato pode ser justificado não só pela diminuição da
vazão do rio, mas também pelo surgimento das estradas. O transporte terrestre é mais seguro e eficaz para o escoamento
de mercadorias.
Provisão de barro (P9)
Questionou-se a população sobre a quantidade de barro (argila) disponível para extração nas margens do rio e a
importância da utilização do barro para a sua família. Os resultados da Tabela 1 mostram que o serviço de provisão de
barro apresentou pouca variação de um cenário pra outro, além de ser o único serviço que apresentou boa
disponibilidade em todos os cenários. Os entrevistados afirmaram que as alterações ocorridas no rio não interferiram
diretamente a quantidade de barro existente na região. Entretanto, disseram também que quando ocorriam as cheias, a
oferta e a qualidade do barro existente eram renovadas. Diante disso, fica claro que a diminuição da vazão do rio afeta
sim a disponibilidade de barro existente mas que isso ainda não é sentido como problema pela comunidade. Isso pode se
transformar em um conflito pelo uso do recurso futuramente, já que empresas locais de tijolos e telhas retiram um
significativa quantidade de matéria prima essa área sem aparentes restrições.
Mesmo não percebendo uma diminuição significativa na disponibilidade do bairro, a população relatou desconforto
e preocupação por causa do uso agressivo bairro dessas empresas. O sustento das famílias desses ribeirinhos depende
do artesanato, por isso eles temem o esgotamento da matéria prima utilizada para a confecção das suas peças artesanais.
A importância deste serviço foi classificada como extremamente alta em todos os períodos. O artesanato é a
principal fonte de renda dessa comunidade e isso justifica a alta pontuação atribuída.


Provisão de areia (P9)

Perguntou-se ao entrevistado se ele ou alguém da família extrai areia do rio e qual o grau de importância da
utilização desse recurso. A população da comunidade entrevistada não utiliza desse recurso e foi relatada baixa
disponibilidade em todos os cenários. Por essa razão também foi atribuído um grau de importância baixíssimo para este
serviço em todos os períodos.
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Provisão de lenha (P13)

Sobre esse serviço foi perguntado sobre a disponibilidade de madeira e lenha proveniente das zonas riparias. Nesse
sentido o serviço está relacionado ao grau de degradação e ao desmatamento das áreas riparias. Vale ressaltar que esse
serviço não está relacionado à pratica ilegal de retirada de madeira da vegetação nativa. No Cenário I, a mata ciliar era
preservada e por isso existiam lenhas disponíveis para serem recolhidas nessa região. Segundo os entrevistados, nas
épocas das enchentes o próprio rio trazia grande quantidade de lenha que se encalhava nas margens.
A diminuição da disponibilidade nos Cenários II e III pode ser relacionada em parte com a falta das enchentes e em
parte pelo processo de degradação e desmatamento da mata ciliar, que ocorreu ao longo dos anos. Hoje em dia, os
entrevistados afirmam não retirar mais lenha das margens.
Em termo de importância, houve uma pequena diminuição nos últimos anos de seca. Isso porque eles relatam
utilizar atualmente lenha proveniente de áreas mais afastadas, não diretamente conhecidas. Vale ressaltar, que avaliação
baixa em termo de importância se refere a lenha retirada e proveniente das áreas ripárias circunstantes. Porém o recurso
lenha é para essa comunidade extremamente importante, porque é a matéria prima utilizada nos fornos para queimar as
cerâmicas. Como antes dito, o artesanato se constitui a principal renda dessa comunidade.
CONCLUSÃO
A utilização da Técnica Matriz de Critérios se mostrou um ótimo método para a organização dos resultados dos
questionários aplicados. Esta técnica permitiu avaliar as modificações que ocorreram na disponibilidade dos serviços
ecossistêmicos, assim como a sua importância para a comunidade estudada. Contribui de forma significativa para a
visualização dos impactos ocorridos nos serviços ecossistêmicos de provisão após a instalação da barragem de
Sobradinho (1979), bem como no período inicial da seca hidrologia de 2012 até os dias atuais.
A construção da barragem de Sobradinho (1979) resultando na regularização da vazão, aliado a posterior seca
hidrologia, iniciada em 2012, gerou sérios prejuízos para as comunidades ribeirinhas. As atividades econômicas da
comunidade foram afetadas de forma significativa por conta da diminuição dos recursos que antes eram abundantes na
região. Podemos destacar a pesca como um serviço muito impactado que passou de extremamente abundante no cenário
I para pouco disponível no cenário III. Os artesãos que também são pescadores tiveram que se adaptar a essa realidade e
busca novas fontes de renda. O desaparecimento das lagoas marginais também trouxe prejuízos a essa população, pois
impossibilitou a prática da rizicultura.
De forma geral, a maioria dos serviços foram impactados pela construção da barragem e posterior seca iniciada em
2012 . A população ribeirinha de Santana foi diretamente afetada, não só nas atividades econômicas mas também no seu
cotidiano, alterando seus costumes.
Vale ressaltar que, na região do estudo, existe um potencial conflito ambiental em relação a obtenção do barro.
Atualmente este recurso é abundante nessa região e é utilizado pelos pequenos artesãos e pelas fábricas de tijolos e
telhas. Entretanto, a ausência de cheias não permite a renovação desse recurso. Assim a exploração de um recurso finito
que não é renovado, configura um cenário de futuro conflito entre os usuários. Isso é particularmente relevante, sendo
que a realização da cerâmica constitui a principal e única fonte de renda de quase toda a comunidade.
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