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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico físico 

(georreferenciamento) e sócio ambiental das principais lagoas marginais perenes do 

município de Pilão Arcado, BA com foco na lagoa Salinas localizada na comunidade 

Saldanha Marinho. Ao analisar os dados socioeconômicos a pesquisa considerou 30 

pescadores moradores dos povoados de Saldanha Marinho e Passagem que tem uma 

frequência de ida ao rio para pescar de até cinco dias por semana, ou seja, que 

praticam a pesca artesanal como meio comercial. Observou-se a tendência de que 

esses pescadores têm em média 35,5 anos de idade, e não mais que a quarta série 

do ensino fundamental. São na sua maioria homens, casados, na faixa entre 25 e 46 

anos, sendo que quase a metade tem de 3 a 4 dependentes na família. Ao analisar a 

renda desses pescadores 43,3%  relataram que quando a pesca está boa conseguem 

obter com a atividade uma renda mensal de R$ 500,00 a R$ 1.000,00. A pesquisa 

analisou também a renda média anual dos pescadores com os programas sociais 

Bolsa Família e Seguro Defeso e concluiu que 75% dos entrevistados recebem de R$ 

601,00 a R$ 900,00. Quanto à permanência dos filhos na profissão, apresentaram 

argumentos relacionados com as dificuldades da profissão e a falta de perspectiva de 

futuro, tanto no sentido econômico como ecológico. O estudo demonstrou que essas 

lagoas estão sendo negligenciadas, gerando inúmeros impactos ambientais.  O 

estudo conseguiu através do georreferenciamento levantar 19 (dezenove) lagoas 

marginais do município de Pilão Arcado, destas 11 (vinte e quatro) são sazonais, ficam 

secas boa parte do ano e 8 (oito) são perenes, ou seja, ficam cheias durante todo o 

ano. O estudo revelou que quanto mais elas forem preservadas, maior será a 

produção pesqueira. Por outro lado, quanto mais degradadas as lagoas estiverem, 

menos peixes elas produziram, com reflexos negativos na produção pesqueira do rio 

e das comunidades ribeirinhas. 

Palavras-chave: Bacias Hidrográficas, Lagoas Salinas, Pilão Arcado Bahia, 

Pesca Artesanal. 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The purpose of this work is to perform a physical (georeferencing) and 

environmental diagnosis of the main perennial marginal lagoons in the municipality of 

Pilão Arcado, Bahia, focusing on the Salinas lagoon located in the Saldanha Marinho 

community. When analyzing the socioeconomic data, the survey considered 30 

fishermen living in the villages of Saldanha Marinho and Passagem, which has a 

frequency of going to the river to fish up to five days a week, that is, practicing artisanal 

fishing as a commercial medium. There was a trend that these fishermen are on 

average 35.5 years old, and no more than the fourth grade of elementary school. They 

are mostly men, married, between the ages of 25 and 46, with almost half having 3 to 

4 dependents in the family. When analyzing the income of these fishermen 43.3% 

reported that when the fishery is good they can obtain with the activity a monthly 

income of R $ 500,00 to R $ 1,000.00. The study also analyzed the average annual 

income of fishermen with the Bolsa Família and Seguro Defeso social programs and 

concluded that 75% of respondents receive from R$ 601.00 to R$ 900.00. As to the 

permanence of the children in the profession, they presented arguments related to the 

difficulties of the profession and the lack of perspective of future, in the economic sense 

as well as ecological. The study demonstrated that these lagoons are being neglected, 

generating numerous environmental impacts. The study raised 19 (nineteen) marginal 

ponds in the municipality of Pilão Arcado, of these 11 (eleven) are seasonal, dry a 

good part of the year and 8 (eight) are perennial, that is, they are full throughout the 

year. The study found that the more they are preserved, the greater the fishery output. 

Counterpart, the more degraded the ponds are, the less fish they produce, with 

negative impacts on the river and riverine communities. 

Keywords: Watersheds, Saline Ponds, Pilão Arcado Bahia, Artisanal Fishing. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A PESCA E SUA IMPORTANCIA SOCIO ECONOMICA  

A Pesca Artesanal ainda hoje gera um imenso benefício social e econômico 

para as comunidades ribeirinhas do rio São Francisco, e deve ser mantida e planejada 

adequadamente para a garantia da reprodução das espécies e geração de renda para 

essas comunidades. Historicamente, o peixe sempre foi uma das principais fontes de 

alimento ligado à culinária, economia local e cultura dos povos ribeirinhos do rio São 

Francisco.  A pesca artesanal é responsável pela sobrevivência de milhares de 

brasileiros que habitam a região costeira. Alimentação e renda são os principais 

objetivos dessa produção, com condições subjetivas, bem como o conhecimento 

tradicional sobre o meio natural e o trabalho condicionado a dinâmicas ambientais 

(DIEGUES, 1993).  

No Brasil, a atividade pesqueira artesanal enfrenta diversos problemas que 

afetam os pescadores e os estoques pesqueiros (SILVANO, 2014). Estudos 

realizados em rios e lagos, tanto na Amazônia como na região Sudeste, mostraram 

que os principais problemas da pesca artesanal em ambientes fluviais são os impactos 

ambientais acarretados pelos represamentos de rios, os quais afetam não só o 

sucesso reprodutivo de peixes migradores, como também alteram a composição da 

ictiofauna destes ambientes (DE MÉRONA et al., 2001; AGOSTINHO et al., 2004). 

Na segunda metade da década de 1980, cerca de 2.400 pescadores 

profissionais encontravam-se associados às colônias de pescadores no trecho mineiro 

do rio São Francisco, entretanto apenas 1/3 deles exerciam exclusivamente a 

atividade, pois essa não era mais capaz de “propiciar condições mínimas para seu 

sustento” (MIRANDA et al., 1988). A grande maioria dos pescadores era analfabeta. 

Os petrechos de pesca mais empregados eram a rede de espera, anzol, tarrafa e rede 

de caceia. Eles utilizavam principalmente barcos de madeira a remo. O pescado era 

mantido fresco ou conservado em gelo. 

Vinte e seis mil pescadores atuavam no vale do São Francisco em 1985, 

segundo estimativas do Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (PLANVASF, 1989), sendo que 62% desse total eram registrados em 
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colônias de pescadores e 7,7% deles atuavam na represa de Sobradinho-BA. A 

produção de pescado do Vale do São Francisco para aquele ano foi estimada em 

26.100 toneladas.  

Segundo o Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos 

na Zona Econômica Exclusiva (MMA/SMA/ DEGAM/REVIZEE, 1996), o Brasil é um 

país que apresenta um histórico de sobrepesca onde a atividade predatória, a falta de 

fiscalização, excessiva captura não intencional de espécies indesejadas – de menores 

tamanhos ou protegidos – traz uma série de implicações de ordem socioeconômica e 

ambiental.   

A preservação do rio São Francisco passa pela recuperação e conservação 

das lagoas marginais, pois esses espaços de reprodução tem um papel estratégico 

na atividade da pesca artesanal. A sua degradação passa também pela extinção não 

só do peixe mais de diversos animais e vegetais que sobrevivem nesses espaços, 

com isso toda a cadeia alimentar está em perigo, pois sem pescado também teremos 

a ameaça de extinção da profissão e da atividade da pesca artesanal.  

Em termos gerais, as maiores ameaças para a biodiversidade de água doces 

são: perdas de habitat, poluição, introdução de espécies exóticas e superexploração 

(McALISSTER et.al,1997). Barragens transformam ambientes lóticos (rios) em águas 

lêntico  (reservatórios), privando as espécies de seus habitats, bloqueando migrações, 

alterando a sazonalidade de fluxo e vazão de água dos rios, modificando os regimes 

das cheias, temperaturas e outras características. 

Os impactos de barragens sobre a ictiofauna são bastantes conhecidos e bem 

relatados na literatura técnica. O barramento de rios causa profundas modificações 

no ambiente aquático e suas comunidades. O tipo de projeto (reservatório de 

acumulação ou fio d’agua) e no caso de usinas hidroelétricas, o modo de geração 

(pulso ou pico), são fatores decisivos na determinação de alteração do fluxo e vazão 

de ambientes lóticos sendo os principais causadores de variações temporais e 

espaciais (SALE,1985). 

No entanto, essas lagoas podem também ser um ambiente de preservação de 

espécies de peixes, como o meio econômico para os pescadores ribeirinhos. Visto 

que, as lagoas marginais do rio São Francisco formadas após a inundação do Lago 
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de Sobradinho são verdadeiros berçários de reprodução dos mais diversos peixes 

nativos. Constitui um grande potencial de recursos pesqueiros, que há anos vem 

sofrendo um grande processo de perda da sua diversidade com a extinção de 

espécies como: o Pirá (Conorhynchos conirostris) e o surubim (Pseudoplatystoma 

corruscans), que são considerados peixes símbolos do rio São Francisco.  

Esses berçários são verdadeiros laboratórios naturais que necessitam de um 

melhor conhecimento do ponto de vista socioambiental, visando um melhor equilíbrio 

entre esses locais de produção e as pessoas que dele se sustentam financeiramente. 

Espaços como esses necessitam de maiores estudos e conhecimentos, bem como 

uma maior visibilidade junto ao Estado no sentido de proteção desses ecossistemas, 

com o intuído de proteger e garantir a perpetuação das espécies ali reproduzem.  

O rio São Francisco não suporta mais tanta degradação e todas as lagoas 

existentes no seu leito, necessitam com urgência de políticas públicas, pesquisas 

científicas e outras ações que favoreçam a sustentabilidade e proteção desses 

espaços reprodutivos, garantindo a sobrevivência das comunidades de pescadores 

que vivem em seu entorno e que sobrevivem de suas riquezas naturais através da 

pesca artesanal. 

Portanto, existem poucos estudos que mostram a importância da preservação dessas 

lagoas, como também as espécies de peixes, justificando assim a realização desse 

trabalho em fazer um diagnóstico físico (georreferenciamento) das fragilidades 

ambientais e socioeconômicas da comunidade ribeirinha Salinas e das principais 

lagoas marginais do município de Pilão Arcado-BA. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 LAGOAS MARGINAIS: IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA PARA A CONSERVAÇÃO 

DOS PEIXES DE PIRACEMA DO SÃO FRANCISCO  

 As áreas úmidas, podem ser encontradas em todas as regiões do globo, sob os mais 

diferentes regimes climáticos, constituindo um ecossistema ecologicamente complexo 

e diverso (ACCORDI, 2010). Elas representam a transição entre os sistemas 

terrestres e aquáticos (COWARDIN et al., 1979), podendo serem definidas por 

:(RAMSAR, 2002). 

Áreas recobertas por brejos, pântanos ou simplesmente água, sejam elas 
naturais ou artificiais, permanentes ou temporárias, estagnadas ou correntes, 
doce, salobra ou salgada, incluindo áreas marinhas cuja profundidade, 
durante a maré baixa, não exceda seis metros (RAMSAR, 2002, p.26). 

 

Os represamentos dos rios alteram as características físicas e químicas, a 

velocidade da água (JÚLIO et al. 1997), os micros hábitats e as fontes de alimento. O 

principal problema causado pela formação de um reservatório é a ocorrência de uma 

mudança drástica no ambiente aquático em um prazo relativamente curto (CASTRO; 

ARCIFA, 1987), isto é, transformando o ambiente lótico em lêntico rapidamente 

(MAITLAND; MORGAN, 1997); passando de uma extensa área marginal alagada 

anualmente para uma borda mais definida do sistema aquático; e de uma comunidade 

de peixes dominada por migradores para uma comunidade de peixes sedentários 

(WELCOMME, 1985).  

Com o barramento há uma redução da área inundada impactando a conexão 

entre as lagoas da planície fluvial, assim as planícies ficam expostas durante todo o 

ano ou submersas em períodos irregulares, prejudicando espécies que desovam nas 

margens, pois as oscilações bruscas podem expor ovos, larvas e alevinos ao 

dessecamento e espécies de peixes migratórios que desovam a montante das 

barragens, mas alimentam-se e crescem nas lagoas marginais (BIZERRIL; PRIMO, 

2001).  

Segundo estudos realizados por Barbieri et al., (2000), alguns dos fatores que 

têm contribuído para a sobrevivência e reprodução de várias espécies de peixes no 

Mogi Guaçu, incluem a quantidade significativa de lagoas marginais naturais, trechos 
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de mata nativa preservados por Unidades de Conservação, a grande capacidade de 

depuração e os poucos represamentos ao longo do curso do rio.  

Em seu trecho médio, o rio Mogi Guaçu apresenta uma extensa planície 

alagável, com mais de 90 lagoas marginais de dimensões variadas e diferentes graus 

de conectividade com o rio (VIEIRA; VERANI, 2000).  

Vale ressaltar que esses espaços reprodutivos ainda cumprem o seu papel, 

pois ainda hoje existe um grande potencial de fauna aquática que se bem 

conservadas, poderá ser um grande potencial produtivo para esses atores e para as 

diversas pesquisas e conhecimentos que esse habitat pode gerar para as gerações 

futuras.  

Ao final das chuvas o rio começa a retornar parte da água em excesso, vazando 

das lagoas para o rio. A este fenômeno dá-se o nome de “Vazante”. Este é o momento 

em que os peixes, já crescidos, vão para o Velho Chico. Para garantir o ciclo de 

reprodução dos peixes é necessário que ocorram os pulsos de inundação. Sem ele 

não será possível revitalizar o rio São Francisco.  

Para os pescadores, o reconhecimento do seu potencial produtivo, a 

conservação e proteção das lagoas marginais são alternativas para o aumento do 

número de peixes no rio São Francisco, já que para esses com o aumento das chuvas, 

as lagoas ligam-se ao rio, fazendo com que a produção de peixes aumente de um ano 

para o outro.  As inundações do rio promovem um aumento do número de habitats, a 

redistribuição e a dispersão de peixes jovens e adultos, nos lagos e canais principais 

(RODRÍGUEZ; LEWIS 1994). Lagoas marginais que não são inundadas com 

regularidade deixam de servir como berçários para as larvas, afetando o futuro 

recrutamento de espécies para a população adulta (AGOSTINHO et al. 1993). 

Durante as cheias, as regiões laterais do rio são inundadas, formando habitats 

com características hidrológicas distintas, resultando em novos processos ecológicos 

e em comunidades diversificadas, tornando estas planícies de inundação locais ideais 

para a reprodução, alimentação e refúgio da fauna. Na estação seca, estes ambientes 

podem ficar completamente isolados do canal principal, caracterizando-os como 

ecossistemas bastante peculiares, disponibilizando grande quantidade de alimentos 

(fitoplâncton, zooplâncton, perifíton, bentos) e abrigos (macrófitas) para os animais 
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aquáticos (AGOSTINHO et al. 2003, THOMAZ et al. 2007). Para compreendermos 

como acontece o ciclo de reprodução dos peixes de piracema para a sua reprodução 

a figura 1, representa esse ciclo nas diversas fases do seu desenvolvimento. 

 

Figura - 1 Ciclo de reprodução dos peixes.  

 
Fonte Autor, 2019. 

 

O sucesso na composição da assembleia de peixes em planícies inundáveis é 

determinado pela duração do pulso de inundação, uma vez que sua colonização 

ocorre durante os períodos de cheia, aumentando a quantidade de alimento e áreas 

para abrigo. A extinção ocorre durante o período de seca, com o aumento do nível de 

predação e redução da oferta de alimento, abrigo e dos níveis de oxigênio dissolvido 

(HALYC; BALON 1983, JUNK et al. 1989) 

Um dos principais problemas que aflige a sociedade a relação do tenso binômio 

“economia x ambiente”. Isso porque é necessário fomentar o desenvolvimento 

econômico do país em consonância com a proteção e preservação do meio ambiente. 

Assim, ações de natureza desenvolvimentista precisam ser concebidas em conjunto 

com as denominadas preservacionistas. 
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 2.2 COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DOS PEIXES DE PIRACEMA DO RIO 

SÃO FRANCISCO 

O comportamento reprodutivo dos peixes de água doce em especial os peixes 

de piracema são de fundamental importância para a compreensão da necessidade 

que temos de preservar as lagoas marginais que são os espaços reprodutivos dessas 

espécies. Esses animais desenvolveram durante o seu processo evolutivo estratégias 

reprodutivas que garantiram a elas vantagens em relação a outras espécies. Esses 

animais institivamente necessitam de longas áreas onde nadam grandes distancias 

com intuito de garantir através de processos hormonais o amadurecimento de suas 

gônadas reprodutivas para depois chegarem a espaços mais seguros e com farda 

quantidade de alimentos, onde depositam os seus ovos pós fecundados para o 

desenvolvimento do ciclo reprodutivo no intuito de garantir o sucesso reprodutivo da 

espécie. 

Os represamentos têm como consequências inevitáveis alterações na 

composição específica e na estrutura das comunidades de peixes nativos, sendo que 

as mais atingidas são espécies migradoras (AGOSTINHO et.al., 1992). Os impactos 

sobre espécies migradoras normalmente resultam da fragmentação do habitat (áreas 

de desova, alimentação e crescimento) ou do isolamento de segmentos proporcionais 

(redução da heterogeneidade genética) além é claro, da interrupção de suas rotas 

migratórias. Como as espécies são as mais afetadas pelo barramento hidrelétrico, 

geralmente estão incluídas como população-alvo de programas de recomposição de 

estoques pesqueiros no corpo do reservatório, ou mesmo a jusante da barragem.  

Segundo Barbosa et.al (2017), dentre as espécies nativas da bacia várias 

espécies apresentam importância na alimentação humana, por isso alvo de intensa 

pesca, das quais se destacam: curimatãs Prochilodus spp., dourado Salminus 

franciscanus, surubim-pintado Pseudoplatystoma corruscans, matrinxãs Brycon spp., 

mandi-amarelo Pimelodus maculatus, mandi-açu Duopalatinus emarginatus, pirá 

Conorhynchus conirostris, piaus Leporinus spp., pacamão Lophiosilurus alexandri, 

piaus Leporinus spp. e Schizodon knerii, traíras Hoplias spp., cascudo-preto 

Rhinelepis aspera, corvinas Pachyurus francisci e P. squamipinnis e piranha 

Pygocentrus piraya.  Algumas espécies introduzidas são importantes na pesca como 

os tucunarés Cichla spp. e a pescadado-piauí Plagioscion squamosissimus e para a 
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piscicultura, como é o caso do tambaqui e da tilápia-donilo que é cultivada em 

tanques-rede nas represas do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, com alta 

tecnologia e produtividade, gerando uma atividade com forte apelo social e econômico 

que torna a região o mais importante polo de piscicultura do Brasil. 

Segundo Sato, (2003), várias espécies de peixes foram introduzidas na bacia 

e hoje apresentam populações estabelecidas. A grande maioria dessas ocorreu ao 

longo da última década no rastro do desenvolvimento aquícola. A presença de 

tucunaré (Cichla spp.), corvina (Plagioscion squamosissimus), carpa (Cyprinus 

carpio), bagre-africano (Clarias gariepinnus), tambaqui, (Colossoma macropomum), 

tilápia (Oreochromis sp. E Tilapia sp.), entre outras.  

Balon (1985), apresentou uma classificação dos estilos reprodutivos em peixes, 

tendo considerado três grandes grupos: não guardadores, aqueles que não protegem 

seus ovos e jovens; guardadores, aqueles que cuidam dos ovos e embriões até a 

eclosão; e carregadores, aqueles que carregam os embriões e, algumas vezes, os 

jovens. Essa classificação reflete as trajetórias evolucionárias, apresentando 

tendência dos estilos menos protetores para os mais protetores.  

A maioria das espécies de peixes é não guardadora, caracterizando-se por 

liberar numerosos óvulos pelágicos, pequenos, pobres em nutrientes e por apresentar 

período larval. Segundo Balon (1985), esse estilo reprodutivo parece ser ancestral, 

estando em concordância com a teoria mais plausível sobre a origem dos vertebrados. 

As espécies que apresentam essas características são classificadas como 

generalistas ou altrizes, enquanto aquelas que protegem a prole, e não apresentam a 

fase larval, são classificadas como especialistas ou precoces. Segundo Wootton 

(1984), o sucesso alcançado pelos peixes, em ambiente distintos, deve-se à enorme 

gama de estratégias reprodutivas desenvolvidas pelo grupo, que englobam táticas 

extremas e, embora estas possam variar em função do ambiente, algumas são 

conservativas. 

Processos reprodutivos de peixes são controlados por fatores endógenos ou 

hormonais e fatores exógenos ou ambientais, como temperatura, precipitação 

pluviométrica, fotoperíodo e disponibilidade de alimento. Esses fatores ambientais 

podem ter efeito sobre a fisiologia do ciclo reprodutivo, determinando o período de 
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maturação e de desova (Isaac Nahum; Vazzoler, 1983). Assim, o sucesso da 

sobrevivência da prole principalmente para os peixes teleósteos está diretamente 

relacionado com o período reprodutivo e as condições ambientais dos espaços 

reprodutivos. O tipo de desova de peixes é o modo pelo qual as fêmeas liberam 

ovócitos dentro de um período reprodutivo. Em busca do sucesso reprodutivo, as 

espécies desenvolveram táticas e estratégias reprodutivas que procuram responder 

às diferentes variações ambientais (MIYAMOTO, 1990).  

De modo geral, em ambientes tropicais, a desova total é observada em 

espécies de grande porte e que realizam migrações. Por outro lado, a desova 

parcelada representa mecanismo através do qual determinadas espécies aumentam 

o número de ovócitos produzidos ao longo do ciclo reprodutivo (VAZZOLER, 1996). 

Peixes de desova múltipla ou parcelada possuem longo período reprodutivo, enquanto 

aqueles de desova total ou única apresentam curto período reprodutivo (LAMAS, 

1993). 

A desova total está associada a ambientes com variações sazonais marcantes, 

enquanto a desova parcelada ocorre mais frequentemente em locais estáveis, como 

ambientes lênticos, representados por remansos de rios, lagos, açudes e 

reservatórios, embora não seja rara em outros ambientes (LAMAS, 1993). Peixes de 

desova parcelada têm várias posturas, num mesmo ciclo reprodutivo, permitindo 

desenvolvimento assincrônico de larvas e, em decorrência, ocupação de nichos 

distintos entre indivíduos maiores e menores, levando à menor competição entre 

adultos pelos locais de desova e, entre larvas, pelas fontes de alimento disponíveis 

(NIKOLSKY, 1963).  

2.3 CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DE ESPÉCIES NATIVAS DO RIO SÃO 

FRANCISCO 

Conhecer a biologia das espécies do rio São Francisco, em especial as 

espécies nativas é o passo principal para a garantia de sobrevivências desses peixes. 

Os peixes de piracema são bastante cobiçados pelos pescadores, apesar do 

conhecimento e das experiências desses pescadores com relação a espécies, pouco 

se conhece sobre o seu ciclo de vida, tipo de desova, táticas reprodutivas, os seus 

espaços reprodutivos, seus períodos reprodutivos entre outras informações. 
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Desenvolver atitudes e valores sustentáveis é uma saída para o diminuir o 

esgotamento produtivo dessas espécies que a tempos estão em declínio reprodutivo.  

Os teleósteos (peixes ósseos), alcançaram sucesso em ambientes distintos por 

apresentarem várias estratégias reprodutivas que englobam táticas extremas 

(Vazzoler, 1996).  O nome Teleostei significa “completamente ósseo” e representa a 

maior infra-classe da classe actinopterígios representando 96% de todas as espécies 

de peixes existentes. Este grupo diverso surgiu no período Triássico, e os membros 

são organizados em mais de 26 mil espécies. Os teleósteos podem ser achatados 

verticalmente ou horizontalmente, com corpo cilíndrico alongados ou apresentar 

morfologia especializada, como os cavalos-marinhos. Eles estão presentes em mares 

e na água doce, estuários, lagos e pântanos (Thomas, 2012). 

Segundo (Vazzoler,1996) a estratégia reprodutiva pode ser definida como o 

conjunto de características que uma espécie deverá manifestar para ter sucesso na 

reprodução, de modo a garantir o equilíbrio populacional. Essas características, 

variáveis e adaptativas, são denominadas táticas reprodutivas. Lowe-McConnell 

(1977, 1987 e 1999).  

Para peixes de água doce, três padrões de estratégias reprodutivas são 

propostas: (1) estrategistas de equilíbrio (K), que são peixes de tamanho corporal 

grande, primeira maturação tardia, desovas repetidas, com longo período de vida e 

cuidado parental; (2) estrategistas sazonais, são peixes de tamanho corporal 

intermediário a grande, fecundidade intermediária a alta e sem cuidado parental; (3) 

estrategistas oportunistas (r), são peixes de pequeno tamanho corporal com primeira 

maturação precoce, período de vida curto, desovas repetidos e com pouco ou nenhum 

cuidado parental (WINEMILLER & ROSE, 1992; KING & MCFARLANE, 2003; 

CHELLAPPA et al., 2013). 

As mudanças das condições abióticas e a sobrepesca são alguns dos fatores 

que provocam a manifestação das táticas reprodutivas em peixes em depleção 

populacional. Os autores acima citados enumeram várias táticas que podem ser 

identificadas em populações de peixes, dentre elas: desenvolvimento de cuidado 

parental, alteração na proporção sexual, redução no tamanho e idade de primeira 

maturação gonadal, aumento da fecundidade e do número de períodos reprodutivos, 
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aumento da taxa de crescimento e tempo de incubação. As espécies aqui citadas são 

espécies de grande importância na pesca artesanal, geralmente de grande porte e 

além de usarem como local de desova as lagoas marginais para garantia do sucesso 

reprodutivo da espécie.  

2.3.1 Surubim – Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829)  

 

O surubim, Pseudoplatystoma corruscans, é o peixe mais apreciado pelos 

ribeirinhos do São Francisco, a espécie tem alto valor comercial devido ao seu 

tamanho e a qualidade do sabor da sua carne. Essa espécie segundo os pescadores 

raramente é encontrada, porém antes da construção da barragem de Sobradinho os 

pescadores relatam que era comum encontrar esse peixe em grandes quantidades e 

com um peso médio muito acima dos exemplares que são encontrados atualmente. 

Esses pescadores relataram que a pesca do surubim acontecia através do uso de 

flechas onde o pescador ia embarcado, e flechava o surubim que vinha na beira da 

água, outros alguns relatam que os pescadores mais experientes que sabiam onde 

encontra-los pescavam surubins de mais de 50 kg. Para os pescadores as 

características do rio, as lagoas marginais que secaram e a pesca de arpão que é 

utilizada ainda hoje tornou cada vez mais difícil a pesca da espécie. Essas 

informações por parte dos pescadores são apontadas por diversos pesquisadores 

como o principal fator limitante para o desenvolvimento da espécie. 

 Essa espécie é de ambiente demersal, ou seja, vive no fundo de rios, lagos e 

lagoas e é exclusivo de água doce. Há dados de que se alimenta durante todo o ciclo 

vital, especificamente de várias espécies de peixes forrageiros e carnívoros 

(GIAQUINTO; HOFFMANN, 2010). Na figura  02, temos um exemplar de um surubim, 

ainda encontrado nos mercados de feira livre do município de Remanso – BA, porém 

foi verificado exemplares sendo comercializados ainda pequenos com peso médio 

variando de 5 a 6 kg, demostrando ser exemplares ainda jovens que não conseguiram 

atingir a fase adulta. 
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Figura 2 - Surubim – (Pseudoplatystoma corruscans Spix & Agassiz). 

 

Fonte Autor, 2019. 

Embora tenha significativa importância comercial, pouco se sabe sobre a 

migração e desova dessa espécie no Rio São Francisco. Godinho et al., (2007) 

estudaram o comportamento de migração de fêmeas de surubim durante o período 

de desova no Alto São Francisco (novembro a março de 2007) e relataram que não 

há comportamento regular na espécie. 

Algumas fêmeas têm comportamento migratório durante a pré-desova e 

desova, outras não. Do mesmo modo, algumas fazem visitas múltiplas ao local de 

desova, mas outras não. Algumas fêmeas desovam e deixam o local em busca de 

alimento; outras permanecem no mesmo local até a próxima estação. Sabe-se que a 

desova é total e que o ápice do período de desova coincide com o período de maior 

índice pluviométrico, bem como maior turbidez da água (BRITO; BAZZOLI, 2003). 

As áreas de inundação localizadas abaixo dos locais de desova são, 

provavelmente, os locais de maior importância para a manutenção e sobrevivência 

das fases de vida jovem desse peixe. Contudo, a importância do canal do rio como 

berçário ainda não foi avaliada (CAROLSFELD et al., 2003). Após a desova, algumas 

fêmeas deixam os locais de reprodução para se alimentar enquanto outras 

permanecem nos mesmos locais até o próximo período reprodutivo (GODINHO et al., 

2007).  
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2.3.2 Dourado – Salminus brasiliensis (CURVIER, 1816)  

 

O Dourado (Salminus brasiliensis Curvier), figura 03, é também uma espécie 

de peixe muito apreciado pelos pescadores, peixe carnívoro, com escamas se destaca 

pelo seu tamanho e pelo sabor da sua carne. Necessitam da correnteza dos rios para 

completar o seu ciclo durante o período da Piracema. Os pescadores relatam que a 

sua pesca que acontece no mês de setembro os peixes capturados geralmente são 

encontrados ainda ovados não conseguindo finalizar o seu processo reprodutivo. Os 

pescadores relatam que a água parada e o espaço reduzido dificultam a reprodução 

dos peixes. Esses pescadores relatam que geralmente os peixes de sete quilo acima 

estão prontos para a reprodução. 
 

Figura 3 -  Dourado (Salminus brasiliensis Curvier, 1816) 

 

Fonte Autor, 2019. 

Segundo os estudos de Esteves e Pinto (2001), trata – se de um peixe reofílico, 

ou seja, precisa nadar contra a correnteza dos rios para amadurecer e procriar. 

Notam-se exemplares mais comumente de 40 centímetros a 50 centímetros, com o 

peso de 0,5 quilograma a 1,5 quilogramas, e ainda de 57 centímetros a 70 centímetros 

como também de até 3,5 quilogramas e, em menor abundância, os de 80  centímetros 

a 1 metro. Há relatos de dourados com 1,40 metros com peso aproximado de 30 

quilograma. 
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2.3.3 Pacamã – Lophiosilurus alexandri (STEINDACHNER, 1877)  

Peixe mais prejudicado pelo barramento segundo, (MACHADO JUNIOR, 

2010), espécie não migratória, de desova parcelada e de hábito bentônico (vivem em 

relação única com o fundo – substrato). Com a construção das barragens e a 

modificação do ambiente a falta de substrato (macro e microalgas) afetou a 

alimentação dessas espécies. Para os pescadores esses peixes ficam na areia e na 

jusante é difícil encontrar esse peixe, os pescadores relataram que a produção desse 

peixe sempre foi pequena, apreciado na pesca artesanal devido à dificuldade da 

captura. Quando a pesca dessa espécie era liberada os pescadores relatam que 

pescavam peixes de 3 a 6 kg. Atualmente a pesca dessa espécie é proibida pelos 

órgãos de fiscalização. A figura nº 04, trás um exemplar de um Pacamã. 
 

Figura 4 -  Pacamã (Lophiosilurus alexandri Steindachner, 1877). 

 

Fonte www.fishbase.org, (2019) 

 

O pacamã Lophiosilurus alexandri é uma espécie carnívora, bentônica de 

hábito alimentar noturno, permanecendo a maior parte do dia camuflado na areia, 

desta forma fugindo da luminosidade solar e ataques de predadores (TENÓRIO et al., 

2006). Apresenta comportamento sedentário e preferência por ambientes lênticos 

(TRAVASSOS, 1959). Vive junto aos substratos, sendo por este motivo denominado 

peixe de fundo (SANTOS, 2011), e em sua alimentação dá preferência a peixes, sendo 

um animal carnívoro/piscívoro (LOPES & TENÓRIO, 2005). 

http://www.fishbase.org/
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É uma das espécies endêmicas da Bacia do rio São Francisco (BRITSKI et al., 

1986; REIS, KULLANDER; FERRARIS JÚNIOR, 2003). Essa espécie desova em 

fundos de areia formando ninhos, sendo assim classificado como psamófila (RIZZO; 

GODINHO, 2003). Desovam ovos adesivos e possuem cuidado parental, onde, 

normalmente, o macho cuida da massa de ovos e, posteriormente, das larvas recém-

eclodidas. De acordo com Sato et al. (2003), o diâmetro dos ninhos feitos em bancos 

de areia nas regiões rasas nos rios, varia de 40 centímetros a 50 centímetros e a 

profundidade entre 8 centímetros a 10 centímetros. As fêmeas desovam várias vezes 

– desova parcelada – na estação reprodutiva que pode durar praticamente todo o ano, 

com exceção dos meses frios.  

Os mesmos autores afirmam que o ovócito não hidratado do pacamã possui o 

maior tamanho dentre 23 espécies de peixes da Bacia do rio São Francisco 

estudadas, sendo o seu diâmetro (3056,72 ± 154,24 µm), acontecendo o mesmo com 

as larvas recém eclodidas, 8405,10 ± 104,20 µm contra 2876,01 ± 81,95 µm do 

surubim, por exemplo. Na larvicultura de peixes carnívoros, o tamanho da larva é 

muito importante, pois deve determinar o diâmetro da boca que, consequentemente, 

influencia diretamente na predação do alimento exógeno a ser ofertado. Larvas de 

várias espécies inicialmente apresentam pequena abertura de boca, que possibilita 

apenas o consumo de presas pequenas (HUNTER, 1984). A figura nº 05, representa 

um exemplar do Piau - Leporinus obtusidens Valenciennes. 

2.3.4 Piau – Leporinus obtusidens Valenciennes, 1836  

 Antes da construção da barragem de Sobradinho a população do piau era 

muito grande, havia muita produção, segundo os pescadores.  Esse peixe é capturado 

no anzol, na rede e na tarrafa. Com a construção da barragem  e a introdução de 

espécies exóticas como a pescada, o tucunaré a produção desse peixe caiu 

drasticamente. Os pescadores relatam que as campanhas de repovoamento 

organizado pela CODEVASF tem nos ultimos anos tem nos ultimos anos feito 

aparecer essa especíe. No passado os pescadores relatam que pescavam o Piau com 

6 kg e hoje o máximo que pegam é peixe de 2 kg. 

 

 

 



 

 

28 

 

 

  

Figura 5 - Piau ( Leporinus obtusidens Valenciennes) 

 

Fonte Autor, 2019 

O termo Leporinus foi dado em razão do aspecto de seus dentes – do tipo 

ensiformes – serem semelhantes aos de coelho. O corpo é alongado, coberto por 

escamas prateadas; nadadeiras peitorais, ventrais e anal, amareladas. Focinho um 

tanto proeminente e boca subinferior. Corpo com faixas transversais e três máculas 

no flanco; essas são, geralmente, muito apagadas ou mesmo ausentes, 

principalmente em indivíduos de porte maior. Podem atingir porte acima de 8 kg de 

peso corporal, sendo o peixe de maior tamanho dentre as espécies de piaus na bacia 

do Rio São Francisco (COMPANHIA ELÉTRICA DE MINAS GERAIS, 2006). A 

espécie é migradora, de reprodução periódica. 

A espécie é migradora, de reprodução periódica. Em cativeiro, desova somente 

por meio de indução com hormônio - hipofisação -. Possui hábito alimentar onívoro e 

na natureza alimenta-se principalmente de vegetal - algas filamentosas e restos de 

culturas submersas - moluscos e insetos. A captura registra comprimentos de 22 cm 

a 40 cm (DOURADO, 1981).  

2.3.5 Curimatã – Prochilodus argenteus (AGASSIZ,1829)  

Segundo os pescadores, a Curimatã sempre teve uma boa produção somente 

nos meses mais frio, junho, julho e agosto a sua pesca é menor. O período de 

reprodução desses peixes segundo os pescadores é no mês de novembro até 

fevereiro, época em que a espécie se encontra ovada, no período de produção. 

Segundo esses pescadores nessa época a pesca  é proibida, porém são nesses 
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meses que alguns pescadores não respeitam  praticam a pesca predatória  e capturam 

esses peixes ainda ovados sem dar chance para o peixe reproduzir. Para capturar 

essa espécie a malhada usada pelos pescadores é com uma malha de 16 mm para 

cima. 

 

Figura 6 – Curimatã–pacu – Prochilodus argenteus (AGASSIZ,1829) 

 

Fonte Autor, 2019. 

O período reprodutivo ocorre na época das chuvas mais intensas, sendo uma 

espécie de piracema. O período de desova ocorre de dezembro a março, em 

condições normais, podendo ocorrer variações de acordo com as condições 

climáticas.  

Nesse período, acumulam-se em grandes cardumes e os machos, quando 

preparados, emitem “roncos” (sons). Não tem cuidado parental com a sua prole. As 

fêmeas desovam uma vez por ano, podendo produzir de 200 mil a 2 milhões de ovos, 

a depender do tamanho da espécie.  

Os ovos são de coloração cinza, com diâmetro médio de 1,6 milímetros e soltos 

(livres). A primeira maturação sexual pode ocorrer a partir de 200 gramas de peso 

corpóreo, na época das chuvas (BRITSKI et al., 1986). 

Conhecer a biologia desses espécies é de fundamental importância para a sua 

preservação, já que algumas dessas espécies hoje se encontram ameaçadas, 

promover ações de recuperação dos seus habitat, mitigar atividades impactantes 
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promovendo a conservação e a recuperação da fauna aquática parece ser os 

caminhos que a sociedade deverá trilhar para recuperar os nossos estoques 

pesqueiros no sentido de deixarmos as gerações futuras espécies importantes para o 

São Francisco. 

2.4 PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES 

AMEAÇADAS DA FAUNA AQUÁTICA DO RIO SÃO FRANCISCO 

 

Com o objetivo de construir de forma participativa um ordenamento e 

priorização de ações para a conservação da biodiversidade e seus ambientes naturais 

é que foi criado o PAN – Plano Nacional para a Conservação das espécies. Para a 

sua   implementação, o processo contempla a participação multilateral, visando o 

estabelecimento de um pacto envolvendo diversos segmentos do governo, 

organizações não governamentais ligadas à conservação, especialistas em 

conservação de espécies, representantes das comunidades locais ou das autoridades 

locais, quando apropriado, o setor privado (por exemplo, representante de empresas 

florestais, mineradoras ou operadores de turismo) e outras partes chave interessadas.  

O Plano Nacional para Conservação (PAN São Francisco) das espécies 

ameaçadas de extinção da fauna aquática da Bacia do rio São Francisco – é composto 

por seis objetivos específicos e 24 ações. O objetivo do plano é aprimorar o 

conhecimento sobre as espécies ameaçadas e mitigar as atividades impactantes, 

promovendo conservação e recuperação da Fauna Aquática da bacia do rio São 

Francisco, em cinco anos. O trabalho é coordenado pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e conta com o apoio de diversos parceiros 

entre eles Concessionárias de energia, institutos federais, Crepald ( IBAMA-mg – 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos naturais), EBDA – Empresa Baiana 

de Desenvolvimento Agrícola, Bahia Pesca, UFMG- Universidade Federal de Minas 

Gerais, UFRN- Universidade do Rio Grande do Norte, UNIP/USP- Universidade de 

São Paulo, UFLA – Universidade Federal de Lavras – CEMIG – Centrais Elétricas de 

Minas Gerais, IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, MPA- Ministério 

da Pesca e Aquicultura, Policia Ambiental e Programa  Peixe Vivo, ONG’s, além de 

órgãos ambientais.   
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A importância dos PANs deve-se ao fato de o país ser responsável pela gestão 

do maior patrimônio de biodiversidade do mundo. São mais de 120 mil espécies de 

invertebrados e, aproximadamente, 8.930 espécies de vertebrados, divididos entre 

711 tipos de mamíferos, 1.900 de aves, 732 de répteis, 973 de anfíbios, 3.133 de 

peixes continentais e 1.376 de peixes marinhos. De todo este grupo, 1.173 espécies 

existentes no Brasil estão no quadro de risco (MMA-2016).  

 O PAN é um instrumento que busca ser proativo em relação às interferências 

no ambiente, servindo como orientador para a tomada de decisões, conciliando 

desenvolvimento socioeconômico e conservação da biodiversidade”. Os planos, cuja 

execução é de responsabilidade do ICMBio, são políticas públicas firmadas com a 

sociedade, que identificam e orientam ações prioritárias para combater as ameaças 

que colocam em risco populações de espécies e os ambientes naturais onde elas 

vivem, para, então, protegê-las (MMA, 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

O PAN está sob coordenação do Centro de Conservação de Peixes 

Continentais – CEPTA, o programa tem atuação nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata 

Atlântica. O PAN São Francisco abrange oito espécies de peixes ameaçados de 

extinção, entre eles o Pirá (Conorhynchos conirostris) peixe símbolo do rio São 

Francisco, e estabelece estratégias para a proteção de outras seis espécies em risco 

e/ou quase ameaçadas. 

No intuito de avaliar as ações do (PAN São Francisco), o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco participou, no dia 24/05, em Petrolina (PE), de uma 

reunião. A ação, que teve como meta de recolher e subsidiar informações sobre 14 

espécies ameaçadas de extinção na Bacia, sofre com a falta de recurso e tem as 

pesquisas comprometidas. Foi o que revelou o relatório apresentado pelos 

pesquisadores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). O trabalho iniciado em maio de 2015 com prazo de conclusão previsto para 

2020, é coordenado pelo ICMBio e executado em parceria com diversos órgãos e 

entidades. O plano tem o prazo de cinco anos e ao chegar à metade deste tempo foi 

verificado que, do conjunto de ações programadas, apenas 16% delas foram 

executadas, o que é uma preocupação para o Comitê de bacias do São Francisco. 
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As novas mudanças da política ambiental do atual governo, onde as questões 

ligadas ao meio ambiente como a nova política de fiscalização que tem como bandeira 

principal um aceno ao agronegócio, dando a esse setor carta branca para o aumento 

das suas ações através das demissões sistemáticas em órgãos como o Instituto Chico 

Mendes (ICMBio) iram interferir diretamente na execução dos objetivos e ações do 

PAN, já que os recursos que antes eram garantidos para a execução desse trabalho 

de preservação deixa de ser importantes para a pauta do novo governo. 

2.5 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA PESCA ARTESANAL. 

 

Com uma área de 4.214 m² e capacidade de represar 37,5 bilhões de m³ de 

água, a instalação da barragem de Sobradinho, resultou na expulsão de 

aproximadamente 72 mil pessoas das suas terras, com reflexos até hoje para os 

ribeirinhos do São Francisco. O modelo capitalista dos grandes projetos 

socioeconômicos que vem com uma propaganda de desenvolvimento e de melhoria 

de vida para as pessoas acaba no final expulsando das terras as populações 

tradicionais. Resta analisarmos quem realmente usufruiu desse desenvolvimento? As 

populações tradicionais? Que parte foi reservada para essas populações? Por que 

essas populações foram excluídas do processo de desenvolvimento? A quem 

interessava esse “desenvolvimento”? 

Ao analisar a experiência vivida pelos ribeirinhos do São Francisco podemos 

perceber que essa situação gerou conflitos ambientais diversos que até hoje 

persistem. 

Os conflitos ambientais ocorrem quando um grupo “tem a continuidade das 

formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por impactos 

indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do 

exercício das práticas de outros grupos” (ACSELRAD, 2004, p. 26). Conforme o autor, 

ele é derivado da disputa pelos recursos naturais interconectados por interações 

ecossistêmicas. Little (2001) define os conflitos socioambientais como disputas entre 

grupos devido às suas relações distintas com o meio natural, eles são cada vez mais 

frequentes nos países da América Latina. 

Nas comunidades de pesca, o conhecimento é passado de pai para filho ou 

pelas pessoas mais velhas e experientes aos mais jovens. A atividade é praticada em 
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pequena escala, cuja produção é, em parte, consumida pela família e outra, 

comercializada. Geralmente, os pescadores conhecem bem o ambiente onde 

trabalham como o mar, as marés, os manguezais, os rios e as lagoas (DIEGUES, 

2004). 

Todavia, os conhecimentos tradicionais não são sequer citados nos relatórios 

de impactos ambientais. São questões relacionadas aos territórios sagrados e aos 

ecossistemas – rios, o ar, os mares, o mangue, as marés –, a partir das quais se dá a 

influência ecológica que transmite às comunidades pesqueiras orientações milenares 

com as quais estas conseguem desenvolver as suas técnicas apropriadas de 

manutenção da pesca. Contudo, as intervenções no ambiente, além de aprofundarem 

as mudanças climáticas, provocam modificações que aniquilam essas orientações 

tradicionais e trazem impactos imensuráveis no modo de vida dessas populações.  

Nesse sentido, as populações tradicionais têm uma importância fundamental 

nesse contexto e essas precisam está preparada para a ampliação de conceitos de 

preservação ambiental que serão importantes para a manutenção de sua continuidade 

como comunidades tradicionais, na escola, associação, cooperativa, igreja e nos 

diversos espaços de discussão com os temas de interesse das comunidades.  

Para praticar a pesca artesanal é necessário que o pescador tenha um domínio 

muito amplo e conhecimentos precisos dos recursos ambientais. Especificamente 

deve saber identificar as condições de maré, construir e manejar materiais de pesca, 

identificar pontos pesqueiros, estações do ano, hábitos alimentares dos peixes e 

período de reprodução. Nesses conhecimentos fundados na tradição, oriundo dos 

ancestrais, há particularidades que têm estatuto de crenças (MALDONADO, 1986).  

O espaço crucial, que define sua singularidade, encontra-se presente na 

própria existência de seu principal meio de produção. Ou seja, é a partir do espaço 

livre mar/estuário que se elabora e constrói esse trabalhador forjado na interação 

constante com os recursos naturais aquáticos, permitindo-lhes distinguir-se de 

qualquer outro grupo socioeconômico e cultural ao edificar uma organização social 

bastante peculiar (RAMALHO, 2006). 
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As barragens hidrelétricas produzem forte impacto negativo na pesca e estão 

entre as principais causas do declínio da pesca em rios de muitos países (GODINHO; 

GODINHO, 1994). A demanda de construção de barragens, implantação de projetos 

de agronegócios e mais recente, loteamentos residenciais às margens do rio, 

aconteceram e ainda ocorrem com pouco ou sem nenhum planejamento sustentável.  

O barramento das águas de um rio pode modificar o regime hidrológico 

natural e a qualidade da água, de modo a afetar negativamente as condições à 

jusante. Mudanças ocorrem nos habitats de desova, em áreas de abrigo e nos 

gatilhos do ciclo de vida (PETTS, 1989), como aquele que desencadeia a desova. 

O segmento a jusante torna-se regulável de acordo com as necessidades de 

geração de energia hidrelétrica, atenuando as grandes cheias. Várzeas, antes 

alagáveis, deixam de receber água, comprometendo o seu papel de berçários de 

jovens de peixes migradores. A instalação de um regime hidrológico favorável é, 

portanto, uma importante forma de restauração do habitat (SWALES, 1994). 

Assim, segundo Diegues e Arruda (2001), tem-se verificado que, no processo 

de industrialização e modernização capitalista, as comunidades tradicionais estão 

passando por uma série de conflitos que comprometem sua existência e reprodução 

sociocultural. Populações tradicionais são definidas como “populações de pequenos 

produtores frequentemente nos interstícios da monocultura e dos ciclos econômicos, 

as quais pelo isolamento em que viviam foram obrigadas a desenvolver estratégias 

de sobrevivência particulares.  

Segundo o Relatório Socioambiental e Violações dos Direitos Humanos em 

Territórios Tradicionais Pesqueiros no Brasil (2016), do Conselho Pastoral dos 

Pescadores – CPP: 

O surgimento de inúmeros conflitos socioambientais presentes nas 
comunidades tradicionais pesqueiras possui parâmetros históricos que se 
baseiam no controle sobre a natureza enquanto “recurso” econômico, 
empreendido pela ação do capital. Este controle desencadeia dois profundos 
problemas instituídos no conflito: o domínio tecnológico ligado ao 
produtivíssimo econômico e o domínio sobre a territorialidade onde a terra, a 
água e os ecossistemas tornam-se recursos de interesse do capital. Estes 
conflitos envolvem grandes decisões políticas, como é o caso da indústria 
petrolífera, que explora processos geológicos milenares, ou da transposição 
do Rio São Francisco, que mexe com fatores territoriais, geológicos, 
hidrográficos, mas, principalmente, com decisões político-econômicas e 
ideológicas tomadas a partir de interesses particulares. RELATÓRIO 
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SOCIOAMBIENTAL E VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS EM 
TERRITÓRIOS TRADICIONAIS PESQUEIROS NO BRASIL, 2016, p. 10). 

A dimensão jurídica destes conflitos é expressa nas disputas pelo controle 

formal desses territórios, como é o caso da construção das hidrelétricas do rio São 

Francisco – que desapropriaram milhares de famílias há mais de 50 anos e muitas 

ainda não tiveram seus passivos devidamente sanados. Como é o caso também dos 

reassentamentos rurais sobrepostos em territórios indígenas e quilombolas. 

2.6 REFUGIADOS AMBIENTAIS DO SÃO FRANCISCO 

 

A barragem de Sobradinho, alterou para sempre modo de vida das populações 

ribeirinhas. Famílias foram separadas essa fuga do campo, forçou essas famílias 

buscar os grandes centros urbanos para buscarem a sua sobrevivência. Essa fuga 

dificultou principalmente entre os mais velhos a possibilidade de abrir um diálogo com 

os mais jovens no sentido de propiciar a esses a transferência de conhecimentos 

sobre os ciclos naturais da natureza e principalmente sobre a importância de 

preservação do meio ambiente. Portanto os ribeirinhos do São Francisco podem ser 

sim ser enquadrados na categoria de refugiados ambientais pois tiveram de deixar a 

sua terra por mudanças ambientais fruto dos grandes empreendimentos do capital. 

Segundo Zarpelon (2010), Alencastro e Marchesini (2010), o termo 

“Refugiados Ambientais” fora utilizado pela primeira vez, em 1985, em um artigo com 

este nome, por Essam El-Hinnawi, professor do Egyptian National Research Centre, 

do Cairo. Desde então, muitos pesquisadores e Organizações da Sociedade Civil, 

como o Human Rights Watch, têm tentado chamar a atenção das autoridades e das 

Instituições Intergovernamentais para o problema. 

Esses mesmos autores citam que, a questão dos refugiados ambientais é nova 

no cenário internacional. Refere-se às pessoas que saem de seus países, não por 

motivos como perseguições de raça, religião, nacionalidade, nem por serem 

integrantes de um grupo social específico ou por suas opiniões políticas, mas por 

causa de mudanças ambientais que tornaram suas vidas ameaçadas ou 

insustentáveis no local onde moravam. Em alguns casos, essas pessoas encontram 

novos lugares para viver em seus próprios países; em outros, acabam mudando de 

país, buscando refúgio.  
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Para esses autores, muitos pesquisadores defendem a tese de que os 

refugiados ambientais podem ser encontrados mesmo sem a necessidade deles em 

cruzarem fronteiras nacionais. Isso ocorre especialmente em grandes países, onde 

um grupo de pessoas é obrigado a se dirigir para outras regiões dentro do próprio 

território, como por exemplo, no Brasil quanto às inundações na região do Pantanal e 

secas no sertão nordestino; ou como quando do desastre provocado pelo furacão 

Katrina nos Estados Unidos, onde muitas pessoas foram forçadas a deixar suas 

casas, mas permaneceram no país onde vivem. 

Segundo RAMOS (2011), a degradação ambiental, natural e/ou provocada ou 

acelerada pela ação humana, é um fator reconhecidamente de contribuição para o 

aumento das migrações forçadas, não apenas internamente, dentro do território do 

próprio Estado, mas também ultrapassando suas fronteiras. O inverso igualmente se 

confirma: o número crescente de “refugiados ambientais” também pode ser 

considerado importante indicador da extensão e do grau de deterioração ambiental 

global. Os indivíduos e grupos que precisam abandonar temporária ou definitivamente 

seus locais de origem ou de residência pressionados por causas ambientais têm sido 

denominados genericamente de “refugiados ambientais”. Apesar disso, a definição 

convencional não abrange essa nova e crescente categoria, tampouco há consenso 

doutrinário no tocante à utilização e abrangência do termo. 

Para RAMOS (2011), não se trata de um fenômeno novo, já que existem até 

mesmo relatos bíblicos que noticiam a fuga em razão de calamidades. Diante da 

discussão e analisando a nossa realidade, a construção da barragem de Sobradinho 

do ponto de vista ambiental causou enormes impactos ambientais e sociais para as 

populações tradicionais que resultou entre outros problemas a desapropriação de 

milhares de ribeirinhos que viviam nas cidades de Sobradinho, Casa Nova, Sento Sé, 

Remanso e Pilão Arcado, todos no Estado da Bahia.  

O relatório Mundial de Barragens (2000), que foi resultado de uma discussão 

que ocorreu em abril de 1997, com o apoio do Banco Mundial e da IUCN (União Para 

Conservação Mundial) grupos representando diversos interesses que reuniram-se em 

Gland, Suíça, por ocasião da publicação de um relatório do Banco Mundial, para 

discutirem questões altamente controversas envolvendo as grandes barragens. Os 

estudos tiveram como base o levantamento de 125 grandes barragens construídas 
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em diversas partes do mundo, esse estudo conclui que as grandes barragens 

provocaram a destruição de florestas e habitats selvagens, o desaparecimento de 

espécies e a degradação das áreas de captação a montante devido à inundação da 

área do reservatório provocando a redução da biodiversidade aquática com isso a 

diminuição das áreas de desova a montante e a jusante.  

O documento traz também um preocupante declínio dos serviços ambientais 

prestados pelas planícies aluviais a jusante, brejos, ecossistemas de rios e estuários, 

e ecossistemas marinhos adjacentes, é a preocupação com os impactos cumulativos 

sobre a qualidade da água mostrando sobre que esses impactos são mais negativos 

e, em muitos casos, provocaram danos significativos e irreversíveis a espécies e 

ecossistemas.  

A Comissão Mundial de Barragens, constatou que, das represas estudadas por 

cientistas até o momento, todas emitem gases que contribuem para o efeito estufa, 

como ocorre com os lagos naturais, devido à decomposição de vegetação e ao influxo 

de carbono na captação. Quanto aos impactos sociais das barragens, constatou-se 

que muitas vezes os efeitos negativos não são adequadamente avaliados ou sequer 

considerados, e que entre 40 a 80 milhões de pessoas foram fisicamente deslocadas 

por barragens em todo o mundo. Já as pessoas que vivem a jusante de barragens – 

particularmente aquelas que dependem das funções naturais das planícies aluviais e 

da pesca – também sofreram graves prejuízos em seus meios de subsistência e a 

produtividade futura dos recursos foi colocada em risco.  

A comissão reconheceu que muitas pessoas deslocadas não foram 

reconhecidas (cadastradas) como tal e, portanto, não foram reassentadas e nem 

indenizadas e nos casos em que houve indenização, está quase sempre se mostrou 

inadequada; e nos casos em que foram as pessoas deslocadas foi devidamente 

cadastrada, e não foram incluídas nos programas de reassentamento. Os pescadores 

artesanais remanescentes das populações que viviam mesmo antes da chegada do 

colonizador português nessa região continuam renegados e excluídos do processo de 

desenvolvimento e esses com certeza foram os maiores prejudicados, o depoimento 

Em entrevista realizada principalmente com os pescadores mais idosos e que 

vivenciaram a pesca no período anterior a construção da barragem de Sobradinho é 
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possível perceber como era o modo de vida dos pescadores antes do processo de 

relocação  da barragem de Sobradinho tem da situação que viveram: 

Eu morava em uma localidade chamada Cachoeira do Sobrado, local que 
ficava no pé da barragem, também conhecida como Pacús, nós tudo era 
gente que morava junto e hoje tá tudo espalhado. A gente vivia do rio da 
pesca e da roça, a pesca era na tarrafa e no anzol, tinha corda de fibra de 
caroá para pegar o pirá, corda para o mandin, corda para o caboge, corda 
para o surubim. Mas a gente não tinha produção para vender. O peixe que 
pegava a gente salgava e ali era para comer e para dar. A gente flechava 
todo tipo do peixe, só pescava peixe grande, o Cary era pegado na mão e 
hoje não se flecha mais. (OLIVEIRA, Lúcia, ANO 2013, p. 130). 

Aquelas que foram reassentadas raramente tiveram seus meios de 

subsistência restaurados, pois os programas de reassentamento em geral 

concentram-se na mudança física, excluindo a recuperação econômica e social dos 

deslocados. Todos os ribeirinhos relatam que o processo de desapropriação foi muito 

doloroso, pois os mesmos perderam as suas terras, suas residências e muitas famílias 

foram jogadas em áreas sem cercar, sem casas, sem água de qualidade para 

beberem, muitos foram ameaçados quando resistiam em sair. O estudo também 

indicou que populações afetadas que moram perto de represas, bem como pessoas 

deslocadas e comunidades a jusante, sofreram frequentemente efeitos adversos 

sobre sua saúde e meios de subsistência, decorrentes das mudanças no meio 

ambiente e da ruptura social. 

Recuso, como pura ideologia, a afirmação, tantas vezes nesse texto criticada, 
de que a miséria é uma fatalidade do fim do século. A miséria na opulência é 
a expressão da malvadez de uma economia construída de acordo com a ética 
do mercado, do vale-tudo, do salve-se-quem-puder, do cada-um-por-si. Um 
bilhão de desempregados no mundo, de acordo com a Organização 
Internacional do Trabalho. É muita fatalidade. (FREIRE, 2000, p. 63) 

Dentre as comunidades afetadas, a desigualdade entre os sexos muitas vezes 

aumentou, com as mulheres sofrendo uma parcela desproporcional dos custos sociais 

e, geralmente, sendo discriminadas na partilha dos benefícios. O estudo concluiu 

também que quanto maior a magnitude do deslocamento, menor a probabilidade de 

que os meios de subsistência das populações afetadas possam ser restaurados e 

mesmo nos anos 90, em muitos casos os impactos sobre os meios de subsistência a 

jusante não foram adequadamente avaliados ou considerados no planejamento e 

projeto de grandes barragens. Ainda hoje, principalmente entre os mais velhos, existe 

um grande descontentamento da moradia e do lugar em que vivem. Em entrevista 
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com o senhor José da Silva (Zé Mandioca), 82 anos, pescador artesanal, é possível 

sentir a emoção e a saudade que ele fala do lugar que morava. 

Eu sinto tanta saudade do meu lugar, a Vila Pacú, local onde eu morava, que 
até hoje eu nunca sonhei comigo morando aqui, só sonho morando lá com os 
meus parentes e vizinhos. Vou dizer bem aprumadinho, todos os meus 
sonhos é morando lá, o meu umbigo está enterrado lá no pé da barragem, no 
cemitério velho, que ficou embaixo da água, lá tá enterrado meu pai e minha 
mãe e meus parentes (OLIVEIRA, Lúcia, ANO 2013, p. 135). 

Através do relato do senhor José da Silva, é possível perceber a emoção como 

ele retratava o seu lugar, e observa-se uma ligação muito forte com aspectos 

simbólicos, principalmente quando esse faz uma relação com os mortos.  

Yi Fu Tuan considera que “os acontecimentos simples podem com o tempo se 

transformar em um sentimento profundo pelo lugar” (1983: 158) e introduz o conceito 

de topofilia que incorpora sentimentos de afeição, simpatia e admiração estética por 

lugares e paisagens valorizadas, “incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos 

com o meio ambiente material É possível perceber o rancor, a tristeza, a saudade e a 

não aceitação da comunidade em que hoje ele vive e na qual teve que reconstruir a 

vida. Para Gonçalves (2007, p. 80): 

[...] os lugares são associados de imagens e sensações, estado condicionado 
à memória pessoal e ao repertório de cada indivíduo, resultando na inter-
relação entre o ambiente, homem e sociedade. Nos lugares são 
desenvolvidas histórias, relembradas no passar do tempo (GONÇALVES, 
2007, p. 80). 

No Brasil, o Movimento de Atingidos por Barragem (MAB) estima que estas 

obras de engenharia já prejudicaram um milhão de pessoas e inundaram 3,4 milhões 

de hectares de terras produtivas. Se analisarmos as populações tradicionais que 

viviam nas margens do rio São Francisco, é possível perceber que essas foram 

tratadas pelo Estado com indiferença como se não existissem e até hoje esse mesmo 

Estado não reconhece os prejuízos que foram causados para essas populações. 

Dessa forma não é possível discutir o futuro sem avaliarmos o presente e o passado 

dessas populações ribeirinhas, a barragem de Sobradinho-BA significou muito mais 

que uma perda de bens materiais, significou a perda de uma história e a perda da 

diversidade ecológica existente nessa região, antes da barragem. A lógica do modelo 

de desenvolvimento utilizado pelo Estado brasileiro sempre esteve pautada na 

retirada a todo custo dos nossos recursos naturais sem considerar as populações que 

vivem naquela região.  
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“Penso que a barragem de Sobradinho significou a perda da cultura e da 
história daqueles que foram expulsos de suas terras. Os mais jovens podem 
refazer a sua história, mas os mais velhos perderam muito mais que os seus 
bens, eles perderam a sua história” (Dom José Rodrigues, Bispo de Juazeiro 
– BA, Filme Terra Roubada, 1980).  

Na pesquisa de campo foi possível ouvir o relato do engenheiro agrônomo, 

professor e ex-funcionário da Companhia Hidroelétrica do São Francisco -  CHESF 

membro das equipes de desapropriações na época da construção da barragem de 

Sobradinho, o senhor Sabino, que fez um breve relato do modo de vida das 

populações que foram retiradas das suas terras após a construção da barragem. O 

senhor Sabino integrou a equipe técnica que participava do processo de retirada das 

famílias para outras áreas: 

Os ribeirinhos que foram atingidos pela construção da barragem de 
Sobradinho viviam principalmente da pesca, alguns criavam caprinos e 
ovinos, mas em pequena escala, e a agricultura era formada daquilo que eles 
plantavam nos solos que eles chamavam de “lameiros”, mais conhecidos 
como “aluvião”, que são solos riquíssimos em nutrientes, aqueles solos que 
ficavam na beira do rio São Francisco, que hoje está coberto pelo 
reservatório, onde eles plantavam feijão de corda, um pouco de feijão de 
arranca, abóbora, batata e principalmente a mandioca que eles faziam farinha 
e o tradicional beiju que utilizavam para tomar café. Viviam exclusivamente 
disso, não tinham muito progresso, não tinham muitas expectativas, 
plantavam culturas de ciclo curto que era utilizada para a sua sobrevivência 
(OLIVEIRA, Lúcia, ANO 2013, p. 134). 

Todos os ribeirinhos relatam que o processo de desapropriação foi muito 

doloroso, pois eles perderam as suas terras, suas residências e muitas famílias foram 

jogadas em áreas sem cercar, sem casas, sem água de qualidade para beberem. 

Muitos foram ameaçados quando resistiam em sair. É nesse contexto que surgiram 

as comunidades rurais situadas na borda do lago de Sobradinho, entre elas as 

comunidades de Pilão Arcado-BA local onde a pesquisa está sendo desenvolvida. 

2.7 INSTÂNCIAS DE ENFRENTAMENTO DO SETOR DA PESCA ARTESANAL 

Além dos espaços das Colônias e Associações, que já existiam antes da 

implantação da Política Territorial do antigo Ministério da Pesca e Aquicultura, outros 

espaços para discussões como: MOPEBA, o MAP, o Fórum Sertão São Francisco da 

Bahia e o Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável dos Municípios da Borda 

do Lago de Sobradinho, lutam para o reconhecimento através do Estado dos 

ribeirinhos “atingidos” pela barragem de Sobradinho para que esses possam resolver 
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os diversos problemas sociais que surgiram oriundo do barramento. Apesar da 

existência desses espaços as discussões eram dispersas. 

2.7.1 Movimento dos Pescadores do Estado da Bahia – MOPEBA. 

O MOPEBA foi fundado em 22 de novembro de 2004, nasceu do apoio de entre 

outros, da CPP, que no estado da Bahia tem atuação na região do Vale do São 

Francisco e no litoral. O MOPEBA , tem como objetivo organizar, articular e mobilizar 

a categoria – a base – na busca de autonomia, dos direitos e políticas públicas para a 

pesca; formar e informar pescadores, pescadoras e comunidade; preservar a 

natureza; lutar pelo ordenamento e gestão do Lago de Sobradinho; fortalecer e animar 

as equipes municipais; buscar projetos estruturantes para a categoria; atualizar o 

diagnóstico da realidade dos pescadores e pescadoras, e das comunidades; trocar 

informações sobre a situação do rio São Francisco e dos grandes projetos, dentre eles 

as barragens, transposição e piscicultura; tratar da legislação pesqueira, das portarias, 

principalmente do rio São Francisco (MOPEBA, 2009). Na figura 07, temos 

pescadores do município de Pilão Arcado BA, membros do MOPEBA. 

Figura 7 – Lideranças do grupo MOPEBA – Pilão Arcado BA 

 

Fonte Arquivos da CPP, 2018. 

 

2.7.2 MAB – Movimento dos atingidos por Barragens. 

Com a finalidade de lutar pelos direitos da população e menos favorecida surge, 

no final dos anos 1970 e no começo da década de 1980 (final da ditadura militar e 
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início da democracia) o movimento social organizado contra as construções das 

barragens no Brasil. A abertura política possibilitou a organização da população 

atingida pelas barragens, bem como a obtenção de informações e a construção de 

alianças em outros grupos que lutavam por justiça social (MC CULLY,2001). 

Em 1989, foi realizado o primeiro encontro nacional de trabalhadores atingidos 

por barragens, que contou com representantes de várias regiões do país. Foi um 

momento onde se realizou um levantamento global das lutas em todo território 

nacional. Foi então decidido construir uma organização mais forte a nível nacional 

para fazer frente aos planos de construção das grandes barragens, sendo 

estabelecido, em 1991 o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB 

(MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2011). 

O MAB, costuma adotar práticas de ações direta, por meio de ocupação de 

canteiros de barragens e dos prédios das empresas empreendedoras. Essa estratégia 

segundo Acselrad, Mello e Bezerra (2009), constitui uma forma de questionar os 

empreendimentos e de abrir um debate da pertinência ou não de que eles sejam 

implementados em determinado território, nos quais a população impactada é pouco 

ou nada consultada. O MAB se intitula “um movimento nacional, autônomo, de massa, 

de luta, com direção coletiva em todos os níveis, com rostos regionais, sem distinção 

de sexo, cor, religião, partido político e grau de instrução [...] um movimento popular, 

reivindicatório e político” (MAB, 2013). 

O MAB expõem a realidade das populações ribeirinhas e tradicionais e faz 

resistência a forma como vem ocorrendo a expansão elétrica no Brasil, reivindicando, 

entre outras coisas o respeito aos direitos dos atingidos tais como: direito à informação 

e à participação; à liberdade de reunião, associação e expressão; ao trabalho e a um 

padrão digno de vida; à moradia adequada; à educação; a um ambiente saudável e à 

saúde; à melhoria contínua das condições de vida; à plena reparação das perdas; à 

justa negociação, tratamento isonômico, conforme critérios transparentes 

coletivamente acordados; direito de ir e vir; às práticas e aos modos de vida 

tradicionais, assim como ao acesso e preservação de bens culturais, materiais e 

imateriais; dos povos indígenas, quilombolas e tradicionais; de grupos vulneráveis à 

proteção especial; de acesso à justiça e a razoável duração do processo judicial; à 
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reparação por perdas passadas; de proteção à família e a laços de solidariedade 

social ou comunitária (CDDPH, 2006). 

2.7.3 Conselho Pastoral dos Pescadores 

Em fins de 1968, iniciou-se um trabalho pastoral com os pescadores e as 

pescadoras artesanais nas praias de Olinda-PE, pelo Frei Alfredo Schnuettgen. 

Este trabalho se espalhou logo aos estados vizinhos. Em 1976, passou a ser uma 

organização em nível nacional e reconhecida pelo Conselho Nacional dos Bispos 

Brasileiros - CNBB. Desde 1988, a Pastoral dos Pescadores tem CNPJ, Estatuto e 

Regimento, com sede em Olinda-PE. 

O (CPP), movimento social que nesse ano (2018), completa cinquenta anos de 

legado e luta junto aos pescadores artesanais de todo Brasil, é uma pastoral social 

ligada a Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade Solidária, Justiça e Paz da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, composto por agentes pastorais, leigos, 

religiosos e padres comprometidos com o serviço junto aos pescadores e pescadoras 

artesanais na construção de uma sociedade justa e solidária. Entre as ações do CPP 

está o fortalecimento das articulações de lutas dos pescadores artesanais na 

afirmação da identidade e na defesa dos territórios pesqueiros, contra a degradação 

desses ambientes da pesca artesanal a partir de ações que são construídas através 

de estratégias de comunicação que visam a mobilização no sentido de incentivar a 

participação dos pescadores na luta pelos seus direitos.  

O trabalho do CPP tem como um dos principais focos, fazer uma discussão 

junto aos pescadores e pescadoras sobre o modelo de desenvolvimento, trazido de 

forma arbitraria pelo Estado Brasileiro, que não considera os pescadores artesanais, 

sua identidade, suas comunidades, seus espaços produtivos, levando a atividade da 

Pesca Artesanal a uma situação de total desvalorização de uma das profissões mais 

antigas da humanidade, a pesca artesanal. É importante perceber como se dar o 

trabalho do CPP junto aos pescadores, respeitando a sua história, sua cultura e as 

suas particularidades, em um processo dialógico de compartilhamento de 

conhecimentos que se dar de maneira horizontal e respeitosa, formulando em 

conjunto de propostas viáveis para o desenvolvimento dessas comunidades.  
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Seu órgão máximo é a Assembleia Geral, que se reúne de três em três anos. 

O outro órgão de decisão é a Coordenação Nacional, que se reúne três vezes por ano 

e se compõe pela Diretoria e pelos representantes das quatro Regionais do CPP: 

Norte – com sede em Belém, Ceará – com sede em Fortaleza, Nordeste – com sede 

em Recife e Bahia (Litoral e Região do Sobradinho) – com sede em Salvador. O CPP 

define seus objetivos como:  

“Movido pela força libertadora do Evangelho, colaborar com os 
pescadores nos justos anseios de suas vidas, respeitando sua cultura, 
estimulando suas organizações, tendo em vista a libertação integral e a 
construção de uma nova sociedade; Animar, formar e articular fraternalmente 
os que trabalham a serviço dos pescadores nesta pastoral; Lutar por 
todos os meios necessários para a preservação do meio ambiente” (CPP, 
2014.p.17). 

É importante compreender que os pescadores artesanais, membros das 

comunidades tradicionais, diferente de outros grupos, sempre foram excluídos 

permanecendo invisíveis para o Estado brasileiro. Isso se explica devido à pouca 

atuação de grande parte das colônias de pescadores, cujo as diretorias se perpetuam 

no poder, passando de pai para filho a direção da entidade, diminuindo assim  a sua  

representatividade junto aos pescadores, deixando de lutar pelos problemas que 

afetam os pescadores, limitando-se apenas  na maioria dos casos em resolver 

problemas de maneira assistencialista como, por exemplo, a questões burocráticas  

de documentações.  

Assim, segundo a avaliação transversal do CPP de nº 1836-Z1022-0873, 

(05/2014): 

“Devido à ausência de representatividade da categoria pelas organizações 
formais como as federações e a confederação, os pescadores e pescadoras, 
através do Movimento dos Pescadores e Pescadores (MPP) formado em 
2010 tem encontrado seu espaço de diálogo e reconhecimento dos seus 
direitos e deveres atuando aos níveis regionais e nacional” (CPP, 2014,p. 18). 

Entre as linhas de atuação do CPP, estão os Direitos Sociais e a Organização 

dos Pescadores, a Renda e a Economia Solidária e a valorização dos Territórios de 

identidade dos pescadores. O objetivo principal do CPP é auxiliar, através de 

palestras, seminários e atividades lúdicas, a relação do pescador com o meio 

ambiente e incentivar sua autovalorização, buscando a autoestima dos atores sociais 

na atual conjuntura de desesperança e falta de perspectiva para o futuro, dentro de 

suas especificidades políticas, sociais e culturais, ou seja, elementos que forneçam a 
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construção e manutenção de sua identidade pesqueira (ALVES, 1994). Assim, o CPP, 

busca através das suas ações a participação popular acima de tudo respeitando as 

suas culturas e a sua identidade.  

Instituições como o CPP, no intuito de conquistar os seus objetivos contrapondo 

o modelo produtivo vigente, faz o uso de diversas estratégias através de seminários, 

encontros para pescadores com a participação de crianças e jovens, com o incentivo 

de lideranças locais em cursos de capacitação, produção de boletins e cartilhas 

ressaltando pontos importantes que envolvem a organização de pescadores e 

pescadoras para a garantia dos seus direitos sociais. 

Para Freire (1969), o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, 

mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, 

o humanizam para a humanização de todos. E é nesse diálogo entre os homens e 

mulheres, jovens e crianças que o trabalho do CPP, tem buscado ao longo dos seus 

cinquenta anos de atuação construir uma relação respeitosa entre os pescadores 

artesanais que tem ao longo da história do nosso país, vivido a margem da 

marginalização. Em se tratando de uma atividade extremamente importante para a 

geração de renda, pesca artesanal necessita de uma extensão rural pesqueira de 

qualidade que possa fazer um diálogo com os pescadores a partir dos seus problemas 

e com foco na proteção de seus espaços de produção.  

2.8 RELAÇÃO DA PESCA ARTESANAL COM AS LAGOAS MARGINAIS 

 

A percepção que os pescadores têm das lagoas marginais e a pesca artesanal 

é bastante interessante, existem relatos das pescas realizadas no passado nessas 

lagoas como algo milagroso, segundo esses relatos a comunidade se reunião durante 

determinada época do ano para pescar uma quantidade abundante de peixes que os 

impressionavam tamanha era a variedade e a quantidade que era possível pescar. 

Nas comunidades de pesca, o conhecimento é passado de pai para filho ou das 

pessoas mais velhas e experientes aos mais jovens. A atividade é praticada em 

pequena escala, cuja produção é, em parte, consumida pela família e outra, 

comercializada. Geralmente, os pescadores conhecem bem o ambiente onde 
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trabalham como o mar, as marés, os manguezais, os rios e as lagoas (DIEGUES, 

2004). 

Nesse sentido, as populações tradicionais têm uma importância fundamental 

nesse contexto e essas precisam está preparada para a ampliação de conceitos de 

preservação ambiental que serão importantes para a manutenção de sua continuidade 

como comunidades tradicionais, na escola, associação, nas cooperativas, na igreja e 

nos diversos espaços para a discussão de temas de interesse das comunidades.  

Para praticar a pesca artesanal é necessário que o pescador tenha um domínio 

muito amplo e conhecimentos precisos dos recursos ambientais. Especificamente 

deve saber identificar as condições de maré, construir e manejar materiais de pesca, 

identificar pontos pesqueiros, estações do ano, hábitos alimentares dos peixes e 

período de reprodução. Nesses conhecimentos fundados na tradição, oriundo dos 

ancestrais, há particularidades que têm estatuto de crenças (MALDONADO, 1986).  

O espaço crucial, que define sua singularidade, encontra-se presente na 

própria existência de seu principal meio de produção. Ou seja, é a partir do espaço 

livre mar/estuário que se elabora e constrói esse trabalhador forjado na interação 

constante com os recursos naturais aquáticos, permitindo-lhes distinguir-se de 

qualquer outro grupo socioeconômico e cultural ao edificar uma organização social 

bastante peculiar (RAMALHO, 2006). 

As lagoas marginais normalmente existentes ao longo do curso de um rio sem 

barramentos, são responsáveis pela manutenção sustentada das populações de 

peixes, principalmente das espécies migradoras, funcionando como berçário ou 

criadouros, de onde saem os peixes jovens que, tornam-se disponíveis à pesca, após 

terem efetuado várias reproduções e deixando descendência. É necessário 

urgentemente ações que possam proteger e resgatar essas espécies que ali existem, 

garantindo a variabilidade genética do que ainda restou. Para tanto, a participação 

dos atores (pescadores) locais é de suma importância para garantia da vida dessas 

espécies.    

Apesar de certa subordinação à engrenagem da reprodução do capital, têm 

surgido também as contradições inerentes a essa relação de forças, que têm originado 
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processos de diferenciação social que buscam o reconhecimento de uma alteridade 

que ainda não está descaracterizada em sua essência (WANDERLEY, 2011). 

Segundo Diegues (1983), é o sentimento de corporação que possibilita que a cultura 

na pesca artesanal resista à proletarização, pois o “saber-fazer” pesqueiro vincula-se 

à ideia de liberdade e opõe-se ao controle do tempo e do espaço pela lógica capitalista 

de mercado. A reabilitação da pesca consiste na aplicação de métodos que levem à 

sua recuperação, através de ações curativas que se focalizam nas causas da 

debilitação.  

As principais técnicas de reabilitação são: restauração de habitats, manejo 

hidrológico, biomanipulação, controle da poluição, repovoamento, educação 

ambiental, legislação, manejo da pesca e reflorestamento (COWX, 1994). As 

experiências brasileiras em restauração pesqueira são ainda muito incipientes. As 

estratégias mais usualmente utilizadas no país são o repovoamento e o controle da 

pesca através de atos de normalização (AGOSTINHO, 1992). 

As lagoas marginais apesar de fazer parte do rio é um ambiente diferente com 

características particulares, basta ver que a o processo evolutivo das espécies de 

piracema desenvolveram estratégias para buscar esses locais para cumprir o seu ciclo 

de vida. Essas lagoas têm uma relação direta com relação a pesca artesanal, não dar 

para desassociar as lagoas do rio. Se discute muito sobre a revitalização do Rio São 

Francisco, mas a discussão que se faz tem somente o intuito de abastecimento da 

água para as atividades ligadas ao agronegócio. A questão de cuidar do rio, suas 

espécies e o povo ribeirinho não é colocado como importante. Revitalizar passa 

também por essas lagoas que estão a décadas sendo negligenciadas pelo Estado 

Brasileiro. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Durante décadas o Rio São Francisco e seus afluentes sofrem com a perda de 

suas matas ciliares, construção de barragens, transposição de suas águas, despejos 

de esgotos domésticos e industriais e variações dos fluxos de água causadas pelas 

operações das hidroelétricas. Essas situações têm comprometido o Rio São 

Francisco, seus afluentes e suas lagoas marginais. 

As bacias hidrográficas, de qualquer ordem, vêm passando por fortes pressões 

em face das demandas de usos dos seus recursos naturais, que vão além da 

capacidade de resiliência dos seus ecossistemas. De acordo com Silva (1999), a bacia 

hidrográfica do rio São Francisco tem sido alvo dos interesses expansionistas das 

políticas brasileiras de desenvolvimento, responsáveis pelo acelerado processo de 

destruição socioambiental, por meio da construção de hidrelétricas e da 

implementação de projetos de irrigação, desconsiderando a necessária gestão 

sustentável dos recursos hídricos. 

Um efeito inevitável dos represamentos sobre a fauna e flora aquática é a 

mudança na composição e abundância de espécies, com extrema proliferação de 

algumas delas e redução ou mesmo eliminação de outras (Agostinho et al., 1999). 

Reservatórios criados a partir do represamento de um rio proporcionam um ambiente 

novo e alterado para a comunidade íctica (TUNDISI, 1981), que se refletirá 

principalmente, na diversidade de espécies que irão colonizar o reservatório, na 

disponibilidade de alimento e nas relações interespecíficas (CASTRO; ARCIFA, 

1987). Outro aspecto afetado pelo controle do regime de cheias é a biodiversidade de 

planícies de inundação, à jusante das barragens, através da redução das áreas de 

planície alagada, retenção de nutrientes e alteração nos hábitats proporcionada pela 

erosão (AGOSTINHO et al., 2004).  

A montante das barragens, os impactos dependem das características do 

reservatório (localização, morfometria, hidrologia), desenho da barragem, 

procedimentos operacionais, descarga, tipos de solo e interação com outras 

barragens. Em geral, extinções locais e alterações abruptas da estrutura das 

comunidades ocorrem como resultado de mudanças no tempo de retenção e 

qualidade da água (AGOSTINHO et al., 2005).   
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A bacia do rio São Francisco é, sem dúvida, uma das mais importantes bacias 

hidrográficas do país, tanto pela sua importância hídrica como pelo desenvolvimento 

gerado para a região Nordeste. Em toda sua extensão, desde a cabeceira no Estado 

de Minas Gerais à sua foz nos estados de Alagoas e Sergipe, o rio São Francisco a 

vários impactos socioambientais, ocasionados por ações antrópicas (ROCHA, 2006). 

Atualmente, este rio possui apenas dois trechos de águas correntes: 1.100 km 

entre as barragens de Três Marias-BA e Sobradinho-BA, com vários tributários de 

grande porte e inúmeras lagoas marginais, visto que, na jusante de Três Marias-BA, 

sua planície de inundação ocupa cerca de 2.000 km (WELCOMME, 1990); e 280 km 

da barragem de Sobradinho até a entrada do reservatório de Itaparica. A partir desse 

ponto transforma-se em uma cascata de reservatórios da CHESF (Companhia 

Hidrelétrica do rio São Francisco) – (Itaparica, Complexo Moxotó com Paulo Afonso I, 

II, III, IV e Xingó).  Estes dois trechos e os grandes tributários, onde existem as lagoas 

marginais, ainda permitem a existência de espécies de peixes migradores, 

importantes para as pescarias comerciais e amadoras. 

Com isso, a atividade da pesca na bacia do São Francisco depende 

diretamente da integridade de seu sistema de lagoas marginais. O aumento artificial 

da vazão liberada da usina de Três Marias-BA durante o período das chuvas tem sido 

estudado como alternativa da manutenção da inundação anual ou bianual a jusante 

(SAYTO; GODINHO 2003). 

Essas alterações e modificações do ecossistema, principalmente aquático ao 

longo dos anos tem influenciado o modo de vida dos ribeirinhos e suas comunidades 

que dependiam da pesca para sobrevivência. Não podemos considerar que a chegada 

da energia elétrica trouxe grandes impactos econômicos para a região, porém para os 

povos das águas essa troca entre o meio ambiente e o progresso tem causado até 

hoje problemas imensuráveis. Segundo análise de Ghislaine Duqué (1984) no seu 

livro – A experiência de Sobradinho: problemas fundiários colocados pelas grandes 

barragens, a socióloga que acompanhou o processo de transferência das pessoas 

comenta:  

“... tratava- se de uma população de pequenos produtores, vivendo numa 
economia essencialmente de subsistência, com fracas relações com o 
mercado (ou seja, comercializando nas feiras locais um modesto “excedente”, 
que servia apenas para comparar os artigos de primeira necessidade que 
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eles não podiam produzir). Esses pequenos produtores conseguiam manter 
suas famílias, combinando as atividades agrícolas nas terras de vazante e de 
sequeiro (aproveitando a estiagem para as primeiras e o “inverno” para as 
segundas), a pesca e os cuidados de um pequeno criatório. Inútil dizer que 
todos os membros da família participavam dessas atividades, cada um 
segundo sua força física ou seu tempo ajustado com os afazeres domésticos. 
(...) Alguns conseguiam completar a modesta renda familiar com atividades 
artesanais ou extrativas e tarefas eventuais assalariadas.” (DUQUÉ, 1984, p. 
30).  

Analisando Duqué (1984), podemos perceber que essas famílias conseguiam 

sobreviver da pesca artesanal e outros afazeres do campo, ou seja, a sua produção 

era organizada em função do rio e nos diversos locais onde retiravam o seu sustento. 

A produção pesqueira atual do rio São Francisco é menor do que a passada 

(GODINHO et al., 1997) e tem mostrado sinais que continua em declínio. Entre as 

possíveis causas da drástica redução recente da produção pesqueira, a falta de 

cheias de maior intensidade – que caracteriza a hidrologia do São Francisco, a partir 

de 1992 – surge como um dos fatores mais prováveis (FUNDEP, 2000; GODINHO et 

al., 2001). 

Comunidades como os povoados de Passagem e a Vila Saldanha Marinho, 

situadas no município de Pilão Arcado-BA, no passado foram grandes portos 

pesqueiros, hoje agonizam por falta de uma atividade que possa gerar renda as 

famílias. Abandonados pelo Estado, muitos ribeirinhos foram obrigados a migrar para 

atividades agrícolas como a monocultura da cebola que envenenam cada vez mais o 

rio trazendo a morte de peixes e da população que trabalha e consome os produtos 

desse modelo de agricultura que foi implantado na região. 

Restaurar a pesca consiste na aplicação de métodos que levem à recuperação 

dos estoques pesqueiros, através de ações curativas que se focalizam nas causas de 

sua debilitação. Entre as principais técnicas, encontra-se o manejo hidrológico 

(COWX, 1994) que pode ser utilizado para incrementar a produção pesqueira (PETTS, 

1989; WELCOMME, 1989; ORTH; WHITE, 1993; GODINHO, 1994; SWALES, 1994; 

ALVES, 1995). 

As lagoas marginais não suportam mais tantas agressões e o colapso total 

delas vem acontecendo a anos diminuindo tragicamente a produção pesqueira das 

populações ribeirinhas que precisão do peixe para sobreviver. A dramática situação 

que está vivendo a Lagoa de Itaparica, a maior lagoa marginal do Rio São Francisco, 
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com seus 78.450 hectares situada entre os municípios de Xique-Xique e Gentio do 

Ouro, Bahia, é uma alerta que a natureza vem dando nos últimos tempos, a perda de 

milhões de toneladas de peixes do maior berçário do São Francisco demonstra que 

algumas ações devem ser tomadas no sentido de preservar esses lagoas no sentido 

de garantir a vida dessas espécies e das pessoas que necessitam dessas lagoas para 

a sua sobrevivência. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL: 

Realizar um diagnóstico físico e sócio ambiental das principais lagoas marginais 

do município de Pilão Arcado-BA. 

  4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Realizar levantamento da ictiofauna encontradas  com o levantamento e estimativa 

da Captura por Unidade de Esforço (CPUE)  da produção do distrito de Saldanha 

Marino e  Passagem, em Pilão Arcado BA, durante três semanas; 

   Georreferenciar das áreas das lagoas marginais Salinas, Brejo da Taboa e Lagoa 

da Cruz do município de Pilão Arcado-BA;  

 Caracterizar sócio e economicamente os pescadores da localidade Vila Saldanha 

Marinho, distrito de Pilão Arcado -BA que tem a Pesca Artesanal como fonte de 

renda;  

 Realizar seminário com a comunidade local para levantamento da situação da 

lagoa Salinas, na Vila Saldanha Marinho;  

 Produzir software educativo e de localização das principais lagoas do município de 

Pilão Arcado contendo informações de preservação ambiental para os pescadores 

da comunidade sobre a importância da manutenção das lagoas marginais. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AREA DE ESTUDO 

Os estudos foram realizados na lagoa Salinas, localizada na vila Saldanha 

Marinho, ela possui mais de 200 residências e está a 85 km da sede do município 

Pilão Arcado-BA, com difícil acesso devido as características da estrada (solo 

arenoso) que dificulta o trânsito de veículos que não estão adaptados a grande 

quantidade de areia em todo trajeto. A região fica no Baixo Médio São Francisco 

(localização 10º 00’ 10” S 42º 30’ 14”, clima semiárido).  

De acordo com a classificação de Köppen a área caracteriza-se pelo clima 

Bswh (Semiárido quente com sete a oito meses de seca), sendo que a precipitação 

anual fica em torno de 400-800 mm, ocorrendo principalmente de outubro a março. 

Na visão de Nimer (1977; 1989), a temperatura média do mês mais frio é superior a 

18º C e as médias anuais chegam a ultrapassar os 27º C. Segundo Jacomine et al., 

(1976) a vegetação que predomina é a caatinga, por conta dos solos arenosos e pouco 

avançados das dunas e, ao clima semiárido. A caatinga pode ser subdividida em 

hipoxerófila (arbórea) e hiperxerófila (arbustiva e herbácea), sendo que a primeira 

possui maior umidade, é densa e mais verde, desenvolvendo-se preferencialmente, 

nas proximidades do Rio São Francisco, com densidade variável e aspecto rasteiro e 

fechado. Já a segunda, é menos densa, se estende sobre os depósitos eólicos  e  

contrastam-se  a  uma  vegetação  intermediária  entre  a  caatinga  e  a  floresta  

caducifólia, manifestando espécies como gramíneas.  Nas adjacências do Rio São 

Francisco desponta à vegetação ciliar nas margens dos afluentes do mesmo rio que 

percorrem margeando as dunas, e nas baixadas interdunares são encontradas as 

veredas desenvolvidas sobre solos hidromórficos, contendo espécies como o buriti 

(Mauritia flexuosa L. f.), a pindaíba (Xylopia aromática Lam. Mart.) e taboa (Typha sp.) 
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Figura 8 – Mapa do Município de Pilão Arcado (BA). 

 

Fonte Google Earth, (2018). 

A escolha dessa comunidade foi estratégica para a pesquisa, pois na mesma 

já existe um nível de organização muito interessante com atuações de diversas 

instituições como a Colônia Z-049 de Pilão Arcado, Associação de moradores e 

pescadores da comunidade, do conselho municipal de meio ambiente e de saúde, 

diocese de Pilão Arcado além da escola municipal e outros atores que atuam na busca 

de solucionar os principais problemas da comunidade. A lagoa Salinas é a única fonte 

de água para seus moradores que está mais próxima da localidade. 

Nessa comunidade as mulheres têm um papel importante, pois são elas que 

mais se preocupam com a integridade da água principalmente no aspecto de 

qualidade e potabilidade, já que nas suas idas para buscar água para os seus afazeres 

domésticos vivenciam de perto todo tipo de degradação da lagoa por parte de algumas 

pessoas da comunidade.  

5.2 DESCRIÇÃO DO ESTUDO E COLETA DOS DADOS 

Para ampliar o conhecimento referente à pesquisa, realizou-se uma 

apresentação do Projeto de Pesquisa para a Colônia de Pescadores Z-049 de Pilão 

Arcado - BA, Associação de moradores e pescadores da Vila Saldanha Marinho. Na 

oportunidade foi solicitado uma permissão para acompanhar as visitas e os trabalhos 

realizados pela Comissão Pastoral dos Pescadores (CPP), entidade que desenvolve, 
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apoia ações com foco nos direitos sociais, na organização dos pescadores e 

pescadoras. 

Além disso, foram contatos a prefeitura local, IBAMA, INEMA, CHESF e atores 

locais como representantes da diocese, pastoral da saúde e escola municipal da Vila 

Saldanha Marinho.  

 Esse trabalho consistiu na investigação de dados qualitativos e quantitativos 

centrado em uma pesquisa de campo que, entretanto, foram feitas visitas, entrevistas 

e observações, realizadas em campo para conseguir os dados que serviram de base 

para a conclusão do trabalho. O método utilizado para fazer o levantamento dos dados 

a campo foi um questionário semiestruturado contendo predominantemente questões 

fechadas. O roteiro de perguntas foi elaborado, entretanto outros questionamentos 

que tinham relação com o uso das lagoas e os pescadores e pescadoras envolvidos 

na pesquisa foram realizados a partir das próprias respostas dos participantes. Foi 

adotado como critério de inclusão entrevistar trinta pescadores e pescadoras que 

viviam exclusivamente da pesca e que tinham uma frequência mínima de três ou mais 

idas ao rio por semana para trabalharem. A quantidade de entrevistados teve como 

intuito retratar melhor a realidade principalmente com relação a renda de cada 

pescador.  

Foram entrevistados trinta pescadores das comunidades: Saldanha Marinho e 

da Sede do município de Pilão Arcado-Ba. Considerando algumas características 

específicas, na intenção de verificar particularidades do público e observar os 

aspectos socioeconômicos, ambientais e modo de trabalho dos entrevistados. A 

escolha da quantidade da amostra se deu devido a intenção de aumentar o nível de 

confiança nos resultados principalmente com relação aos dados socioeconômicos, já 

que entre os pescadores existe uma grande variação de renda, devido a incerteza que 

é comum na atividade muito ligado a questões ambientais e comportamentais. 

Os dados obtidos a partir da pesquisa de campo pelo preenchimento 

progressivo dos formulários serviram como base para conhecer características e 

informações importantes referente as questões voltadas a pesca artesanal, a pesquisa 

buscou principalmente aqueles pescadores que pescam  comercialmente e tem uma 

frequência de pesca durante a semana, isso se explica porque entre o grupo de 
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pescadores iremos encontrar pescadores que pescam somente para a sua 

subsistência. Através das informações será possível calcular o (CPUE), cálculo da 

Captura por Unidade de Esforço por local ou região que é obtido pelo quociente entre 

o volume total capturado (kg) pelos pescadores de cada localidade ou região e a soma 

total dos dias pescados pelos pescadores. 

 

Onde:   

CPUE - Captura Por Unidade de Esforço;  

Bṭ - Biomassa total capturado no período;  

DpP - Dias pescados por Pescador. 

Foi realizada uma reunião com a participação de representantes da prefeitura 

local incluindo o secretário de agricultura, o presidente da colônia de Pescadores de 

Pilão Arcado e a presidente da Associação de pescadores e pescadoras da Vila 

Saldanha Marinho, para discutir os problemas da lagoa marginal Salinas.  

5.3 DIAGNOSTICO FÍSICO E SÓCIO AMBIENTAL DA ÁREA 

Será realizado um diagnóstico físico e sócio ambiental da área onde foi 

desenvolvida a pesquisa. A escolha da comunidade teve como base as   informações 

previamente obtidas através da colônia de pescadores Z-49 de Pilão Arcado-BA e 

através da CPP (Conselho Pastoral dos Pescadores) que tem forte atuação com os 

pescadores.  

 5.4 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES NA PESQUISA 

A participação dos entrevistados era totalmente voluntária, podendo o 

participante recursar em qualquer momento da pesquisa sem que isso lhe causasse 

prejuízo.  Além disso, foi garantido aos participantes que as informações produzidas 

pelas entrevistas eram utilizadas somente para fins de pesquisa e deveria ser tratada 

com o mais absoluto sigilo e confiabilidade de modo a preservar a identidade do 

participante. Foi informado ao participante que esse não receberia nenhuma 

remuneração para participar da entrevista.  
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A determinação do cálculo da CPUE – Cálculo de Captura por Unidade de 

Esforço foram escolhidos como critérios a atividade pesqueira que fosse realizada 

pelo pescador com fins comerciais e inserida como fonte importante na geração da 

renda da família. Além disso, foram selecionados aqueles que tinham uma maior 

frequência semanal de dedicação às pescarias. Os dados da pesca comercial mais 

comuns e fáceis de obter foram a captura e o esforço de pesca, usualmente referidos 

como captura por unidade de esforço, a CPUE (GARSTANG, 1900; BARANOV, 

1918).  Para a realização da CPUE, foi entregue um formulário cadastral e aplicado a 

cada pescador (Apêndice A) 

Todos os convidados que participaram da pesquisa assinaram o TCLE (Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido) e os termos de uso da imagem para aqueles 

que consentirem o uso de filmadoras ou câmeras fotográficas. Caso algum 

participante se recusasse a assinar o documento, este seria automaticamente 

excluído. Foi garantida a manutenção do sigilo e da privacidade de todos os 

participantes. Foram realizados levantamentos da produção de pescado da Pesca 

Artesanal durante três meses com pescadores da Vila Saldanha Marinho e do 

povoado de Passagem, no município de Pilão Arcado-BA. A produção foi 

acompanhada através de formulários com preenchimento da produção do pescador. 

Foram selecionados aqueles que tinham uma maior frequência semanal de dedicação 

às pescarias. A planilha apresenta o nome das espécies capturadas/comercializadas 

habitualmente pelos pescadores.  

5.5 SEMINÁRIOS PARA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DAS LAGOAS MARGINAIS 

DE SALINAS E DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO- BA. 

Como forma de diagnosticar a situação das lagoas marginais Salinas e do 

município de Pilão Arcado BA, a pesquisa irá buscar dados em dois seminários, o 

primeiro na localidade de Saldanha Marinho, onde a lagoa Salinas está localizada e o 

segundo será a participação da pesquisa durante o Iº Seminário sobre lagoas 

marginais, organizado pela CPP – Comissão Pastoral dos Pescadores juntamente 

com a colônia de pescadores Z-049 de Pilão Arcado- Ba. Essa pesquisa respeitou 

normas e foi aprovado pelo comitê de ética da UNIVASF sob número 2.979.848. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 LEVANTAMENTO DAS LAGOAS MARGINAIS DO MUNICÍPIO DE PILÃO 

ARCADO- BA. 

O estudo revelou que o município de Pilão Arcado-Ba, tem 19 lagoas marginais, 

destas  11 ( onze)  lagoas são sazonais, ou seja permanecem secas durante boa parte 

do ano e 08 (oito ) lagoas são perenes , que permanecem grande parte do ano com 

água mesmo quando o lago de Sobradinho está abaixo da cota. Não foi possível 

levantar as coordenadas de outras 14 (catorze) lagoas. A pesquisa revelou que são 

necessários novos estudos no intuito de georreferenciar essas lagoas. 

Quadro 1 – Lagoas marginais georreferenciadas no município de Pilão Arcado – BA 

Nº NOME DA LAGOA CLASSIFICAÇÃO COORDENADAS 

01 Lagoa Salinas Perene 
42°34'21.17"O 
10°25'40.02"S 

02 Lagoa Brejo da Tapôa Perene 
42°36'20.99"O 
10°28'35.84"S 

03 Lagoa Tapera Perene 
42°13'21.18"O 
09º48’25,1’’ S 

04 Lagoa Tabuleiro do Mato Perene 
42º27’13,7’’ 0 
10º06’20,4” S 

05 Lagoa da Passagem Perene 
42º25’48’’ O 
10º04’19,1’’S 

06 Lagoa Fazenda Perene 
42°21'40.58"O 
10° 2'3.72"S 

07 Lagoa do Campo Perene 
42º 27’22 O 
10°09’24” S 

08 Lagoa Juá Perene 
42°27'23.92"O 
10° 9'24.50"S 

09 Lagoa da Cruz Sazonal 
42°33',1,7"O 

10°25'12.54"S 

10 Lagoa dos Currais Sazonal 
42º26’08,7’’O 
10º04’57,1’’S 

11 Lagoa Comprida Sazonal 
42º30’00’’ O 

10º05’56,8’’ S 

12 Lagoa do Jacaré Sazonal 
42°33'10.13"O 
10° 6'57.23"S 

13 Lagoa Boca da Caatinga Sazonal 
42°27'14.37"O 
10° 5'18.86"S 

14 Lagoa dos Patos Sazonal 
42º28’59,7”O 
10º06’46,8’’S 

15 Lagoa Bucana Sazonal 
42º29’37,4’’ O 
10º06’03,2’’ S 
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16 Lagoa dos Porcos Sazonal 
42°26'42.02"O 
10° 9'21.53"S 

17 Lagoa da Fonte Sazonal 
42°26'27.32"O 
10° 9'47.64"S 

18 Lagoa Sitio da Cruz Sazonal 
42°27'52.24"O 
10° 7'3.31"S 

19 Lagoa Bonfim Sazonal 
42°28'27.53"O 
10° 7'9.93"S 

Fonte: Autor, 2019 

6.1.1 Georreferenciamento Lagoa Salinas no município de Pilão Arcado - BA 

Após a identificação das lagoas marginais através de georreferenciamento, 

foram produzidos mapas de localização das lagoas marginais em Salinas, Brejo da 

Tapôa e lagoa da Cruz no município de Pilão Arcado-BA (Figuras 08,09 e 10).  

Ao analisar os dados de georreferenciamento da Lagoa Salinas, a pesquisa 

levantou a área total da lagoa é 162 hectares e o perímetro de 11 km, com longitude 

42°34'21.17"O e latitude 10°25'40.02"S .  A lagoa Salinas encontra-se a 5 km do leito 

principal do Rio São Francisco, é uma lagoa considerada prioritárias pela pelos 

pescadores, por ser uma lagoa perene, fica a maior parte do tempo cheia e é 

estratégia para a sobrevivência dos pescadores da região, a lagoa  está localizada na 

Vila Saldanha Marinho, uma comunidade de pescadores com aproximadamente 230 

a 250  residências com aproximadamente 800 pessoas que dependem 

exclusivamente dessa lagoa para a sua sobrevivência, além dos pequenos animais ( 

porcos, aves, caprinos e ovinos) que são criados para a subsistência dessas famílias. 

A principal renda dos moradores é a pesca artesanal.  

A lagoa Salinas uma das maiores lagoas do município, estratégica para a 

sobrevivência das espécies e da atividade da pesca artesanal devido ao seu potencial 

reprodutivo, além de possuir em seu entorno uma grande organização comunitária 

onde as famílias sobrevivem exclusivamente da Pesca Artesanal. Além disso a 

comunidade conta com o trabalho e ações da Colônia de Pescadores Z – 49, 

associação de pescadores, a igreja através do trabalho da pastoral dos pescadores, 

agentes de saúde, escola entre outros agentes. A figura nº 09 representa a lagoa 

marginal Salinas, localizada no município de Pilão Arcado BA. 
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Figura 9 – Mapa Lagoa Salinas – Município de Pilão Arcado – BA. 

 

Fonte Google Earth, 2019. 

6.1.2 Georreferenciamento Lagoa Brejo da Taboa no município de Pilão Arcado BA 

A Lagoa Brejo da Taboa faz perto do complexo Salinas, devido à proximidade 

existente entre essas lagoas, segundo relato dos pescadores quando o rio está muito 

cheio essas lagoas ligam-se completamente.  Segundo os pescadores a Lagoa Brejo 

da Taboa, foi considerada pelos pescadores uma das lagoas prioritárias para a pesca 

artesanal, a pesquisa levantou a área total da lagoa é 50 hectares e o perímetro de 6 

km, com longitude 42°36'20.99"O  e latitude 10°28'35.84"S . A lagoa Brejo da Taboa 

encontra-se a 5 km do leito principal do Rio São Francisco, é uma lagoa considerada 

prioritárias pela pelos pescadores, por ser uma lagoa perene, fica a maior parte do 

tempo cheia e é estratégia para a sobrevivência dos pescadores da região, a lagoa  

está localizada na Vila Saldanha Marinho, uma comunidade de pescadores com 

aproximadamente 80 residências com aproximadamente 800 pessoas que dependem 

exclusivamente dessa lagoa para a sua sobrevivência, além dos pequenos animais ( 

porcos, aves, caprinos e ovinos) que são criados para a subsistência dessas famílias. 

A principal renda dos moradores é a pesca artesanal.  

Conforme Diegues (1996), o estilo de vida dessas populações apresenta 

características que as diferenciam, e muito, das populações típicas dos meios urbanos 

maiores e mais industrializados. Antes de mais nada, suas atividades econômicas 

apresentam forte dependência em relação à natureza e aos recursos naturais 
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renováveis, os quais são os mantenedores de seu modo particular de vida. A figura nº 

10 representa a lagoa Brejo da Taboa, situada no distrito de Salinas Pilão Arcado Ba. 

Figura 10 –  Mapa Lagoa Brejo da Taboa -Município de Pilão Arcado BA. 

 

Fonte Google Earth, 2019. 

6.1.3 Georreferenciamento Lagoa Sítio Cruz no Município de Pilão Arcado BA 

A Lagoa Sítio da Cruz por está muito próxima a lagoas Salinas com 

coordenadas UTM – Longitude 42°27'52.24"O e Latitude 10° 7'3.31"S , é uma lagoa 

sazonal, ou seja, fica boa parte do ano seca, porém faz parte do complexo Salinas, 

que segundo relatos dos pescadores quando o rio está cheio também se leiga a lagoa 

Salinas, formando um complexo de lagoas. A lagoa da Cruz é composta por 26, 9 

hectare e tem um perímetro aproximado de 4 km de extensão. Durante a estação 

seca, as áreas alagadas da planície de inundação tornam-se isoladas do canal 

principal do rio, constituindo numerosos poços e lagoas marginais. Alguns destes 

poços e lagoas permanecem até a inundação seguinte enquanto outros secam 

(LOWEMCCONNELL, 1975). A figura abaixo de nº 11, representa o complexo de 

lagoas Salinas, compreendendo as lagoas Salinas, Brejo da Taboa e Cruz.  
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Figura 11 – Mapa Complexo Salinas – Município de Pilão Arcado BA. 

 

Fonte Google Earth, 2019. 

6.1.4 Complexo de Lagoas Salinas no município de Pilão Arcado BA 

O complexo Salinas, envolve as lagoas marginais Salinas, Brejo da Taboia e 

lagoa Sítio da Cruz, todas essas lagoas se ligam quando o rio está cheio aumentando 

assim a área para 318 ha, percorrendo um perímetro de 64 km, aumentando assim o 

potencial reprodutivo com aumento da espécie de peixes no lago de Sobradinho. 

6.2 SEMINÁRIO LAGOA VIVA – LOCALIDADE DE SALDANHA MARINHO – PILÃO 

ARCADO-BA 

Realizou-se na Vila Saldanha, no município de Pilão Arcado-BA, em 

outubro/2019, o Iº seminário Lagoa Viva: A importância da Preservação da Lagoa, 

evento foi realizado em conjunto com os professores e alunos da Escola Municipal 

Vila Saldanha, a figura nº 12, representa um dos momentos do seminário 

apresentação sobre a importância das lagoas marginais que contou com a presença 

de grande parte da comunidade. 
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Figura 12 – Seminário Lagoa Viva – Vila Saldanha Marinho – Pilão 

Arcado/BA,Out/2019. 

 

Fonte Autor, 2018 

Durante o seminário houve apresentação dos alunos por turma, através de 

dinâmica sobre a Lagoa Salinas, o evento aconteceu com a participação da 

comunidade que foram assistir as apresentações e ajudaram na ampliação das 

discussões referentes aos problemas que afetam a lagoa Salinas, no seminário foram 

realizados diagnósticos da Lagoa de Salinas e a construção juntamente com 

comunidade de propostas de ações de conservação e recuperação da mesma. 

Durante o evento constatou-se que as mulheres apresentam um papel 

fundamental na comunidade, pois as suas ações estão intimamente ligada na 

questões da preservação da lagoa Salinas, já que fazem o uso da água para as mais 

diversas situações como para o consumo humano, os afazeres domésticos (não existe 

água encanada nas residências) e para os diversos usos como a dessedentação 

animal. São elas que mais faz o enfrentamento lutam dentro e fora da comunidade 

para a melhoria das condições da água da lagoa salinas.   

Trigueiro (2005), defende que a percepção ambiental é uma tomada de 

consciência do ambiente pelo homem, ou seja, perceber o ambiente em que se está 

localizado, aprendendo a proteger e cuidar dele da melhor forma possível. Desta 

maneira, estudos sobre a percepção ambiental são importantes para que possamos 

compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. 
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Durante o evento foi possível constatar também que a comunidade está muito 

ansiosa com relação a situação da lagoa Salinas, foi possível perceber um certo 

desentendimento dos membros da comunidade com relação as ações que deveriam 

serem feitas para proteção. A maioria dos pescadores que participaram do evento 

acham que a questão da fiscalização por parte dos órgãos de fiscalização como o 

IBAMA e o INEMA, ou seja, acreditam que somente uma ação externa resolveria os 

problemas dos múltiplos usos da água pela comunidade.  

Outra parte acredita que a própria comunidade poderia resolver os problemas 

através de um acordo de uso da lagoa entre os próprios moradores, pois  elas são 

fonte de água que tem a localização mais próxima da comunidade, e a três anos atrás 

secou completamente causando muitos transtornos para a comunidade já que o leito 

do rio fica a 5 km da comunidade. Segundo a comunidade o assoreamento do curso 

d’agua pelo desmatamento da mata ciliar, o barramento através da construção da 

barragem de Sobradinho, o plantio de capim por parte de membros da comunidade, a 

pesca predatória praticada pelos próprios pescadores com o uso da malha miúda, a 

contaminação da água pelos próprios moradores através da pratica de banho dos 

animais na mesma lagoa que retiram a água para beber e a introdução das espécies 

exóticas são os principais problemas ambientais da comunidade com relação a lagoa 

Salinas. 

6.3 Iº - SEMINÁRIO SOBRE LAGOAS MARGINAIS DO SÃO FRANCISCO NOV/2018. 

Com o intuito de provocar a discussão mais ampla  sobre as lagoas marginais 

e suas relevâncias para o rio São Francisco, aconteceu no auditório da Universidade 

Estadual da Bahia (UNEB) Campus III em Juazeiro/BA, entre os dias 29 e 30 de 

novembro de 2018, o I Seminário sobre as lagoas marginais do rio São Francisco, 

evento organizado pela CPP em conjunto com Associação de Pescadores e 

Pescadoras de Pedreiras e adjacências e que contou com o apoio da Miserior e a 

CESE entidades que apoiam projetos de organizações populares, movimentos 

sociais, entidades do movimento ecumênico, redes e articulações, por meio de aporte 

financeiro., e contou com a participação de representantes das regiões Médio, 

Submédio e Baixo São Francisco, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA), Comissão Pastoral da Pesca (CPP), Movimento dos Pescadores 

(MOPEBA), Colônias de Pescadores Artesanais Z-026,  Z-41, Z-042 e Z-49 dos 
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municípios de Sobradinho, Remanso, Casa Nova e Pilão Arcado, respectivamente 

representantes de associações de pescadores dos municípios de Juazeiro, Bom 

Jesus da Lapa, Morpará e Poço Redondo situado no estado de Sergipe. A figura nº 

13 e 14 abaixo registra o evento com a participação dos pescadores, durante o Iº 

Seminário de Lagoas marginais que aconteceu em na UNEB em Juazeiro BA.  

       Figura 13 - Iº Seminário sobre lagoas marginais do São Francisco  Juazeiro/BA 

 

Fonte Autor, 2018. 

 

Figura 14 - Pescadores durante o Iº Seminário sobre lagoas Nov/2018 

 

Fonte Autor, 2018. 

Os pescadores artesanais mantêm contato direto com o ambiente natural e, 

assim, possuem um corpo de conhecimento acerca da classificação, história natural, 
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comportamento, biologia e utilização dos recursos naturais da região onde vivem 

(DIESGUES, 1995). 

Além, da Secretaria de Pesca de Sobradinho, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), Sertão Agroecológico da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF), Rede Territorial de Agroecologia do Sertão São Francisco Pernambucano 

e Baiano, Diocese de Juazeiro, Paróquia de Santo Antônio de Pilão Arcado e demais 

envolvidos na discussão.  

A discussão perpassou sobre a importância socioambiental e econômica das 

lagoas marginais para sustentabilidade da pesca artesanal. Portanto, a presente 

sistematização teve o objetivo de elucidar as principais discussões e possíveis 

encaminhamentos.  

Para a realização do seminário e para a elaboração de um documento que 

sintetizasse as discussões, foram envolvidos diversos atores sociais, que atuam nas 

regiões do rio São Francisco, foi necessário o desenvolvimento de uma metodologia 

que conseguisse extrair o máximo de informações. Portanto, a base metodológica 

seguiu diferentes fontes e métodos participativos, com múltiplas contribuições dos 

envolvidos.   

A condução de todo o evento, foi realizada por meio de ferramentas que 

permitiu estabelecer interações diretas com os sujeitos envolvidos, possibilitando a 

compreensão imediata das informações, além de proporcionar a elucidações e 

correções, devido ao caráter mais livre dos instrumentos. É assim, que as 

investigações terão uma ação dinâmica horizontal de interação, na qual, não supõe o 

encerramento na coleta das informações, mas sim relacioná-las com o problema 

explicitado, implicando na intervenção do investigador na tentativa de superá-lo, 

interferindo de maneira salutar em todo o curso da execução do evento.   

Para facilitar a interpretação das informações elaboradas e debatidas no 

evento, os facilitadores utilizaram do método da observação participante, que Martins 

(1996, p. 23), “[...] especifica essa técnica como útil para compreender grupos e 

processos, que de outra forma não seria possível, pois a condução do processo cria 

condições privilegiadas de compreensão”.  
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A grande vantagem da observação participante é que o facilitador e relator está 

inserido no contexto a ser interpretado; “chamam a atenção para o papel ativo do 

observador enquanto modificador do contexto e, ao mesmo tempo, como receptáculo 

de influências do mesmo contexto observado” (SCHWART apud HAGUETE, 2005, p. 

47). 

Com a inserção do facilitador no contexto, a intervenção pode ser favorecida e 

de várias maneiras, dentre elas, (1) quando o observador assume um papel passivo, 

com o mínimo de interação possível, (2) ativo, com atuação de forma intensiva a ponto 

de fazer parte da situação social (HAGUETE, 2005). 

A comunicação com os participantes do evento começou com a “roda de 

apresentações”, que possibilitou a interação inicial com os todos de maneira direta e 

com possibilidade de trocas de experiências desenvolvidas nas diversas regiões 

representadas, além de realizar os acordos de convivência durante o evento e toda 

programação.  

 Em seguida houve a formação de Mesa de Abertura com a fala da Diocese 

de Juazeiro, representantes do INEMA, IBAMA, Rede Territorial de Agroecologia do 

Sertão do São Francisco Pernambucano e Baiano, Comissão Pastoral da Pesca e 

Representante da Pesca Artesanal.  

 Posteriormente, o debate foi na Mesa Redonda “Importância Ecológica das 

Lagoas Marginais para Produção Pesqueira”, com a presença de pescadores/as e 

representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA) e com a participação em plenária de todos os envolvidos.  

 Os demais espaços foram conduzidos com trabalhos de grupos e posterior 

socialização e ampliação do debate em plenária, sendo esses espaços os que 

proporcionaram ampliação do debate sobre as lagoas marginais do rio São Francisco.  

Após as diversas problematizações que foram levantadas o público presente 

foi convidado a responder questões como o que fazer para preservar e recuperar as 

lagoas marginais, quais as iniciativas das comunidades, poder público e/ou outras 

entidades e que ações regionais ou conjuntas devem ser feitas. 
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 Na tentativa de sintetizar e compactuar ações que foram debatidas durante o 

evento, no último dia foi reservado para as reflexões de síntese e estabelecer acordos 

no sentido de dar sequências aos assuntos discutidos. Sempre refletindo sobre a 

construção da importância, do significado, dos compromissos e resoluções do evento, 

e tratando-se de uma região com grande espaço geográfico e múltiplas ações.  Após 

as discussões o evento teve os seguintes resultados: 

6.4 LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE LAGOAS POR MUNICÍPIOS 

PARTICIPANTES DO EVENTO E SITUAÇÃO ATUAL.  

 
Realizou-se um levantamento e analisar da situação atual das lagoas marginais 

dos municípios de Juazeiro (BA), Casa Nova (BA), Remanso (BA), Bom Jesus da lapa 

(BA), Morpará (BA), Poço redondo (SE), no Iº Seminário sobre lagoas marginais do 

São Francisco, foram levantadas as seguintes informações.  As lagoas foram 

classificadas como perenes (permanecem cheias durante o ano todo) e sazonais 

(secam durante boa parte do ano). O município de Casa-Nova  (BA), segundo o estudo 

tem   11 (onze) lagoas marginais, 10 (dez) sazonais e 01 (uma) perene, o município 

de   Morpará (BA), 40 (quarenta) lagoas marginais, desse total  39 (trinta e nove) são 

sazonais e 01 ( uma ) perene, o município de Pilão Arcado (BA),  o estudo levantou 

32 (trinta e duas) lagoas marginais, 24 ( vinte e quatro) sazonais e 08 (oito) perenes,  

Poço Redondo (SE) foi levantado, 21 (vinte e uma) lagoas marginais, 19 (dezenove) 

sazonais e 02 (duas) perenes e Bom Jesus da Lapa (BA), foi levantado um total de  

60 (sessenta), lagoas marginais,  com 32 (trinta e duas) sazonais e 28 (vinte e oito) 

perenes. Estima-se que, abaixo do reservatório de Três Marias, a planície alagada 

ocupe uma área de 2.000 km2 (Godinho & Godinho 2003). Durante a estiagem, os 

canais e áreas alagadas ficam isolados, formando poças e lagoas marginais que se 

reconectarão na próxima cheia (Pompeu 1997). A figura 15, abaixo representa o 

gráfico da quantidade de lagoas marginais dos municípios participantes durante o  Iº 

- Seminário de lagoas do São Francisco. 
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Figura 15 - Quantidade de lagoas marginais por município participante do evento. 

 
Fonte Autor, 2019 

 

6.5 PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DAS LAGOAS MARGINAIS 

LEVANTADOS 

Nesse estudo foi levantado através das informações prestadas pelos 

participantes do Iº Seminário sobre as lagoas marginais do rio São Francisco, segundo 

as informações dadas grande parte das lagoas existentes nos municípios estão secas 

por conta de várias situações que acabam prejudicando como o assoreamento em 

toda calha do rio e na entrada das lagoas, que dificulta a entrada da água quando a 

vazão do rio diminui.  

O estudo apontou o desmatamento da mata ciliar que vem acontecendo há 

anos deste a sua nascente aos poucos vem aumentando o assoreamento ao longo 

da calha do rio. Observou-se que grande parte das lagoas quando estão secas são 

tomadas pelo plantio de cebola com uso indiscriminado de agrotóxicos que 

envenenam os peixes, as pessoas bem como a fauna e a flora. Estudos sobre 

distribuição da cobertura vegetal em ambientes da mata ciliar do São Francisco, 

realizados por KILL et. al (2011),  onde foram analisados 7 municípios no submédio 

São Francisco (Petrolina, Lagoa Grande e Sta Maria-PE; Juazeiro, Casa Nova, 

Sobradinho e Curaçá-BA), com  amostragens  realizadas em 408 parcelas 

(10mx20m), distribuídas ao longo da faixa ciliar de 100m, dispostas em intervalos de 

10m entre si e alocadas em três transectos: de 0-10m de distância do rio (faixa 1), de 

40-50m (faixa 2) e de 90-100m (faixa 3). Distribuídos em um total  de parcelas 

avaliadas (n=408), em 50% (n= 204) foi registrada a presença de vegetação ciliar, 
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com destaque para Inga vera (39%), Prosopis juliflora (19%) e Albizia inundata (14%). 

Nas 204 parcelas restantes, 65,2% (n=133) não apresentavam vegetação (solo nu); 

20,6% (n=42) foram consideradas como área agrícola com cultivo de frutíferas e 

14,2% (n=29) estavam localizadas em lagoas naturais. Analisando a distribuição 

dessas parcelas por faixa, verificou-se que 44,66% (n=92) estão localizadas na faixa 

3; 38,35% (n=79) na faixa 2 e 16,99% (n=35) na faixa 1. Esses resultados mostram 

que o processo de degradação é muito intenso nas faixas de mata ciliar e que não há 

obediência do código florestal. Para esses autores há forte ação antrópica, 

principalmente na faixa entre 90 e 100m da margem do rio. A distribuição das espécies 

nas faixas de vegetação ciliar nas margens do rio São Francisco, no trecho estudado, 

demonstra que a partir de 40m não é possível fazer restauração florestal sem 

considerar o manejo da propriedade rural. 

Ao analisarmos esses estudos podemos perceber que o desmatamento da 

mata ciliar que vem acontecendo há anos deste a sua nascente aos poucos vem 

aumentando o assoreamento ao longo da calha do rio. Observou-se que grande parte 

das lagoas quando estão secas são tomadas pelo plantio de cebola com uso 

indiscriminado de agrotóxicos que envenenam os peixes, as pessoas bem como a 

fauna e a flora. A figura 16, demonstra através de uma imagem os efeitos do 

assoreamento no rio São Francisco em um trecho do rio no município de Pilão Arcado, 

consequências do desmatamento da mata ciliar. 

Figura 16 – Área assoreada com desmatamento da mata ciliar – Pilão Arcado/BA 2018 

 

Fonte CPP, 2019. 
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Outro fator observado foi o cercamento e privatização de muitas lagoas que 

impedem o acesso aos pescadores e pescadoras. Como também a contaminação do 

rio por esgoto doméstico e industrial e outros contaminantes frequente nas áreas 

estudadas e que o acúmulo de plantas aquáticas tem ocasionado mortes de peixes 

por consequente falta de oxigênio. Foi notório que barramentos estão sendo 

construídos de forma irregular sem qualquer tipo de licenciamento, bem como 

variações dos fluxos de água causadas pelas operações das hidroelétricas 

(diminuição das vazões). 

Verificou-se que foram implantados diversos tipos de sistemas de irrigação em 

especial o pivô central que é amplamente utilizado no plantio da soja e que retira muita 

água das lagoas, dos rios e do subsolo, além de Monocultivos, a falta de fiscalização 

por parte dos órgãos ambientais principalmente na Piracema e a utilização de 

terraplanagens em lagoas são os principais problemas enfrentados pela manutenção 

das lagoas marginais ao longo do rio São Francisco. 

Outros fatores preocupantes para os ribeirinhos é a transposição do rio São 

Francisco, a implantação de Parques Eólicos, introdução de espécies exóticas, 

diminuição do volume das chuvas nas regiões do rio; e o avanço do mar que a cada 

dia invade o rio São Francisco, além da pesca predatória, a piscicultura e a 

carcinicultura e a malha miúda, são hoje os principais problemas ambientais que 

afetam as lagoas marginais. 

Assoreamento, desmatamento, erosão e poluição são problemas enfrentados 

pelas populações ribeirinhas. A construção de barragens e formação de grandes 

reservatórios, e sua forma de operação, tem resultado em alterações do padrão e 

características dos fluxos efluentes das usinas hidrelétricas (GOMES, 2005) 

Algumas das possibilidades de preservação e recuperação das lagoas 

marginais percebidas na pesquisa incluem iniciativas do Poder Público que incluem 

acionar o Ministério Público para fiscalizar as situações que degradam as lagoas 

marginais; pressionar a CHESF para que essa possa cumprir os seus deveres para 

com as lagoas marginais; solicitar do IBAMA  as condicionantes da renovação do 

licenciamento ambiental e incluir os estudos e ações de recuperação das lagoas por 

parte da CHESF dentro das próximas condicionantes de licenciamento ambiental. 
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Também é importante ter uma assistência técnica específica para pescadores 

artesanais que possa discutir os seus problemas e elaborar projetos que viabilizar as 

demandas dos pescadores.  

Quanto as ações regionais conjuntas que devem ser feitas para proteção das 

lagoas marginais, estas incluem a conscientização da população para eliminar as 

cercas das lagoas marginais; a realização de diagnósticos da realidade das lagoas 

marginais priorizadas; a elaboração de acordos com os múltiplos usos das lagoas 

marginais; a eliminação de barramentos de acesso ao rio e lagoas marginais; 

desenvolver plano de ação para as lagoas marginais, com as ações locais, estaduais 

e federativas, e elencar as parcerias; participar do comitê de bacia; e, solicitar uma 

audiência pública na Assembleia Legislativa com a frente parlamentar de Meio 

Ambiente do Estado para relatar os problemas que afetam as lagoas e os pescadores. 

Quando foi analisando os principais problemas ambientais que afetam essas 

lagoas marginais os dados mostraram  que para os pescadores o  assoreamento, o 

cercamento (privatização),o plantio de Capim, a variação do fluxo de água ocasionada 

pelo barramento, o desmatamento da mata ciliar ao longo dos anos, principalmente 

para a expansão do agronegócio, a  pesca predatória praticada pelos maus 

pescadores (uso da malha miúda), a introdução de espécies exóticas pelo Estado que 

interferiu na reprodução de várias espécies nativas, a contaminação geral pelos 

poluentes das diversas atividades econômicas em especial os agrotóxicos e os 

rejeitos da mineração, a falta de fiscalização dos órgãos ambientais, a captação de 

água através do bombeamento para agricultura,  a expansão dos projetos de energia 

eólica e solar,  a salinização do solo e da água e o  projeto de transposição do São 

Francisco, são hoje os principais problemas que afetam o rio São Francisco e suas 

lagoas marginais. 

6.6 LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS LAGOAS PRIORITÁRIAS DOS 

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO EVENTO. 

A figura 17, representa um esquema desenvolvida para demonstrar as lagoas 

marginais que são consideradas prioritárias pelos pescadores participantes do Iº 

Seminário de lagoas do São Francisco, segundo esses participantes nessas lagoas 

necessitam de trabalhos de conscientização ambiental no sentido de preservá-las e 
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os órgãos de fiscalização deverão desenvolver uma política de fiscalização maior nos 

próximos anos. 
 

Figura 17 - Levantamento de lagoas marginais prioritárias por município 

 
 

Fonte Autor, 2019 

O levantamento realizado pelos pescadores/as durante o seminário os 

participantes priorizaram as seguintes lagoas marginais. Juazeiro (BA), Lagoa 

Curralinho, Remanso (BA), lagoas Riacho Grande, Tiro, Barreiro, Veneza e Angico, 

Casa-Nova (BA), lagoas Grande, Caatinga, Angico, Juremal, Sal e Serra da Imagem, 

Bom Jesus da Lapa (BA), lagoa Batalha, Morpará (BA), lagoa Grande, Pilão Arcado 

(BA), lagoas Tapera, Salinas, Tabuleiro do mato, Fazenda, Brejo da Taboa, Passagem 

e Juá. Segundo os pescadores/as essas lagoas deveriam ser privilegiadas no sentido 

de preservá-las, para esses pescadores teve em primeiro lugar um trabalho de 

conscientização junto aos pescadores e nas comunidades com relação as questões 

ambientais que envolvem essas lagoas. 
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6.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO CÁLCULO DE CAPTURA POR UNIDADE DE 

ESFORÇO - CPUE 

Durante o período de abril a maio de 2019, foram tomados os dados de 

desembarque de 15 pescadores da localidade de Passagem em Pilão Arcado BA, cuja  

frequência semanal de pesca é de 05 (cinco) dias, durante 20 (vinte dias mensais), 

totalizando 300 viagens mensais realizadas pelos pescadores participantes da 

pesquisa. A produção total nesse período foi de 7.512,50 kg de pescado, de um total 

de 22 espécies capturadas. A espécie de maior destaque no desembarque pesqueiro 

foi Piau Cheiro ( Schizodon knerii ) com 27% de representatividade, seguido pelo Pião 

Cabeçudo (Leporinus elongatus) com 23%,  Curimatã (Prochilodus spp.), com 20 

% e Tucunaré  (Cichla spp) com 15% das espécies capturadas. A CPUE verificada no 

porto da Passagem foi (25,0 kg/pesc.dia). Na figura 18 representa um gráfico com as 

espécies e respectivos percentuais capturadas durante a pesquisa. 

Figura 18 – Espécies de peixes capturadas no município de Pilão Arcado/BA

 

Fonte autor, 2019. 

Os preços de venda para os pescadores são determinados pelos 

atravessadores, chamados pelos pescadores de “balanceiros”, que em geral dispõem 

de estruturas como fábrica de gelo, embarcações maiores de 12 metros conhecidas 

como “barco mãe” que transportam todos petrechos que são utilizadas para a pesca. 

Esses atravessadores geralmente têm uma quantidade de pescadores que vendem a 

sua produção de pescado. 

Geralmente os atravessadores financiam a pesca dando suporte de gasolina 

para o barco, gelo e alimentação que ao final da pesca é descontado do valor da 
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produção, porém muitos pescadores hoje já dispõem de sua própria estrutura de 

pesca não utilizando a estrutura desses atravessadores. Alguns pescadores 

entrevistados informaram que pescam cinco dias por semana, outros “moram dentro 

d’agua” passando os sete dias da semana pescando. 

  No povoado da Passagem o preço do peixe durante a pesquisa variou de R$ 

2,00 a R$ 7,00 conforme o tamanho e a espécie capturada, as espécies mais 

valorizadas são o dourado e o surubim, com valores médios de R$ 8,00/Kg a R$ 

15,00/Kg, respectivamente. 

 Durante a pesquisa a produção do Piau de Cheiro (Schizodon knerii) foi tão 

significativa na região que os “balanceiros” compravam a espécie por R$ 1,00 o kg,  o 

tamanho do peixe que não passava de 800 g. Uma característica marcante da pesca 

artesanal praticada na região é o uso da malha pequena de (6mm, 7mm, 8mm ) e a 

falta de fiscalização. O rio São Francisco nessa região é bem mais raso o que favorece 

a formação de grande quantidade de lagoas marginais, o peixe que ali é reproduzido, 

e esse não tem tempo de desenvolver o seu ciclo sendo capturado ainda pequeno 

pela rede de caceia que funciona como um coador levando todo tipo de espécie em 

várias escalas de tamanho.  

É muito difícil falar em conservação do meio ambiente em uma região 

totalmente negligenciada pelo Estado. A pesca mesmo em declínio ainda é a única 

fonte de renda para a grande maioria das pessoas, é necessário que o Estado 

favoreça políticas públicas que possa dar as pessoas uma melhor condição de 

sobrevivência. A figura nº 19 representa espécies de peixes oriundos da pesca 

artesanal comercializados no povoado da Passagem, no município de Pilão Arcado. 
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Figura 19 – Pescados comercializados no Porto da Passagem, Pilão Arcado/BA 

                   

Fonte autor, 2019. 

Em geral, o pescado é comercializado eviscerado, fresco e resfriado a exemplo 

dos portos localizados nos municípios de Pilão Arcado (Passagem e Brejo da Tabua) 

e Remanso, em poucos casos, salgado seco. O pescado raramente é encontrado 

congelado, pois ainda não existe nos municípios ribeirinhos uma unidade de 

processamento do pescado, de caráter industrial. Os portos com melhor infra-

estrutura de frio são os existentes nos municípios de Pilão Arcado (Passagem), e 

Remanso (Ancorador), onde são encontradas apenas fábricas de gelo. 

Os locais de comercialização de pescado, além dos próprios locais de 

desembarque, são as feiras e mercados públicos existentes nas sedes de municípios 

e distritos. Os intermediários são os principais compradores do pescado, são eles que 

regulam o preço do peixe na região, na maioria das vezes esses, adquirem quase que 

na sua totalidade a produção e repassando aos vendedores nos mercados municipais, 

comercializando também para os municípios vizinhos e para locais fora do Estado. 

O povoado de Passagem (Pilão Arcado - BA) concentra a maior quantidade de 

desembarque e comercialização de pescado do Território Sertão do São Francisco. 

Não existe nenhum controle de qualidade nem quantidade do produto comercializado, 

as informações são bastante difíceis de serem coletadas por parte dos atravessadores 

que se recusam a passar os dados de produção, geralmente essas informações são 

repassadas pelos próprios pescadores e pela colônia. Na ocasião dos desembarques 

a maioria da produção é recepcionada e acondicionada em caminhões térmicos na 
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margem do rio, e assim destinada para outros municípios ou até para fora do estado. 

Segundo foi relatado normalmente saem em média de 03 caminhões térmicos por 

semana, aproximadamente 10 a 12 toneladas/semana, com destino principalmente 

para São Luis (MA), Teresina (PI) e Itabaiana (SE).  

Grande parte do pescado é capturado através de redes de espera e caceia, 

segundo relatos a partir do mês de maio quando o rio começa a vazar esse tipo de 

pesca é mais apropriada.  Nesse tipo de arte de pesca o pescador, geralmente o mais 

experiente chega no ponto onde irá ficar a caceia e a partir de conhecimentos como a 

corrente da água, a temperatura, a posição do vento entre outros define o local exato 

que irá soltar a rede. A partir desse local vai soltando a rede no meio do rio e a própria 

corrente da água vai levando a rede para os pontos de pesca já conhecidos por esses 

pescadores. Quando não estão pescando de caceia os entrevistados informaram que 

usam a pesca com linha ou espinhel, conhecido também por “trio”, nesse tipo de pesca 

é colocado uma corda principal que é fixada por boias e cordas secundárias (espieis) 

com anzóis com iscas, geralmente de 30 a 100 anzóis. A figura 20 representa a arte 

de pesca, denominada “caceia”, praticada entre os pescadores do município de Pilão 

Arcado – Ba. 

Figura 20 - Modelo de pesca do espinhel de fundo 

 

Fonte IABS - Instituto Ambiental Brasil Sustentável, 2019  

 Os pescadores relataram que a partir dos meses de setembro e outubro a 

malha miúda (proibida) 8,9,10 e 11 mm ainda é muito usada por alguns pescadores 
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que não respeitam o tempo de desenvolvimento das espécies prejudicando todos os 

outros pescadores.  

Na pesca de caceia  as espécies capturadas pelas redes são: Pescada 

(Plagioscion spp.), Tilápia (Oreochromis niloticus), Piranha (Pygocentrus piraya e 

Serrasalmus spp.), Curimatã (Prochilodus spp.),Traíra (Hoplias malabaricus), 

Tucunaré (Cichla spp.), Apaiari (Astronotus ocellatus), Piau Verdadeiro (Leporirus 

elongatus), Tambaqui (Colossoma macropomum) e Surubim (Pseudoplatystoma 

coruscans).  

As principais espécies capturadas pelas linhas de mão e espinheis são: 

Tucunaré (Cichla spp.), Piranha (Pygocentrus piraya), Pirambeba (Serrasalmus spp), 

Pescada (Plagioscion spp.), Mandi (Pimelodus maculatus), Dourado (Salminus 

brasiliensis), Traíra (Hoplias malabaricus) e Apaiari ou Carapeba (Astronotus 

ocellatus) 

No quadro 02, os pescadores relataram que durante a pescaria têm um custo 

para realizarem a atividade que corresponde a aproximadamente 32% da sua venda 

bruta. Conforme informações que esses custos variam muito de acordo com o local 

onde será realizada a pescaria por causa dos gastos com combustível e alimentação 

esses pescadores informaram que chegam a gastar  de R$ 200,00 a R$ 400,00.  

Quadro 02 – Custos com a pesca por pescador da localidade de Passagem, Pilão Arcado/BA. 

INSUMO Unidade Quantidade CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL(R$) 

Gasolina litros 10 5,00 50,00 

Óleo de Motor litros 20 4,00 80,00 

Gelo kg 100 0,15 15,00 

Alimentação kg   55,00 

    200,00 

Fonte Autor, 2019. 

A produção e venda do pescado varia, conforme a abundância em 

determinadas épocas do ano. Os entrevistados não conseguem informar com 

exatidão a sua renda com a pesca, já que outros fatores principalmente ambientais e 

climáticos iram influenciar na sua receita. Todos os entrevistados relataram que o nível 

de satisfação com a sua produtividade é de frustração, já que eles relatam que 
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comparando com o passado tinham uma produção muito superior as de hoje. Santos 

et al (2005) explica que na atividade pesqueira os custos variáveis ou operacionais 

envolvem os desembolsos efetuados somente durante o esforço de pesca. Entre 

esses custos variáveis, estão o gelo para a conservação dos peixes, combustíveis, 

apetrechos, fretes, e outros custos não previstos que ocorrem durante as pescarias, 

assim como a alimentação. 

6.8  FAIXA ETÁRIA DOS PESCADORES DA LOCALIDADE SALDANHA MARINHO. 

De acordo com os dados obtidos referentes a idade dos pescadores, observou-

se uma variação de 25 a 63 anos, onde 40% estão na faixa etária de 25 a 46 anos, 

13,3% de 47-57 anos e 6,7% de 58-63 anos. Como a pesca artesanal se encontra em 

crise a maioria dos entrevistados relataram que seus filhos não seguirão na atividade, 

pois ocorre uma dificuldade de sobrevivência unicamente da pesca, desanimando 

assim os jovens que compreendem que a pesca já não está dando mais retorno 

financeiro para mantem as futuras famílias. Ainda assim, observou-se um percentual 

alto de pescadores jovens e adultos de meia idade na faixa etária de 25 a 46 anos (40 

%), isso se deve a questão de muitos desses que são filhos de pescadores, terem 

constituído família mantendo-se na atividade, assim como os pais.  

A falta de emprego para ter uma renda extra nas comunidades tem levado essa 

faixa de entrevistados continuarem na atividade. Os pescadores mais velhos 

relataram que ainda continuam na pesca por se sentirem bem fisicamente e que 

somente iram abandonar quando não puderem mais fisicamente suportarem, outros 

relataram que as condições de sobrevivência da família interferem na sua decisão em 

continuarem trabalhando. A figura 21, representa um gráfico com  a faixa etária dos 

pescadores da localidade de Saldanha Marinho, distrito de Pilão Arcado – Ba. 

Figura 21 - Faixa etária dos Pescadores da Localidade de Saldanha Marinho. 

 
Fonte Autor, 2019. 
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A média de idade encontrada na região apresenta valor aproximado ao 

encontrado por Lira et al. (2010), de 38 anos. 

6.9 GÊNERO ENTRE OS PESCADORES DA LOCALIDADE SALDANHA MARINHO. 

Quanto ao sexo, 77% dos participantes são masculinos e 23 % feminino, figura 

22. Esse resultado ocorreu pelo fato da pesquisa ter como critério de participação os 

pescadores/as que vão pescar mais de três dias por semana. Observou-se que as 

mulheres foram as mais envolvidas na organização dos petrechos de pesca como 

confecção e reparo de redes, no beneficiamento da produção (tratamento, salga) e 

comercialização. Como também elas estão organizadas através de associação, nas 

atividades da colônia, participação das políticas públicas do setor, buscando melhorias 

para a família.   

Por serem mulheres, e pelo fato de desenvolverem as tarefas no mesmo 

espaço em qual se encontra a Casa (com letra maiúscula, como referência não 

somente à casa material, mas também ao espaço domiciliar e familiar, imposto às 

mulheres), essas atividades produtivas que realizam por elas são consideradas 

“meras” extensões dos afazeres domésticos, não diferenciam, diante do olhar social, 

de outros afazeres domésticos privados, o que se configura como um grande equívoco 

já que, em casa ou nos galpões, são tarefas que demandam mão-de-obra, materiais 

e tempo (FASSARELLA, 2008). 

 A pesquisa constatou a presença das mulheres em algumas experiências de 

comercialização de pescado, na região já existem grupos que processam pescados 

para fazer subprodutos como espetinho, quibe, croquete, bolinho, caldo concentrado 

da cabeça de peixe, o grupo tem buscado também aprender artesanato com usadas 

espinhas, escamas de peixes para melhorar a renda das famílias durante os eventos 

que acontecem na região. A   colônia e a CPP são os maiores incentivadores dessas 

ações. A figura 22, representa um gráfico com o gênero entre os pescadores 

artesanais da comunidade de Saldanha Marinho, no município de Pilão Arcado – Ba. 
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Figura 22 – Gênero entre pescadores artesanais da Vila Saldanha Marinho 

 
Fonte Autor, 2019 

Lira et al. (2010), observaram ainda que 67% dos pescadores em Pernambuco 

são do sexo masculino, ao passo que Alencar e Maia (2011), afirmam que na região 

Nordeste, onde a pesca artesanal é predominante, as mulheres têm 39% de 

participação dentro da atividade pesqueira. Levando esses valores para o cenário 

nacional, os mesmos autores citam que as mulheres representam 34,9% dos 

pescadores artesanais. A figura 23, representa o envolvimento de pescadoras da 

colônia de Pescadores Z-049 de Pilão Arcado – Ba, durante uma formação no curso 

de processamento de pescado, organizado pela diretoria da colônia com o apoio da 

CPP. 

Figura 23 – Curso de Processamento de Pescado na colônia Z-049. 

 

Fonte Colônia Z-049. 

 

6.10 AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA DOS PESCADORES ARTESANAIS 

PESQUISADOS DA LOCALIDADE DE SALDANHA MARINHO – PILÃO ARCADO BA. 

 Com relação autodeclararem referente a raça, aqueles que auto afirmaram 

pardos corresponde a 52% dos entrevistados serem pardos, 28% brancos e 20% 
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negros. Caso adotemos a abordagem movimento negro brasileiro, que contabiliza 

negros e pardos juntos, podemos afirmar que os afrodescendentes são majoritários 

no município, representando 72% das pessoas da comunidade (IBGE, 2010).  A figura 

24, representa um gráfico com a autodeclaração de raça entre os pescadores 

artesanais da localidade de Saldanha Marinho, no município de Pilão Arcado Ba.  

Figura 24 - Autodeclaração de raça dos pescadores artesanais de Saldanha 

Marinho, Pilão Arcado, BA. 

 
Fonte Autor, 2019. 

6.11 ESTADO CIVIL DOS PESCADORES DA VILA SALDANHA MARINHO 

Referente ao estado civil, 67,1% dos entrevistados informaram que eram 

casados, 33,3% viviam em regime de união estável, 3% informou ser divorciado e 16,6 

% afirmaram que eram solteiros (FIGURA 22). Apesar disso, aqueles que auto se 

declaravam solteiros muitos tinham filhos e viviam com uma companheira, e se 

consideravam solteiros, em outros casos tinham filhos e não viviam mais com a 

família. Segundo Diegues (1973), os pescadores artesanais trabalham na maioria das 

vezes sozinhos e/ou utilizam mão de obra familiar ou não assalariada, de ambos os 

sexos e com grande amplitude etária. O fato de utilizarem a mão de obra familiar na 

atividade pesqueira pode explicar o grande percentual de pescadores que declararam 

casados. A figura 25, representa o estado civil entre os pescadores artesanais da vila 

Saldanha Marino, no município de Pilão Arcado Ba. 
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Figura 25 - Estado civil dos pescadores artesanais de Saldanha Marinho, Pilão 

Arcado, BA. 

 
Fonte Autor, 2019 

 

6.12 NÚMERO DE DEPENDENTES POR FAMÍLIA DOS PESCADORES DA VILA 

SALDANHA MARINHO 

 Analisando o número de dependentes por famílias em geral, a maior parte das 

famílias eram formada por 4 dependentes (mãe e três filhos), famílias com 1 a 2 

dependentes correspondem a 23,3% dos entrevistados, 3 a 4 dependentes 

correspondem a 43,3% dos entrevistados, 5 a 6 dependentes correspondem a 20,1% 

dos participantes  e de 8 a 9 dependentes na família foi a informação dada por 13,3% 

dos participantes da pesquisa . A figura 26, representa um gráfico com o número de 

dependentes dos pescadores da vila Saldanha Marinho, no município de Pilão Arcado 

Ba. 

Figura 26 - Número de dependentes dos pescadores da Vila Saldanha Marinho, 

Pilão Arcado/BA. 

  
Fonte Autor, 2019. 
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Os dados coletados é semelhante a Lira et al. (2010)  observou no estado de 

Pernambuco, uma média de 2,8 filhos. Semelhante também ao descrito no CENSO 

2010, no qual a média nacional de filhos por mulher é de 1,9 (IBGE, 2010). 

6.13 ESCOLARIDADE DOS PESCADORES ARTESANAIS ENTREVISTADOS DA   

VILA SALDANHA MARINHO. 

A figura 27, representa uma estudante da escola municipal vila Saldanha 

|Marinho, durante o seminário lagoa viva, que aconteceu em outubro de 2018, na vila 

Saldanha Marinho, no município de Pilão Arcado Ba. 

 

Figura 27 – Estudante da Vila Saldanha Marinho – Durante Seminário Lagoa Viva, 

Pilão Arcado/BA.  

 

Fonte Autor, 2019. 

Ao analisar o grau de escolaridade dos participantes da pesquisa, 28 % dos 

entrevistados se autodeclararam analfabetos, 40% desses informaram que tem 

somente o ensino fundamenta incompleto (1ª a 4ª série), 12% dos entrevistados 

informaram que relataram que tem o ensino fundamental completo (5ª a 8ª série), 16% 

declararam que tem o ensino médio incompleto, e apenas 4% informaram que 

possuíam o ensino médio completo.  

O nível de escolaridade dos mesmos é baixo, já que somando os níveis de 

escolaridade aqueles que não conseguiram terminar os seus estudos da  1ª a 4ª%, 

aqueles que conseguiram concluir essa fase, aqueles que não conseguiram 
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concluíram e não concluíram  a fase de 1ª a 8ª série e aqueles que se declaram 

analfabetos esse percentual pode chegar a 95%  dos indivíduos que participaram da 

pesquisa, evidenciando que o acesso à escolaridade ainda precisa ultrapassar 

barreiras políticas, econômicas e sociais, principalmente, em comunidades ribeirinhas, 

por estarem, muitas vezes, distantes de grandes centros e localizadas em lugares de 

difícil acesso. Alencar e Maia (2011), afirmam que 75% dos pescadores brasileiros 

possuem apenas o ensino fundamental incompleto. Na região Nordeste, os mesmos 

autores afirmam que 72% possuem o até o ensino fundamental incompleto. A figura 

28, representa a escolaridade entre os pescadores artesanais da vila Saldanha 

Marinho, no município de Pilão Arcado – Ba. 

Figura 28– Escolaridade dos pescadores da Vila Saldanha Marinho, Pilão 

Arcado/BA. 

 
Fonte Autor, 2019. 

6.14 RENDA DA ATIVIDADE PESQUEIRA DOS PESCADORES PESQUISADOS DA 

VILA SALDANHA MARINHO. 

Ao analisar a renda proveniente da atividade da pesca artesanal a pesquisa 

chegou aos seguintes dados: 43,3% dos entrevistados obtinham uma renda mensal 

de R$ 500,00 a R$ 1.000,00. Outros 26,6% ao final do mês obtinham renda mensal 

entre R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 e 30,1% dos pescadores entrevistados informaram 

que conseguiam retirar de renda da pesca artesanal R$ 1.501,00,00 a R$ 2.000,00 

(GRÀFICO 26). 
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Ainda pelos dados disponíveis no CadÚnico, verificou-se que 40% das famílias 

têm renda total declarada que variam entre R$ 71,00 e R$ 150,00 (vale lembrar que 

essa renda é considerada sem os repasses do Programa Bolsa Família, é a renda 

declarada inicial no CadÚnico). 

 Segundo os entrevistados existe uma variação de renda, pois a atividade da 

pesca artesanal é cercada de incertezas que tem forte relação com a questão de 

fatores ambientais que irão definir o sucesso da atividade pesqueira. Um problema 

recorrente na pesca artesanal é a intermediação na cadeia, que acaba por reduzir o 

preço da venda do pescado para o pescador artesanal. Mesmo que o pescado chegue 

caro para o cliente final. Esse problema já aparecia no diagnóstico realizado em 2005 

como um fator importante de desestruturação na cadeia produtiva para os pescadores 

artesanais.  Sendo um ponto crítico na melhoria da renda para esses pescadores 

(DIOGO et. al, 2005). A figura 29, representa um gráfico com a renda da atividade 

pesqueira dos pescadores artesanais da vila Saldanha Marinho, no município de Pilão 

Arcado Ba. 

Figura 29 – Renda da atividade pesqueira dos pescadores da Vila Saldanha 

Marinho, Pilão Arcado/BA. 

 
Fonte Autor, 2019. 

6.15 RENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS:  DEFESO E BOLSA FAMÍLIA DOS 

PESCADORES DA VILA SALDANHA MARINHO. 

Os programas sociais, são uma complementação da renda dos pescadores, 

esses direitos conquistados são uma compensação importante na melhoria da renda 

dessas famílias   que se encontram em situação de pobreza extrema para que essas 

possam melhorar a sua condição de vida  e conseguirem complementação de renda 

das famílias, o estudo analisou a renda mensal dos participantes considerando as 12 
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(doze) parcelas recebidas pelo programa bolsa família e as 04 (quatro) parcelas 

recebidas do seguro defeso por ano. Oliveira (2009, p. 59), considera que: “Um fator 

de cunho socioeconômico muito importante para estas comunidades é o seguro-

defeso, que ocorre no período de novembro a fevereiro, onde os pescadores recebem 

um salário mínimo por mês durante este período. A pesca neste período sofre 

restrições em função da atividade reprodutiva de determinadas espécies de peixes. 

Em geral, para a maioria das famílias (75% dos entrevistados) a renda mensal 

dos programas sociais recebidos varia entre R$ 601,00 a R$ 900,00, outros 20% dos 

entrevistados recebem entre R$ 400, 00 a R$ 600,00 e apenas 5% recebem entre R$ 

901,00 a R$ 1.250,00.  A figura 30, representa um gráfico com  a renda dos programas 

sociais Seguro Defeso e Bolsa Família entre os pescadores artesanais da vila 

Saldanha Marinho no município de Pilão Arcado Ba. 

Figura 30 - Seguro Defeso e Bolsa Família dos pescadores da Vila Saldanha 

Marinho, Pilão Arcado/BA. 

 

Fonte Autor, 2019. 

Esses valores têm a haver com a quantidade de membros da família que 

recebem mais de um seguro defeso ou tem uma maior quantidade de filhos com idade 

para se enquadrar no programa bolsa família. Para ter acesso ao programa bolsa 

família, o beneficiário   precisa ter renda familiar por pessoa de até R$ 85,00 mensais. 

Para isso a família teve ter na sua composição crianças ou adolescentes de até 17 

anos. Um ponto importante é o que qualifica a família de baixa renda, de acordo com 

o CAD-ÚNICO (Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal – Decreto 

6.135 de 26 de junho de 2007), família de baixa é aquela que tem renda familiar per 

capta de até meio salário mínimo (R$ 499.00), não somando a esses recursos os 
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advindos dos programas para erradicação do trabalho infantil, o Bolsa família, o pró-

jovem e o agente jovem, os quais são ligadas ao de desenvolvimento social e humano. 

6.16 SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA DE CONSUMO) DOS PESCADORES DA VILA 

SALDANHA MARINHO. 

A figura 31, representa um morador da vila Saldanha Marinho realizando o 

abastecimento de água para o consumo da família na lagoa Saldanha Marinho, no 

município de Pilão Arcado Ba. 

 

Figura 31 – Abastecimento de água em domicílio rural de Saldanha Marinho, Pilão 

Arcado/BA. 

 

Fonte Autor, 2019. 

 

  O saneamento básico, com relação a água usada pela família para beber, 

80% dos entrevistados relataram que consomem a água sem nenhum tratamento, 

20% dos pescadores informaram que fazem um tratamento básico com o uso de água 

sanitária. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (IBGE, 

2012), 67,2% da população rural captam água de chafarizes e poços protegidos ou 

não, em cursos d’água sem nenhum tratamento e em outras fontes geralmente 

insalubres. A figura 32, representa os dados referente ao saneamento básico, no 

aspecto água de consumo dos pescadores da vila Saldanha Marinho, no município de 

Pilão Arcado – Ba. 
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Figura 32 - Água de consumo dos pescadores da Vila Saldanha Marinho, Pilão 

Arcado/BA. 

 

Fonte Autor, 2019. 

 

6.17 SANEAMENTO BÁSICO (DESTINO PRINCIPAL DO ESGOTO) DOS 

PESCADORES DA VILA SALDANHA MARINHO. 

Embora tenha havido avanços em saneamento básico no Brasil, mesmo assim, 

a posição que o Brasil ocupa em um ranking de 200 é o 112º lugar. Segundo a 

pesquisa nacional de saneamento básico (PNSB, 2008), pouco da metade dos 

municípios brasileiros (55,2%) tinham serviço de esgotamento sanitário por rede 

coletora, que é o sistema apropriado, marca pouco superior à observada na pesquisa 

anterior realizada em 2000, que registrava 52,2%.  

Segundo o IBGE (2010), além da metade dos domicílios de Pilão Arcado não possuir 

banheiro, em outros 42,38% dos imóveis o esgoto é direcionado para as chamadas 

fossas negras, que não oferecem nenhum tratamento. A figura 33, representa um 

gráfico com os dados referente ao saneamento básico, destino principal do esgoto 

das residências dos pescadores da vila Saldanha Marinho, no município de Pilão 

Arcado – Ba. 
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Figura 33 - Destino principal da água de esgoto dos pescadores da Vila Saldanha 

Marinho, Pilão Arcado/BA. 

 

Fonte Autor, 2019. 

 

6.18 CONDIÇÕES DE MORADIA DOS ENTREVISTADOS DOS PESCADORES DA 

VILA SALDANHA MARINHO. 

 

A figura 34, representa uma residência de pescadores situada na vila Saldanha 

Marinho, no município de Pilão Arcado – Ba, nota-se que a moradia dos pescadores 

são bastante simples. 

 

Figura 34 – Residência de Pescador da Vila Saldanha Marinho, Pilão Arcado/BA. 

 

Fonte Autor, 2019. 

As moradias dos pescadores são em geral bastante simples, mas há situações 

onde a simplicidade se transforma em precariedade extrema. Outro grave problema é 
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a pequena quantidade de residências equipadas com fossa séptica, o que leva as 

famílias a fazerem suas necessidades fisiológicas na caatinga, favorecendo a 

disseminação de doenças. 

Quando foi perguntado sobre a situação da moradia dos entrevistados, 65% 

responderam que consideram as condições da sua moradia como regular, 20% dos 

entrevistados informaram que consideram a situação de suas casas péssimas e 

somente 15% consideram a sua moradia boa, 100% das residências dispõem de 

energia elétrica monofásica nas residências, pois a comunidade foi atendida pelo 

programa luz para todos, não há coleta de lixo na comunidade, ficando o lixo a céu 

aberto. Constatou-se elevada proporção de moradias ainda construídas em taipa, 

cobertas com telhas de barro, o que revela a pobreza nessas localidades. 

Adicionalmente, registrou média de número de cômodos nas casas de 3 a 4, com área 

de construção de 70 m2 o que constitui casas pequenas cujo em grande maioria os 

banheiros estão localizados fora da área das casas. A figura 35, representa um gráfico 

com as condições de moradia segundo os pescadores da vila Saldanha Marinho, no 

município de Pilão Arcado Ba. 

Figura 35 - Condições de moradia dos pescadores da Vila Saldanha Marinho, Pilão 

Arcado/BA. 

 

Fonte Autor, 2019. 
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6.19 DADOS E EQUIPAMENTOS DA PESCA DOS PESCADORES DA VILA 

SALDANHA MARINHO. 

Quanto a embarcação utilizada pelos pescadores para exercer a sua profissão 

40% informaram que usam canoas de dois bicos de propulsão a motor, outros 40% 

usam canoas de motor e outros 20% usam barco de madeira a remo. Com relação as 

condições de uso de suas embarcações. Constatou que a maioria das embarcações 

não são cadastradas na Marinha do Brasil os entrevistados possuem embarcações 

tipo canoa de dois bicos, construídas em madeira e com tamanho que variam de 5,0 

a 7 m de comprimento, sendo o tipo predominante em toda a região, e utilizam para a 

sua propulsão um pequeno motor de fixação na popa, conhecido popularmente por 

“motor de rabeta”, cuja potência utilizada nas pescarias varia de 5,5 a 6,5 HP.  

Utilizam também embarcações maiores com 12 a 16 metros de comprimento, 

conhecidas como “barca mãe” (figura), é essa embarcação que geralmente leva toda 

a estrutura de pesca como gelo, redes, alimentação, combustível e serve também 

como estrutura de descanso para os pescadores após a pescaria quando estão nos 

acampamento que duram geralmente de 10 a 15 dias acampados. A figura 36, 

representa os tipos de embarcações utilizada pelos pescadores da vila Saldanha 

Marinho, no município de Pilão Arcado – Ba. 

 

Figura 36 – Tipo de embarcação dos pescadores artesanais da Vila Saldanha 

Marinho, Pilão Arcado/BA. 

 
Fonte Autor, 2019. 
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As figuras 37 e 38, representam canoas típicas utilizadas pelos pescadores 

artesanais da vila Saldanha Marinho, no município de Pilão Arcado – Ba. 

 

Figura 37 – Embarcação dos pescadores da Vila Saldanha Marinho, Pilão 

Arcado/BA. 

 

Fonte Arquivo CPP, 2019. 

 

Figura 38 – Embarcação dos pescadores da Vila Saldanha Marinho, Pilão 

Arcado/BA 

 

Fonte Autor, 2019. 
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7 DETALHAMENTO DO PRODUTO  

 

O mestrado profissional em Extensão Rural tem como exigência em seus 

critérios do regulamento a elaboração de um produto a ser utilizado pelos participantes 

como ferramenta de conhecimento e que possa dar respostas necessária para 

compreensão de determinado problema. Com o intuito de repassar conhecimento a 

respeito das lagoas marginais é que foi criado o ECOLAGOA, que é um aplicativo 

(Software) educativo e informativo que tem como objetivo atender os pescadores 

artesanais, estudantes, professores, pesquisadores e instituições que tem interessem 

em conhecer mais, sobre as lagoas marginais do município de Pilão Arcado – Ba, 

espera-se que através do aplicativo o usuário possa analisar e compreender onde 

estão localizadas as lagoas marginais do município de Pilão Arcado e quais os seus 

principais problemas. O aplicativo traz informações sobre 19 (dezenove) lagoas que 

foram georreferenciadas pela pesquisa onde o usuário poderá visualizar e conhecer 

informações como classificação das lagoas como sazonal ou perenes, perímetro, 

área, as coordenadas geográficas, os principais problemas ambientais e as espécies 

que se reproduzem nessas lagoas , para aqueles que querem conhecer um pouco 

mais sobre as lagoas o aplicativo tem também duas abas “saiba mais e sobre”, nessas 

abas é possível conhecer mais sobre as lagoas marginais e alguns resultados da 

pesquisa, além disso o aplicativo traz também  um vídeo produzido pela pastoral da 

terra como tema MEDO. O software foi construído para ser baixado na plataforma 

Android, segue nos anexos um tutorial que informar como o aplicativo pode ser 

baixado. Após o processo de patenteamento do aplicativo segundo as normas da 

UNIVASF, o produto está disponível na página da coordenação do programa para a 

divulgação. O produto foi validado durante a assembleia de pescadores artesanais da 

colônia de pescadores de Sobradinho Ba. 
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8 CONCLUSÃO 

Conforme foi demonstrado a pesquisa pode elucidar o papel das lagoas 

marginais para a garantia da reprodução das espécies do rio São Francisco e para a 

continuidade da atividade da Pesca Artesanal. Segundo os dados levantados 75% 

das lagoas marginais se encontram completamente secas, influenciando diretamente 

na produção pesqueira no rio São Francisco.  

O estudo em questão dialogou com os pescadores, suas organizações, com as 

instituições de apoio a pesca artesanal, com a escola, com a igreja e com órgãos 

responsáveis pela fiscalização ambiental ao longo do Rio São Francisco. A partir 

dessas discussões foi possível levantar as principais lagoas marginais da região bem 

como os principais problemas que atualmente tem impactado e diminuído a condição 

que essas lagoas têm para cumprir o seu papel de reprodução das espécies.  

A pesquisa revelou o Piau de cheiro (Schizodon knerii), Piau cabeçudo ( 

Leponirus elongatus), Curimatã ( Prochilodus spp.) e o Tucunaré ( Cichla spp.) foram 

as espécies mais capturadas durante o período de estudo, ao analisar o Cálculo de 

Captura por Unidade de Esforço – CPUE dos pescadores do porto de Passagem a 

pesquisa revelou que atualmente a produção dos pescadores foi de  25,0 

kg/pescador/dia. A partir das informações dos pescadores a pesquisa levantou a 

existência de 197 lagoas marginais, porém no município de Pilão Arcado BA, foram 

georreferenciadas 19 lagoas destas 11 lagoas são sazonais, ou seja, passam a maior 

parte do ano secas e 8 dessas lagoas são perenes e passam a maior parte do ano 

cheias. São necessários novos estudos para descobrir a cota máxima necessária para 

a manutenção das principais lagoas marginais que são consideradas prioritárias para 

os pescadores e que ainda permanecem cheias. 

Ao analisar os aspectos sociais dos pescadores da vila Saldanha Marinho, a 

pesquisa levantou que a grande maioria dos pescadores entrevistados são adultos na 

faixa etária variando de 47 a 57 anos, a maioria dos pescadores são do sexo 

masculino 77%, a maioria se reconhecem como pardos 52%, a grande maioria é 

casado com 67,1% e quando ao número de dependentes a maioria tem de 2 a 3 

dependentes 43,3%, a pesquisa constatou que a maioria tem escolaridade baixa, com 

apenas 1ª a 4ª que corresponde a 40%, a renda dos pescadores com a pesca 
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artesanal foi considerada baixa de R$ 500,00 a R$ 1.000,00, embora 75% conseguem 

completar essa renda com os programas socias bolsa família e seguro defeso. Ao 

analisar a questão do saneamento básico no aspecto água para o consumo 80% não 

usam nenhum tratamento na água que usam para beber, ao analisar o destino final 

do esgoto a grande maioria 80% também jogam o esgoto a céu aberto, quando foi 

analisado as condições de moradia 65% declararam que a sua moradia é irregular, 

necessitando de reformas. Sobre o tipo de canoas utilizadas para a pesca a maioria 

dos pescadores da região utilizam canos de dois bicos com motor rabeta de 5 a 7 m 

de comprimento cuja potência varia de 5,5 a 6,5 HP. O Software de 

georreferenciamento das lagoas marginais produzidos pela pesquisa em conjunto 

com os pescadores tem como principal função conhecer e discutir a problemática do 

Rio São Francisco que passa também pela preservação dessas lagoas marginais. 

Portanto a discussão não se esgota aqui, já as proposições sugeridas pelos 

pescadores e demais órgãos, precisam sair do campo das discussões para o campo 

das ações. No olhar do pesquisador a pesquisa ajudou pensar também no rio São 

Francisco na perspectiva das lagoas marginais que seguem sendo negligenciadas.  O 

trabalho tem o sentido de favorecer a população um maior conhecimento sobre 

ecossistema tão importante que são as lagoas marginais. 
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APÊNDICE 

Quadro 3 - Modelo de campos do formulário de cadastro de pescador e do 

desembarque pesqueiro. 

Item  Descrição 

1 Dados Gerais 

1.1 Nome 

1.2 Apelido 

1.3 Idade 

2 Embarcação 

2.1 Barco Tipo 

2.2 Motor Tipo 

2.3 Denominação da embarcação 

3 Dados de pesca 

3.1 Local de pesca 

3.2 Nº de pescadores 

3.3 Data da chegada da viagem de pesca 

3.4 Dias de Pesca 

3.5 Características do Apetrecho Utilizado 

3.5.1 Redes 

3.5.2 Linhas 

3.5.3 Outros 

3.5.4 Descrição do Apetrecho 

3.6 Tipo de Isca 

3.7 Captura por pescado (espécie ou o nome comum declarado no 

desembarque), em kg 

3.8 Tipo de conservação a bordo 

3.9 Distância para o local de pesca em hora 

 
 
 


