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Resumo

A construção do reservatório para a operação da usina hidrelétrica de Xingó trouxe novas possibilidades de uso
de suas águas, assim como muitos problemas as comunidades ribeirinhas do seu entorno. Diante disso, esta
pesquisa objetivou realizar um levantamento no reservatório de Xingó para obtenção de subsídios necessários
ao desenvolvimento de políticas públicas que culminem para uma gestão socioambiental da pesca no município
de Delmiro Gouveia, Alagoas. O levantamento foi realizado entre os meses de março a dezembro de 2016, por
meio de pesquisas bibliográficas, entrevistas estruturadas com pescadores de quatro comunidades ribeirinhas,
coleta de peixes e conversas formais com os técnicos da secretaria municipal do meio ambiente. Os resultados
mostraram que as águas do reservatório são usadas para diversos fins. A pesca é representada em sua maioria
por pescadores do sexo masculino; os pescadores têm idade entre 29 e 75 anos e grande parte possui baixa
escolaridade. Após a construção deste reservatório houve uma redução no número das espécies de peixes,
levando os pescadores a procurarem atividades paralelas, como a piscicultura. Verificou-se que as espécies
mais frequentes na pesca foram: Plagioscion squamosissimus (HECKEL, 1840) e Metynnis lippincottianus (COPE,
1870). Acerca da gestão socioambiental no setor pesqueiro, constataram-se ações governamentais nas esferas
federal, estadual e municipal.

Palavra Chave: Comunidades ribeirinhas. Impactos ambientais. Pescadores.

Abstract

The construction of the reservoir for the operation of the Xingó hydroelectric plant brought new possibilities
of consumption of its waters, as well as many problems for the riparian communities around it. In face of
this, this paper aimed to conduct a research in the Xingó reservoir to obtain the necessary subside to develop
public policies that result in a socio-environmental management of fishing in the city of Delmiro Gouveia,
Alagoas state of Brazil. The data gathering was conducted between the months of march and October 2016,
through bibliographical researches, structured interviews with the fishermen from four riparian communities,
fish collection and formal conversations with the technicians from the municipal secretary of environment.
The results have showed that the waters of the reservoir are used for several purposes. Fishing is mostly
represented by male fishermen, with ages that vary from 29 to 75 years old, and most of them are poorly
educated. After the construction of the reservoir, there was a reduction in the number of fish species, which
made the fishermen look for parallel activities, such as fish-farming. It was verified that the most common
species for fishing were: Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) and Metynnis lippincottianus (Cope,
1870). In what concerns the environmental question in the fishing sector, governmental actions were found
in the federal, state and municipal cores.
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INTRODUÇÃO

A gestão socioambiental é o processo de articu-
lação das ações dos diferentes agentes sociais
que interagem em um dado espaço com vistas a
garantir a adequação dos meios de exploração
dos recursos ambientais, econômicos e sociocul-
turais (P. M. F. SANTOS et al., 2013).
Dentre tantas necessidades de gerir os pro-

blemas socioambientais encontram-se aqueles
provocados por ações antrópicas, a exemplo do
represamento de rios para a geração de energia
elétrica, tornando a parte do rio (reservatório)
com águas lênticas, trazendo assim limitações
no uso dessas águas (TENÓRIO, 2011).
Neste aspecto, compreender os conflitos cau-

sados a população ribeirinha do reservatório de
Xingó é de suma importância para que seja feita
uma gestão socioambiental sustentável da pesca
e da piscicultura (REZENDE et al., 2015).
Alguns pescadores estão migrando para a pis-

cicultura, deixando uma tradição milenar, por
uma questão de sobrevivência, devido à escassez
de peixes no reservatório de Xingó. Entretanto,
esta nova atividade pode ser sustentável ou pode
ocasionar ainda mais impactos ao meio ambi-
ente (BARROS, 2011).
Neste contexto de conflitos sociais e ambien-

tais aos quais os ribeirinhos do reservatório de
Xingó vem passando, em especial os do municí-
pio de Delmiro Gouveia, a gestão socioambiental
pode ser utilizada como ferramenta mitigadora
destes problemas. Já necessária, haja vista que
este município tem a décima maior população
do Estado de Alagoas, com mais de 50.000 ha-
bitantes (IBGE, 2014).
Diante do exposto, esta pesquisa objetivou

realizar um levantamento no reservatório de
Xingó para obtenção de subsídios necessários
ao desenvolvimento de políticas públicas que
culminem para uma gestão socioambiental da
pesca e da piscicultura no município de Delmiro
Gouveia, Alagoas.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

A pesquisa foi realizada no município de Del-
miro Gouveia-AL, nas delimitações com o re-
servatório de Xingó, em quatro comunidades de
pescadores (Figura 1) estabelecidas nas margens
deste reservatório, sendo estas as que possuem
um maior quantitativo de pescadores cadastra-
dos na colônia.

Figura 1. (A) Mapa de localização do município de Delmiro Gouveia; (B) Deta-
lhe das margens do reservatório de Xingó nas delimitações do município; (C)
Localização das comunidades de pescadores pesquisadas no município. Fonte:
Mota (2017).

Coleta e Análise dos Dados

Foi realizado um levantamento bibliográfico so-
bre os impactos ambientais causados às comu-
nidades estabelecidas na margem alagoana do
reservatório de Xingó, Baixo São Francisco, em
periódicos e em outros tipos de publicações, im-
pressas e online, sendo estabelecido um período
de 16 anos investigados, iniciando-se no ano de
2000 e concluído-se em 2016.

Foram feitas entrevistas estruturadas (mé-
todo quantitativo) durante os meses de setem-
bro e outubro de 2016; realizados registros foto-
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gráficos com os pescadores e piscicultores que
moram nas comunidades ribeirinhas da área de
estudo.

Cada participante da pesquisa recebeu um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), assegurando, assim, o sigilo na divulga-
ção das informações. Além disso, todos tiveram
suas falas transcritas manualmente. A identifi-
cação científica dos peixes foi realizada através
de coletas durante os meses de março a dezem-
bro de 2016, quando os peixes eram comprados
assim que capturados, uma vez por mês.

Os peixes coletados foram acondicionados, se-
guindo o protocolo da Coleção de Referência do
Rio São Francisco (CRSF), até serem transpor-
tados para a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) campus VIII, município de Paulo Afonso,
onde foram identificados cientificamente por
um revisor da CRSF.

Logo em seguida, foram fixados, utilizando-
se da técnica de afogamento (UIEDA et al., 1999),
concluindo-se com os depósitos dos espécimes
na CRSF do Campus VIII da UNEB, onde foram
tombados e fornecidos os COREs de cada espécie
de peixe.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética e Pesquisa da Universidade do Estado
da Bahia (CEP–UNEB), sob o número CAAE:
52223415.5.0000.0057, em 11/03/2016.

Resultados e Discussão

No município de Delmiro Gouveia acontece o
múltiplo uso das águas do reservatório de Xingó,
a saber: para abastecimento humano, desseden-
tação animal, irrigação, geração de energia elé-
trica, navegação, pesca e piscicultura, além de
servir como balneário e também para a prática
de esportes aquáticos e do turismo (BARROSO,
2015a).

Perfil dos Pescadores Entrevistados

Dos pescadores entrevistados, verificou-se que
apresentam idade entre 29 e 75 anos, sendo que
a grande maioria são idosos, com variação etá-
ria entre 61 a 75 anos (46,67%), revelando que
entre os pescadores deste município a atividade
pesqueira é pouco valorizada, ou seja, segundo

Santos e Sampaio (2013) a cultura da pesca não
desperta o interesse dos mais jovens e nem os
pescadores mais experientes querem repassar a
tradição adiante, pela ausência de expectativa,
ante o fato de se obter êxito na profissão.

Acerca da questão de gênero em relação aos
pescadores, os dados obtidos mostram que
66,67% são do sexo masculino e 33,33% do sexo
feminino. A questão da menor representativi-
dade da mulher na pesca, condiz com Freitas
et al. (2015), que demonstram que no Cânion
do rio São Francisco, onde está inserido o reser-
vatório de Xingó, 80,9% dos pescadores são do
sexo masculino, enquanto que o feminino é de
apenas 19,1%.

Sobre o grau de escolaridade dos entrevista-
dos constatou-se que 66,66% estudaram até o
fundamental incompleto e os demais 16,66%,
são semianalfabetos e analfabetos, condizendo
com Alencar e Maia (2011), os quais afirmam
que 75% dos pescadores brasileiros possuem
apenas o ensino fundamental incompleto. Con-
forme Lucena e Freire (2011), este resultado,
infelizmente, faz parte da realidade de pesca-
dores de quase todos os estados brasileiros, de-
monstrando que a maioria destes profissionais
apresenta baixa escolaridade.

Além da pesca, alguns dos pescadores tem
outras atividades para complementar a renda,
note-se que 30% são também agricultores e
13,33% usam da piscicultura para sobreviver,
corroborando com Rodrigues (2012) quando des-
creve que todos os pescadores entrevistados
têm a pesca como principal fonte de renda, po-
rém, praticam outras atividades (ajudante de
pedreiro, mateiro), exercidas por pouco período
de tempo, para complementarem, em geral, as
despesas familiares.

Impactos Ambientais

De acordo com os dados coletados, conexo ao que
foi encontrado na literatura, na opinião dos pes-
cadores o impacto que quase extinguiu a pesca
no Baixo São Francisco se deu em virtude do
barramento do rio para construção das Usinas
Hidrelétricas (83,33%), neste caso o barramento
para a operação da Hidrelétrica de Xingó.
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Outros impactos como o despejo de esgotos
industriais, residenciais e lixo; a construção de
barracos e casas as margens do rio ficaram em
segundo lugar (6,67%) e por último, a implan-
tação de empresas de ecoturismo (3,33%).

Os pescadores entrevistados relatam que, atu-
almente, só pescam corvina, pacu, tucunaré e
pirambebas, peixes que não tem muito sabor,
porém, eles consomem porque são as únicas
opções. Dentre estes, os mais capturados são
Plagioscion squamosissimus - corvina e Metynnis
lippincottianus – pacu, tendo sido confirmado
durante a pesquisa de campo, que foram fre-
quentes em mais de 70% das coletas.

Depois de analisados os peixes capturados,
conseguiu-se identificar 11 espécies, relaciona-
das na Figura 2:

Figura 2. Imagens de exemplares coletados após a pescaria com identificação
do nome científico, nome popular e CORE. Fonte: Autor (2016).

Legenda: Nome científico - nome popular:
(a) Schizodon knerii (Steindachner, 1875) - Piau;
(b) Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) – Pacu
ou CD; (c) Serrasalmus brandtii (Lütken, 1875) -
Pirambeba; (d) Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
- Traíra; (e) Astronotus ocellatus (Swainson, 1839)
- Apaiari; (f) Cichla sp. - Tucunaré; (g) Plagios-
cion squamosissimus (Heckel, 1840) - Corvina; (h)
Cichla kelberi (Kullander; Ferreira, 2006) – Tu-
cunaré amarelo; (i) Megalancistrus barrae (Stein-
dachner, 1910) - Acari; (j) Franciscodoras marmo-
ratus (Reinhardt, 1874) - Caboge; (l) Pimelodus
fur (Lütken, 1874) - Mandi-branco.

A PISCICULTURA COMO ALTERNA-
TIVA A ESCASSEZ DE PEIXES NO RIO

A piscicultura veio como alternativa de substitui-
ção ou complemento das atividades tradicionais
de subsistência da população local, como a pesca
extrativa (CODEVASF, 1985). Quando indagados
em relação à piscicultura, 70% os pescadores a
percebem como uma forma de desenvolvimento
sustentável para a comunidade; 13,33% disse-
ram que é mais uma modalidade de impacto
ambiental ao rio; 10% responderam que é uma
nova forma de sobreviver, já que os peixes estão
desaparecendo e 6,66% relataram que a criação
de peixes não traz ameaça alguma ao rio.
A piscicultura é uma das atividades que mais

cresce na região, segundo Ribeiro (2015) só o re-
servatório de Xingó produziu 1.705 toneladas de
tilápia em 2014 e a margem alagoana, dessa bar-
ragem, foi responsável por 87,69% da produção
de peixes. No município de Delmiro Gouveia, na
margem alagoana do reservatório de Xingó, exis-
tem três pisciculturas, localizadas nos Povoados
Cruz, Salgado e no Assentamento Lameirão.
Todos cultivam tilápia no sistema intensivo

de produção, fazendo uso de tanques-rede para
o criatório de peixes. Possuem licença ambien-
tal emitidas pelo Instituto do Meio Ambiente
do Estado de Alagoas – IMA, sendo um fator de
suma importância para a sustentabilidade local,
pois segundo Sarah (2013), tal fato, demonstra
conhecimento e controle por parte do referido
instituto, o que, de certa forma, confere a rele-
vância do processo da regularização ambiental
aos aludidos envolvidos e seus empreendimen-
tos.
Porém, os criadores sofrem com a inexistên-

cia de apoio técnico nas pisciculturas e a ausên-
cia do citado apoio acaba gerando descontenta-
mentos dos mesmos, originando a desistência
da atividade, o que é muito frequente no Baixo
São Francisco (ARAÚJO et al., 2008).

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA PESCA
E DA PISCICULTURA NO RESERVATÓ-
RIO DE XINGÓ

A gestão socioambiental da pesca na margem
alagoana do reservatório de Xingó é feita de
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forma muito pontual (SMARHCT - SECRETA-
RIA MUNICIPAL DOMEIO AMBIENTE, 2016). No
estado de Alagoas existe o Instituto do Meio Am-
biente (IMA), criado desde 1975, sendo o mais
antigo órgão ambiental do Brasil (IMA, 2015).
Segundo o IMA (2015), este órgão tem como

atribuições o licenciamento ambiental, fiscali-
zação e monitoramento; educação ambiental;
reconhecimento e gestão das Unidades de Con-
servação; gestão florestal; controles laboratori-
ais; proteção da flora e fauna nativas; assessorar
o Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambi-
ente - CEPRAM.
Porém, todas essas demandas requer uma

grande quantidade de mão de obra e infraes-
trutura especializada, o que não condiz com
a realidade deste órgão, que acaba não dando
conta de todos os municípios alagoanos, princi-
palmente no que condiz a fiscalização e monito-
ramento das margens do reservatório de Xingó
(SMARHCT - SECRETARIAMUNICIPAL DOMEIO
AMBIENTE, 2016).
Desde 2009, criou-se um Decreto, o Monu-

mento Natural do Rio São Francisco (MONA)
que transformou o Cânion do rio São Francisco,
ao qual o reservatório de Xingó está inserido,
em uma Unidade de Conservação da Caatinga,
com a finalidade de preservar as características
naturais deste local, possibilitando a realização
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação ambiental, de recreação
em contato com a natureza, de turismo ecoló-
gico, assim como também do setor pesqueiro na
região (ICMBIO, 2009),
Conta também com a parceria da Companhia

Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) e do Ins-
tituto de Ecologia Humana (IEH) desde 2009,
que atua em algumas práticas socioambientais,
através do Plano de Ação Socioambiental (PAS),
que realiza palestras e oficinas de Educação Am-
biental nas comunidades ribeirinhas, elevando a
cultura e as tradições destas comunidades (PAS,
2016).
Ainda no ano de 2009, foi criada a Secretaria

Municipal do Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Ciência e Tecnologia, que desenvolveu alguns
trabalhos que ajudaram na gestão socioambi-
ental da pesca no município, porém pontuais,

pela falta de incentivo financeiro governamen-
tal, como: o Programa Rio com Lixo não tem
Peixe, em que eram realizadas até o ano de 2016,
ações de Educação Ambiental, com palestras e
plantio de mudas nativas nas margens do re-
servatório de Xingó e o Programa Peixe Vivo,
no qual foram distribuídos mais de 200.000
alevinos de espécies nativas no reservatório e
de espécies de criação como tilápia e tambaqui
em açudes situados em pequenas propriedades
(SMARHCT - SECRETARIAMUNICIPAL DOMEIO
AMBIENTE, 2016).

Em 2015, foi criado o Conselho Consultivo do
Monumento Natural do Rio São Francisco, nos
estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, com o obje-
tivo de criar um Plano de Manejo Socioambiental
nestas áreas, contemplando os usuários do ter-
ritório de influência da Unidade de Conservação,
a saber: os setores de turismo, agropecuário,
de piscicultura, de pesca. Tais atividades são
praticadas por povos e comunidades tradicio-
nais dos municípios que fazem parte do aludido
monumento: Delmiro Gouveia, Piranhas e Olho
D’água do Casado, ambos em Alagoas; Paulo
Afonso-BA e Canindé do São Francisco - SE.
Ressalte-se, também, que estão presentes na
área, ações de instituições de ensino, pesquisa
e extensão (ICMBIO, 2015).

Em 2016, o município de Delmiro Gouveia-AL
passou a licenciar os empreendimentos de im-
pactos locais, incluindo as pisciculturas em sua
tipologia de licenças ambientais, tornando-se
um instrumento de gestão socioambiental muito
relevante no contexto da pesca, porque pode as-
segurar a sustentabilidade do reservatório de
Xingó futuramente (ALAGOAS, 2016).

CONCLUSÕES

Os pescadores e os piscicultores residentes no
município de Delmiro Gouveia-AL, que desen-
volvem suas atividades econômicas com o pes-
cado proveniente do reservatório de Xingó, são
beneficiados com ações realizadas pelos gover-
nos federal e estadual, mas, apenas recente-
mente, algumas ações do citado município co-
meçaram a ser desenvolvidas em prol da tradi-
ção pesqueira e da piscicultura.
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Durante o trabalho, foi possível perceber que
é necessário que os órgãos ambientais tenham
mais incentivo governamental, possibilitando
uma melhor assistência às comunidades ribei-
rinhas com ações contínuas de monitoramento,
educação ambiental e capacitações. Assim, as
comunidades destes municípios poderão ter os
impactos sociais e ambientais minimizados, evi-
tando o abandono de suas tradições e continu-
ando a viver sustentavelmente dos recursos pes-
queiros.
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