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1. Aspectos do Meio Físico 

1.1. Considerações Iniciais 

A situação atual das áreas de influência direta do Reservatório de Sobradinho 

caracteriza-se, principalmente, pelo esgotamento dos recursos naturais, como por 

exemplo, a falta d’água, irregularidade das precipitações pluviométricas e a baixa 

fertilidade natural dos solos. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
                    
                         Fig. 01  Situação atual do Reservatório de Sobradinho 
 

Segundo Lepsch (1977), o solo pode ser definido como a massa natural que compõe a 

superfície da terra, que suporta ou é capaz de suportar plantas ou também como a 

coleção de corpos naturais que contém a matéria viva, resultante da ação do clima e da 

biosfera sobre a rocha, durante certo tempo e influenciada pelo tipo de relevo. 

A importância do solo nas plantas está relacionada intrinsecamente ao suporte das 

mesmas e da disponibilização de nutrientes (macro e micronutrientes). Devido ao 

desmatamento inadequado da flora, surgem processos erosivos em algumas poucas 

regiões, acarretando aumento da sedimentação e formação de blocos de areia 

(assoreamento). Para a minimização desse problema, é imprescindível a adoção de 

práticas conservacionistas de uso do solo e reflorestamento de áreas ribeirinhas.  

Os diferentes tipos de solos caracterizam e diferem a margem esquerda da margem 

direita do lago de Sobradinho, o que foi observado nas estradas que davam acesso aos 

municípios e núcleos da borda do lago. 
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Na região, predomina o relevo plano e suave ondulado, sendo observado também 

montanhas e serras na margem direita do lago (Sento Sé e Xique-Xique), além de 

várzeas e terraços aluviais nesse município.  

A agricultura é bastante desenvolvida nas áreas marginais do Rio São Francisco, áreas 

de vazante ou áreas irrigadas particulares. Atualmente, nota-se grande interesse na 

substituição das culturas temporárias pela fruticultura. 

1.2. Metodologia 

Os dados obtidos sobre o Meio Físico foram levantados com base no seguinte roteiro 

metodológico: 

• documentos existentes em estudos,  

• visitas ao campo,  

• registros fotográficos, e  

• informações fornecidas por Engenheiros Agrônomos, Agricultores e Secretários da 

região que tinham conhecimento da área em estudo.  

Em cada município ou núcleo visitado, fazia-se um registro fotográfico do local, 

destacando-se, sobretudo, as áreas inundáveis e plantações existentes nas vazantes. 

Nos municípios, procurava-se sempre pelo Secretário de Agricultura. Quando o mesmo 

não se encontrava, a entrevista era realizada com Agricultores ou Engenheiros 

Agrônomos. Já nos Núcleos, além dos registros fotográficos, foram entrevistados os 

moradores ou representantes de Associações. 
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1.3.  Algumas Considerações Sobre do Uso do Solo 

É indiscutível a importância econômica e social que o rio São Francisco traz para a 

região semi-árida nordestina, já que várias comunidades sobrevivem da sua utilização. 

Com a construção da barragem de Sobradinho, a fim de regularizar a vazão de água 

para as hidroelétricas do baixo São Francisco, formou-se um lago de 70 km2 com um 

espelho d’água de 101 km2 (CHESF/FADE,2000 ), o qual inundou diversas áreas de 

vegetação nativa e alguns povoados da região. 

Sabe-se, porém, que antes do enchimento do lago, o uso do solo se restringia a 

agricultura de sequeiro, de vazante e a pecuária (caprino, ovino e bovino). E como a 

capacidade de uso do solo está interligada a fatores físicos como solo, clima e relevo, 

havia uma grande limitação na atividade agropecuária, chegando a ser apenas de 

subsistência, pois as condições climáticas e a baixa capacidade de retenção hídrica 

dos solos, eram condicionantes importantíssimos para estas atividades se 

desenvolverem. 

Com o enchimento do lago de Sobradinho, áreas ribeirinhas, com potencial agricultável 

por possuir solos de aluvião, foram suprimidas. Mas não houve um impacto muito 

grande, pois eram áreas de grande vazio demográfico. E hoje, as áreas que estão na 

borda do lago são de solos podzólicos, que por serem pouco e medianamente 

profundos e possuem fertilidade natural média, limitam a aptidão para agricultura 

(SILVA et. al., 1993). Porém, algumas manchas de solos agricultáveis são encontradas 

em cotas mais elevadas, sendo que essas duas áreas foram beneficiadas por projetos 

de irrigação artificial, transformando essa região na maior área frutícola do Brasil, onde 

se produz principalmente manga, uva e côco. 

Um aspecto interessante é que a regularização do São Francisco, inicialmente, 

impossibilitaria a continuação da agricultura de vazante, a qual aproveitava os 

sedimentos deixados pela baixa do rio São Francisco. Mas não vem ocorrendo, pois as 

baixas que vem ocorrendo, principalmente a deste ano, têm disponibilizado áreas de 

vazante, as quais são usadas indevidamente por agricultores da região e de outras 

áreas. 
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 1.3.1.  Solos da Margem Esquerda do Lago  

Na Margem Esquerda do lago, há predominância de Areias Quartzosas Distróficas A 

fraco na região de Pilão Arcado com pequenas manchas de latossolo vermelho 

amarelo distrófico e eutrófico textura média, Regossolo distrófico textura arenosa, 

solonetz solodizado Ta textura arenosa/média e podzólico vermelho amarelo Tb textura 

arenosa/média na região de Remanso. Observa-se, também, um pequeno trecho de 

solos litólicos distróficos A fraco, em formação, textura arenosa cascalhenta e média 

cascalhenta fase pedregosa e rochosa na região de Pau a Pique à Casa Nova.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 02 - Vista aérea do Núcleo Bem Bom                    Fig. 03 - Tipo de solo na margem esquerda 
                (Município de casa Nova) 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fig. 04 - Passagem Poeirão  (Pilão Arcado) 
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 1.3.2. Solos da Margem Direita 
 
 
Na Margem Direita do lago, encontram-se os planossolos solódico eutrófico, solonetz 

solodizado, ambos Ta textura arenosa e média/média e argilosa fase pedregosa e não 

pedregosa, solos litólicos eutróficos textura arenosa e média fase, todos A fraco na 

região de Sento Sé e Xique-Xique. Existem manchas de vertissolo, solos aluviais 

eutróficos (solódicos e não solódicos) e distróficos Ta e Tb textura indiscriminada, 

podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico, Tb abrúptico e não abrúptico textura 

arenosa/média e latossolo vermelho amarelo distrófico e eutrófico textura média, todos 

a fraco. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 05 - Montanha em Aldeia / Limoeiro / Pascoal          Fig. 06 - Solo de Aldeia/ Limoeiro/ Pascoal 
                      Núcleos de Sento Sé                          Núcleos de Sento Sé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                               Fig. 07 -  Solo salinizado de Aldeia/ Limoeiro/ Pascoal 
                                            Núcleos de Sento Sé 
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1.4. Clima 
 
De acordo com Köppen, o clima da região é classificado como semi-árido quente com 7 

a 8 meses de seca. De outubro a março, principalmente, ocorre uma precipitação anual 

de 400 – 800 mm. Segundo Nimer (1977, 1989), a temperatura média do mês mais frio 

é superior a 18ºC e as médias anuais não ultrapassam 27ºC.  
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2.  Aspectos do Meio Biótico 

2.1. Considerações Iniciais 

As observações realizadas em campo demonstram a realidade atual decorrente da 

grande baixa no nível d’água do Reservatório de Sobradinho. Esta problemática tem 

afetado sobremaneira todos os ecossistemas existentes nesta região, bem como tem 

ocasionado sensíveis transformações nos hábitos e no habitat natural, tanto da flora 

como da fauna e da organização humana, onde estes  elementos encontram-se 

intimamente inter-relacionados e interagem entre si. 

Este trabalho teve como base de comparação estudos anteriormente realizados para 

esta região pela CHESF/FADE (2000). Para os registros atuais, produto deste trabalho, 

considerou-se a ocorrência de algumas transformações significativas ao longo do 

tempo, provocadas pelo homem,  destacando-se as atividades extrativistas de pecuária 

e exploração dos recursos vegetais.  

Vale salientar, também, a utilização da técnica de irrigação para produção de alimentos 

(principalmente fruticultura), desenvolvida ao longo das margens do rio São Francisco. 

Trata-se de uma técnica que exige conhecimento e especialização, do contrário, pode 

provocar a salinização do solo, num processo que se torna ainda mais intenso por 

causa da evaporação da água provocada pelas altas temperaturas, que é uma 

característica inerente a estas áreas, aonde a água chega a evaporar 7 mm por dia e a 

temperatura pode atingir 60º C (EMBRAPA, 1996). 

Diante disso, a fauna nativa é atingida e padece em proporção direta à vegetação, até 

que se instale um período temporário de chuvas, e a vida volte a explodir em toda sua 

intensidade. 

Dos períodos críticos, decorrem as conseqüências drásticas, ou seja, maior intensidade 

dos impactos sobre o meio ambiente, caracterizado pelo desequilíbrio na dinâmica dos 

ecossistemas. 
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Foi observado um aumento acentuado na retirada da vegetação nativa, tanto para 

grandes cultivos (fruticultura), como para pastagens (causando perda progressiva de 

matéria orgânica do solo e erosão), produção de carvão, construção de habitações, 

móveis e cercas podendo resultar na desertificação, provavelmente de forma 

irreversível, tendendo a se expandir para áreas vizinhas. 

A retirada da vegetação, também contribui para o desaparecimento dos lençóis 

freáticos rasos. Outro agravante é a retirada da mata ciliar para plantio de culturas de 

vazante ( tomate, cebola, melão, melancia), e pastagem nas margens do lago, do rio e 

seus afluentes. 

2.2. Metodologia 

As observações da fauna e flora nas margens direita e esquerda do lago de 

Sobradinho e sua situação atual, devido ao deplecionamento do lago, foram realizadas 

utilizando recursos metodológicos como: 

• observações visuais diretas em campo; 

• registros fotográficos; 

• entrevistas com representantes de órgãos públicos, como prefeituras (através das 

secretarias de agricultura e meio ambiente), representantes das comunidades 

como: associações de moradores e representação popular existente, bem como os 

trabalhadores encontrados exercendo suas atividades produtivas em seus 

respectivos locais de trabalho. 

2.3. Levantamento da Flora 

A região semi-árida do Brasil, em especial da área de influência do lago de 

Sobradinho/BA, é caracterizada por ter grandes flutuações climáticas, onde o regime 

de chuvas possui uma irregularidade na sua distribuição no tempo e no espaço (Ottoni, 

1981). Possui solos rasos e, às vezes, com grandes quantidades de pedras, o que 

dificulta a retenção de água pelos lençóis freáticos. Segundo Neiman (1989), o solo é 

razoavelmente fértil. Essas condições hidrometeorológicas e hidrogeológicas do semi-
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árido brasileiro são determinantes para a existência da vegetação de Caatinga, 

principalmente a hiperxerófila. 

Paiva (1999) define o domínio da Caatinga como “província cariri”, que inclui todo o 

nordeste brasileiro e o norte do estado de Minas Gerais. Tem como zonas de transição 

a mata úmida no oeste, o agreste no leste, o cerrado no sudoeste e sul, e com a mata 

atlântica no extremo sul. Possui matas constituídas por formações baixas, xerófilas e 

com predominância de plantas espinhosas. 

A caatinga é marcada pela presença de plantas aclimatadas a esta condição de déficit 

hídrico, refletindo as condições do clima da altitude, latitude, relevo e tipo do solo. Mas, 

é altamente importante como abrigo, refúgio, área de reprodução e de alimentação 

para animais silvestres da região (CHESF/FADE, 1999).  

Na Bahia, em especial no sub-médio São Francisco, os estudos sobre flora das 

margens esquerda e direita do lago de sobradinho são dificultados devido à utilização 

excessiva dessas áreas para atividades agropecuárias, principalmente a pecuária, 

além da exploração dos recursos vegetais (madeira para lenha, estaca e carvão), o que 

tem alterado significativamente a cobertura  vegetal nativa e, consequentemente, o 

meio ambiente em geral. 

A introdução, nos últimos anos, de práticas modernas de irrigação e agroindústrias no 

vale do São Francisco, principalmente após o enchimento do lago de Sobradinho, sem 

as precauções necessárias em relação aos impactos ambientais do uso inadequado do 

recurso hídrico, do desmatamento, da mecanização e uso excessivo de agrotóxicos, 

tem provocado sérios problemas de erosão e salinização no solo (Desertificação no 

Brasil, 2001). Nos períodos de seca, a situação se agrava, devido às séries de 

queimadas nas áreas de vazante para plantio de cebola e tomate, o uso excessivo de 

agrotóxico e fertilizante, além da utilização dessas áreas como pasto para caprinos e 

ovinos. 

 2.3.1.  Descrição do Ecossistema 

A caatinga é a vegetação característica do semi-árido nordestino, sendo de difícil 

definição por possuir grande heterogeneidade fisionômica e florística. Podendo 
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apresentar-se desde a forma arbórea, até raros e espaçados arbustos, alternando-se 

com grupos de cactáceas e bromeliáceas. 

As características da caatinga estão intrinsecamente relacionadas ao clima da região 

que é quente e semi-árido, o qual causa uma ausência e irregularidade de chuvas. 

Assim, a caatinga possui como formas de adaptação: a perda de folhas nos períodos 

de seca; grande ramificação desde a parte inferior do tronco, dando uma aparências 

arbustiva às árvores; a freqüência de plantas espinhosas e com estruturas que 

armazenam água, como as cactáceas . 

Andrade Lima (1981) coloca as caatingas como formações xerófilas, lenhosas, 

deciduais, em geral espinhosas, com presença de plantas suculentas ou afilas e 

padrão variando entre arbóreo e arbustivo, com forma predominante de adaptação das 

espécies à seca, a caducifólia. 

Segundo Hueck (1972), a caatinga ocupa uma área de aproximadamente 800.000 km2, 

abrangendo os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e Bahia, sendo este último possuidor da maior área 

ocupada pela caatinga que é de 365.977 km2. 

O lago de Sobradinho tem sua área de influência localizada na região nordeste do 

estado da Bahia. Assim, o ecossistema vegetal em torno do lago tem como 

predominância a caatinga hiperxerófila, com massa arbustiva e / ou arbustiva – arbórea 

de coloração acinzentada, completamente ressecada, geralmente aberta, decídua, 

onde, em alguns casos, somente as cactáceas conservam o verde natural. 

 a) Caatinga Arbustiva 

É a subformação vegetal de maior ocorrência na área de influência do lago. É marcada 

pela decidualidade na época seca, apresentando-se densa ou aberta, com espécies de 

porte inferior a 3 m de altura. Possui presença significativa de cactáceas e algumas 

bromeliáceas. As espécies de maior representatividade observadas foram a: jurema-

preta (Mimosa hostilis Benth.), imburana-de-cambão (Bursera leptophlocos Mart.), 

favela (Cnidoscolus phyllacanthus Pax & K. Hoffm.), angico verdadeiro (Anadenanthera 

macrocarpa (Benth.) Brenan), aroeira (Astromium urundeuva Engl.), umbu (Spondias 
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tuberosa Arr.Cam.) e diversas cactáceas. Essa subformação é característica da 

margem esquerda do lago, observada desde Pilão Arcado até Casa Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 08  Imburana-de-cambão                          Fig. 09 -  Favela 
                (Bursera leptophlocos Mart.)                          (Cnidoscolus phy llacanthus Pax & K. Hoffm.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fig. 10  Aroeira  Fig. 11  Angico verdadeiro 

     (Astronium  urundeuva Engl.) (Anadenanthera macrocarpa) 
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  b) Caatinga Arbustiva-Arbórea 

Esta subformação vegetal é constituída por dois estratos arbustivo-arbóreo 

significativos e distintos, com espécies de porte acima de 5 m, podendo chegar de 10 a 

12 m. Possui decidualidade foliar, com característica xeromórfica (seca) e, dependendo 

da densidade e distribuição das espécies, pode ser aberta ou fechada. As espécies de 

maior expressão dentro dessa subformação seriam: jatobá, baraúna (Schinopsis 

brasiliensis Engl.), pau-d´arco (Tabebuia sp.), juá (Ziziphus joazeiro Mart.), umbu 

(Spondias tuberosa Arr.Cam.), imburana-de-cheiro (Amburana cearensis (Arr.Cam.) 

A.C.Smith), imburana-de-cambão (Bursera leptophlocos Mart.) e pinhão-brabo 

(Jatropha pohliana Muell.Arg.).  

Esta subformação foi observada na margem direita do lago, desde Sento Sé até 

Sobradinho, porém, também foi observado na margem esquerda, em uma estrada de 

terra entre os núcleos de Bem Bom e Pau a Pique, do município de Casa Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 12 - Jatobá (aspecto da árvore)                                           Fig. 13 -  Tronco do jatobá 
  

  



 18

  

 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 14 -  Baraúna                                   Fig. 15 - Juá 
     (Schinopsis brasilensis Engl.)                              (Ziziphus joazeiro Mart.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

   Fig. 16 - Pinhão-brabo 

    (Jatropha pohliana Muell.Arg.) 
 

 

No estudo ambiental da UHE de Sobradinho, desenvolvido pela  CHESF/FADE (2000), 

são descritas ainda duas subformações de ocorrência, em torno do lago, sendo elas:  

• Caatinga-parque – formação vegetal com presença de arbustos raquíticos com 

copas arredondadas, distribuídas espaçadamente. Que não foi observada sua 

presença nas áreas em estudo. 
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• Caatinga de Aluvião – formação vegetal que ocorre em áreas mais úmidas, devido 

os terrenos de aluvião reterem mais umidade, possuindo uma vegetação mais 

exuberante. Ela ocorre como matas ciliares, de galerias e nas planícies inundáveis. 

Mas, essas áreas estão em processo de devastação restando poucos trechos com 

expressão fitofisionômicas. No município de Sento Sé, há a ocorrência de algumas 

manchas de aluvião, caracterizando a presença de espécies arbóreas como o 

jatobá, baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.), canafístula (Cassia martiana Benth.) 

e espécies como o criorí, araticum e quixabá (Bumelia sartorum Mart.). Sendo que, 

muitas dessas áreas foram inundadas pelo lago, e muitas dessas espécies 

desapareceram da região. Porém com o deplecionamento do lago, podem-se 

observar árvores mortas como o jatobá, que antes estavam encobertas pelas 

águas. 

No município de Pilão Arcado, existem quatro áreas de brejos de várzea, sendo elas: 

Buriti, Zacaria, Dois Irmãos e Brejo da Serra. Essas áreas são periodicamente 

alagadas, com vegetação ajustada a esse ambiente. Neles ocorrem dunas de areia, 

com a presença de árvores nativas como o caju, buriti e cocô. Nesses brejos ocorre 

uma vegetação de cerrados com presença de gramíneas, herbáceas e frutíferas 

diversas. 

 c) O Uso da Caatinga e suas Problemáticas 

As principais utilizações das espécies vegetais da caatinga giram em torno da madeira 

para lenha e estaca, e de partes como a casca, frutos, sementes e raízes para a 

medicina popular, como são mostradas nos quadros 01 e 02. 

Segundo Goodland (1974), parte da caatinga na área de influência do lago de 

Sobradinho já tinha sido desmatada há muito tempo, quando foi iniciado o processo de 

enchimento do lago. Mas, a exploração da caatinga continuou de forma até maior nos 

períodos dos reassentamentos, e isso é afirmado pelas pessoas mais idosas dos 

Municípios e Núcleos. 
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A grande problemática da área é o constante desmatamento para a retirada de madeira 

para lenha e estaca, tendo como principais espécies exploradas a aroeira, angico, 

imburana-de-cheiro, imburana-de-cambão e pau-d´arco. 

O Secretário de Agricultura de Pilão Arcado afirma que muitas dessas madeiras são 

levadas para São Paulo e Paraná, sem fiscalização. Além disso, a exploração 

excessiva da casca da catuaba, para suprir a demanda de indústrias de São Paulo, tem 

acabado com a espécie na região. 

A extirpação da vegetação em áreas vastas resulta na degradação do meio ambiente, 

empobrecimento das espécies, diminuição da fertilidade do solo e deterioramento 

climático e hidrológico (Goodland, 1974). 

Com o deplecionamento do lago, os impactos ambientais sobre a flora são 

contabilizados, não pela seca, pois o ecossistema da caatinga já é adaptado a longos 

períodos de seca. Ele é contabilizado pelo fato da população, que, pela necessidade de 

sobrevivência, vem depredando a vegetação, a fim de extrair produtos que possam 

trazer benefícios econômicos, já que a pesca e a agricultura, em alguns locais, 

praticamente pararam. 

É necessário ressaltar que em todos os Municípios visitados, foi informado que o 

IBAMA, como orgão fiscalizador nacional, não tem tido uma atuação expressiva contra 

esse tipo de exploração que vem ocorrendo na região  

Fora esses problemas, existe também o fato de grandes áreas da caatinga serem 

utilizadas como pastagem para caprinos e ovinos, o que tem causado grandes 

impactos fisionômicos na vegetação. Também, as queimadas constantes na caatinga, 

para limpeza da área, para posterior plantio na época das chuvas, tem se tornado um 

grande agravante da situação atual dessa vegetação. 
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      Fig. 17 -  Banco feito de madeira de Canafístula         Fig. 18 -  Banco feito de madeira de Jatobá 
                     (Jatropha pohliana Muell.Arg.)    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig. 19 - Cama feita de madeira de jatobá     Fig. 20 - Madeira retirada da Caatinga para           
                                                                                                       estacas 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
Fig. 21 - Tronco de Jatobá retirado da área de vazante  Fig. 22 - Máquina utilizada para serrar madeira 
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Quadro 01: Levantamento das Espécies Vegetais da Caatinga utilizadas na medicina popular, pelos moradores dos     
                     Municípios e Núcleos  às margens do Lago de Sobradinho 
 

NOME POPULAR ESPÉCIE UTILIZAÇÃO PARTE UTILIZADA 
Ameixa  Infecção Casca 
Angico verdadeiro Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan Gripes e pancadas Casca 
Angico-de-bezerro Piptadenia obliqua (Pers.) Macbride Anemia Casca 
Aroeira Astromium urundeuva Engl. Infecção no útero e estômago Casca 
Barbatimão  Ferida braba Casca 
Catingueira de porco Caesalpinia pyramidales Tul. Verme e anemia Casca 
Catuába  Infecção e dor Casca 
Coroa de frade Melocactus bahiensis (Br. Et Rose) Werderm. Problemas no útero, ovário e diminuir a 

mesntruação 
Raiz 

Imburana-de-cheiro Amburana cearensis (Arr.Cam.) A.C.Smith Sinusite, catarro, derrame, pressão e problemas 
intestinais 

Casca 

Imburana-de-cambão Bursera leptophlocos Mart. Problemas no coração, infecção e anti-
imflamatório 

Casca 

Imburuçú Pseudobombax simplicifolium A.Robyns Pedra na visícula Casca 
Jacuruçú  Infecção em mulheres Casca 
Jatobá  Anemia Casca 
Macambira Bromelia laciniosa Mart. Ex Schult. Inflação Raiz  
Mandacaru Cereus jamacaru DC. Dor de cabeça e enxaqueca Raiz 
 
Mororó 

 
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 

 
Dor nas vias urinárias e diabete 

 
Casca 

Pau-d'árco Tabebuia sp. Anemia e febre tifo Casca  
Pau-ferro Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. Problemas renais Casca, vagem e a 

semente torrada e pilada. 
Quixaba Bumelia sartorum Mart. infecção Casca 
Safroá  Gripes e inflamação na garganta casca 
Sena  Emagrecer e gripe Folhas 
Umbu Spondias tuberosa Arr.Cam. Dor no intestino Casca  
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            Quadro 02-  Levantamento das Espécies Vegetais da Caatinga para Madeira ou Palha. 
 

NOME POPULAR ESPÉCIE UTILIZAÇÃO PARTE UTILIZADA 
Aroeira Astromium urundeuva Engl. Carvão, estaca e 

construção 
Tronco e galhos mais grossos 

Angico verdadeiro Anadenanthera macrocarpa (Benth.) 
Brenan 

Carvão e estaca Tronco e galhos mais grossos 

Canafístula Cassia martiana Benth. Bancos, camas, portas e 
embarcações 

Tronco 

Carnaúba Copernicea prunifera (Miller) 
H.E.Moore 

Esteira e chapéu Palha da folha 

Cedro Cedrella sp. Bancos, camas, portas e 
embarcações 

Tronco 

Imburana-de-cambão Bursera leptophlocos Mart. Construção Tronco 
Imburana-de-cheiro Amburana cearensis (Arr.Cam.) 

A.C.Smith 
Lenha para produzir 
potes de barro 

Tronco 

Jatobá  Bancos, camas, porta e 
embarcações 

Tronco  

Jurema preta Mimosa hostilis Benth. Carvão Tronco e galhos 
Pau-d'árco Tabebuia sp. Consrtução Tronco 
Taboá  esteira Palha da folha 
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2.4.  Levantamento da Fauna 

2.4.1. Fauna terrestre 

A diversidade de animais de uma determinada região está intimamente relacionada e 

submetida à fisionomia vegetal, assim como ao clima, a topografia, a geologia, a 

disponibilidade hídrica e a outros fatores naturais, inerentes a esta. Porém, a 

intervenção do homem tem interferido de forma dramática na biodiversidade de todo o 

Planeta, principalmente no que diz respeito ao aumento progressivo da taxa de 

extinção de espécies devido ao impacto das atividades antrópicas. 

O semi-árido nordestino constituído pela região fitogeográfica da caatinga, é um 

ecossistema que apresenta grande fragilidade e muitas adversidades para os animais 

que nele habitam. Assim como a vegetação, a fauna precisa desenvolver diversos 

mecanismos de adaptação para suprir a escassez de água e alimentos em seus 

habitats naturais. 

Diante das dificuldades de sobrevivência, também, para o homem nesta região, os 

animais tornam-se alvo de exploração tanto para a alimentação como para 

comercialização, na forma de caça predatória, o que tem ocasionado o 

desaparecimento de inúmeras espécies e, por vezes, a extinção total das mesmas. 

Dentre estas, destacam-se algumas classes de animais como moluscos (gastrópodas e 

bivalvia, mostradas nas figuras 23 e 24), anfíbios, répteis, aves e mamíferos e alguns 

artrópodes como aranhas caranguejeiras e escorpiões. 

 

 

 

 

                                     Fig. 23                                                                           Fig. 24 
                             Gastrópodas observados no povoado de aldeia (Município de Sento Sé) 
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Na região estudada, os animais mais procurados pelos caçadores para 

comercialização são o tatu-peba, a avoante, as aves cantoras (como se observa nas 

figuras 25 e 26), e o teju, o jacaré de papo amarelo, o canário da terra e o lambú. 

 

 

 

 

 

                               Fig. 25                                                                  Fig. 26 
                           Aves em cativeiro – Município de Sento Sé – Núcleo de Retiro de Cima 
 

Algumas potencialidades e particularidades foram detectadas nos municípios visitados, 

citados a seguir: 

• na margem direita, o município de Pilão Arcado possui quatro áreas de brejos 

alagados (Zacarias, Taboa, Serra e Dois Irmãos), e pequenas lagoas formadas pelo 

recuo do rio que ainda guardam diversidades da fauna, incluindo algumas espécies 

consideradas em extinção como o tatu bola, o canário da terra, arribaçã, arara-azul-

de-lear, o pintassilgo do Nordeste, o jacaré de papo amarelo e a onça - mossoró. 

• em Casa Nova, próximo a localidade de Remanso existe uma área de reserva 

biológica para reprodução e preservação de arribaçã; 

• no município de Xique-Xique,  foi visualizada uma revoada de marrecos na beira do 

lago, fenômeno comum nesta região (fig. 27).  
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                                                      Fig. 27 - Revoada de Marrecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig. 28 Carcará – Municípios de Sento Sé – Entre Quixaba e Piçarrão 
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                       Fig. 29 - Revoada de Periquitos – Município de Sento Sé – Entre Quixaba e Piçarrão  

A seguir, são descritas as principais espécies zoológicas ocorrentes na região de 

Sobradinho, demonstradas através do checklist (Eisnberg, 1989; Sick, 1997; Emmons, 

1997; Zenaide, 1989; Freitas, 1999) nos quadros nº  03, 04, 05 e 06.  

 

Quadro 03 - Levantamento dos Anfíbios 
 

Família Nome Científico Nome Popular Status 

Bufonidae Bufo granulosus Cururu Não ameaçada 

Hylidae Scinax x-signata Perereca Não ameaçada 

Leptodactylidae Leptodactylus labirinticus Gia Não ameaçada 

Microhylidae Dermatonotus muelleri Sapo-boi Não ameaçada 
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Quadro 04 - Levantamento dos Mamíferos 

 
Família Nome Científico Nome Popular Status 

Callithrchidae Callithrix jacchus Soim/ Sagui Não ameaçada 

Canidae Cerdocyon thous Raposa Não ameaçada 
Pseudalopex vetulus Raposa do campo Não ameaçada 

Caviidae Galea spixii Preá Não ameaçada 
Kerodon rupestris Mocó Não ameaçada 

Cervidae Mazama gouazoubira Veado catingueiro Não ameaçada 
Mazama sp. Veado Não ameaçada 

 

Dasypodidae 

Cabassous unicinctus Tatu china Ameaçada 
Dasypus novemcinctus Tatu Não ameaçada 
Euphractus sexcinctus Peba Não ameaçada 

Dasyproctidae Dasyprocta prymnolopha Cutia Não ameaçada 
Didelphidae Didelphis albiventris Sariguê/ Cassaco Não ameaçada 
Echimyidae Thrichomys apereoides Punaré/ Rabudo Não ameaçada 

 
Felidae 

Herpailurus yagourondi Gato murisco Ameaçada 
Leopardus trigrinus Gato do mato pequeno Ameaçada 
Leopardus wiedii Gato maracajá peludo Ameaçada 

Muridae Mus musculus Catita Não ameaçada 
Rattus rattus Ratasana Não ameaçada 

 
Mustelidae 

Conepatus semistriatus Gambá/ Girita Não ameaçada 
Eira barbara Papa-mel Não ameaçada 
Galictis vittata Furão Não ameaçada 

Myrmecophagidae Tamandua tetreadactyla Mambira Não ameaçada 
Phillostomidae Artibeus jamaicensis Morcego Não ameaçada 

Procyonidae Procyon cancrivorus Guaxinim Não ameaçada 
Tayassuidae Pecary tajacu Caitiu/ Cateto Não ameaçada 
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Quadro 05 - Levantamento dos Répteis 
 

Família Nome Científico Nome Popular Status 

 

Teiidae 

Ameiva ameiva Tijubina Não ameaçada 
Tupinambis teguixim Tejo/ Teiú Não ameaçada 
Cnemidophorus occelifer Calanguinho Não ameaçada 

Scincidae Mabuya mabuya Calango-liso Não ameaçada 

Iguanidae Iguana iguana Camaleão Não ameaçada 

Alligatoridae Caiman latirostris Jacaré-de-papo-amarelo Ameaçada 

Elapidae Micrurus sp. Cobra coral Não ameaçada 

Viperidae Crotalus durissus Cascavel Não ameaçada 
Bothrops leucuros Jararaca Não ameaçada 

Boidae Boa constrictor Jibóia Não ameaçada 

 

Colubridae 

Chironius flavolineatus Cobra cipó Não ameaçada 
Helicops angulatos Cobra d’água  Não ameaçada 
Helicops leopardinus Cobra d’água Não ameaçada 
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Quadro 06 - Levantamento das Aves 
 

Família Nome Científico Nome Popular Status 

Ardeidae Egretta alba Garça branca Não ameaçada 
Butoridae striatus Socozinho Não ameaçada 

Cathartidae Coragyps atratus Urubu Não ameaçada 
Cathartes aura Urubu cabeça-vermelha Não ameaçada 

Falconidae Herpetotheres cachinnans Acauã Não ameaçada 
Polyborus plancus Carcará Não ameaçada 

Ralidae Gallinula chloropus Frango d´água  Não ameaçada 
Creciscus sp. Camboje Não ameaçada 

Anatidae Dendrocygna sp. Marreco Não ameaçada 
Nomonix dominiscus Paturi Não ameaçada 

 

 

Columbidae 

Columba cayannensis Asa branca Não ameaçada 
Columbina talpacoti Rolinha caldo-de-feijão Não ameaçada 
Zenaida auriculata Arribaçã/ Avoante Não ameaçada 
Scardafella squammata Fogo-pagou Não ameaçada 
Leptotila rufaxila Juriti Não ameaçada 
Leptotila verreauxi Juriti Não ameaçada 

 

Psitacidae 

Aratinga aurea Periquito rei Não ameaçada 
Aratinga jandaya Jandaia Ameaçada 
Amazona aestiva Papagaio Ameaçada 

Turdidae Turdus leucomelas Sabiá bico-de-osso Não ameaçada 

Mimidae Furnarius rufus João-de-barro Não ameaçada 
Pseudoseisura cristata João-graveto Não ameaçada 

Cracidae Penelope superciliares Jacu Não ameaçada 

Cariamidae Cariama cristata Seriema Não ameaçada 

 

Cuculidae 

Piaya cayama Alma de gato Não ameaçada 
Crotophaga ani Anu Não ameaçada 
Guira guira Anu-branco Não ameaçada 

 



 32

2.4.2.  Fauna Ictiológica 

A fauna ictiológica da bacia do rio São Francisco é relativamente pobre quando 

comparada, por exemplo, a bacia amazônica, onde existem mais de 2000 espécies. A 

bacia do Rio São Francisco conta com 139 espécies conhecidas das quais, cerca de 15 

têm importância comercial, distribuídas em 88 gêneros e 13 famílias, apresentando 

certo grau de endemismo (Travassos, 1960, Schubart, 1994 e Britski et al., 1984 fide 

Carvalho  et al., 1995). 

Várias espécies de peixes foram observadas no Reservatório se Sobradinho. Desses, 

muitos estão ameaçados, outros são oriundos de outra bacia hidrográfica e algumas 

espécies exóticas. Nos quadros que se seguem, estão elencados as principais 

espécies , as introduzidas e as exóticas encontradas no lago de Sobradinho, bem como 

a sua situação ou status. 

Quadro 07 -  Espécies Nativas 
 

Nome Vulgar Nome Científico Situação 

Cari, cascudo Ptergoplichthys etentaculatus Estoque afetado 

Cari preto Rhinelepis aspera Estoque afetado 

Curimatã pacu, piva Prochilodus marrgavi, P. affinis Estoque afetado 

Mandi açu Duopalatinus emarginatus Estoque afetado 

Pacu Mileus micons Diminuiu 

Corvina Pachyrus squamipinnis Diminuiu 

Pirambeba Serrasalmus brandtii Diminuiu 

Piau verdadeiro Loporinus elongatus Estoque afetado 

Piranha Serrasalmus piraya Normal 

Surubim Pseudoplatytoma corruscans Estoque afetado 

Dourado Salminus brevidens Estoque afetado 

Traira Hoplias malabricus Normal 

Sarapó Sternopygus mocrurus Diminuiu 

Pira Conorhnchus conirostris Diminuiu 

Pacamão Lphiosilurus alexandri Diminuiu 
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Quadro 08 - Espécies introduzidas oriundas de outras Bacias Hidrográficas 

Nome Vulgar Nome Científico Situação 

Apaiari Astronotus ocellaris Diminuiu 

Curimatã comum Prochilodus cearensis Diminuiu 

Tucunaré comum Cichla oscellaris Diminuiu 

Pescada do Piaui Plagioscion squamosissimus Confundida com a corvina,  

 
 
 
 

Quadro 09 - Espécies Exóticas 

Nome Vulgar Nome Científico Situação 

Carpa dourada Cyprinus carpio Ocorrência rara 

Carpa espelho Cyprinus carpio Ocorrência rara 

Tilápia do Nilo Oneochramis nilitis Ocorrência rara 

Tilápia do Congo Tilapia rendalii Ocorrência rara 

 

Foi observado que na margem direita do reservatório, as serra contribuem para 

canalizar os ventos dominantes (SE-NW), que provocam correntes de superfície em 

direção a montante de ondas, superiores a 1 metro de altura, o que dificulta a 

navegação de pequenas embarcações e por conseqüência, a ação do esforço de 

pesca. A vegetação ciliar é escassa, entretanto, nos locais protegidos da ação dos 

ventos, as macrófitas são relativamente abundantes.  

O trecho mais importante do reservatório, em termos do pescado, situa-se no Núcleo 

de Pascoal até a localidade de Queimadas, no município de Xique-Xique, visto que 

participava, com cerca de 75% do pescado comercializado, no ano de 1987 

(Diagnóstico do Acompanhamento Evolutivo das Pescas no Reservatório de 

Sobradinho, 1987). Essa área apresentava uma extensão de cerca de 1.280 Km² na 

cota 392,5. Nessa região, existia uma vasta faixa litoral com extensa cobertura vegetal 

composta na sua maioria por macrófitas associadas aos restos de vegetação morta, 

situados a uma profundidade média de 6 metros, que a cada ano hidrológico recebia 
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um incremento de material de natureza orgânica, representando significativa 

incorporação de nutrientes. 

A região que estende-se de Queimada ao Município de Xique-Xique apresenta 

características lóticas durante todo ano. De acordo com o Diagnóstico do 

Acompanhamento Evolutivo das Pescas no Reservatório de Sobradinho (1987), esse 

trecho constituía-se na principal rota de migração das espécies reofílicas, dado que o  

lago no ano de 1987 apresentava um volume de água que propiciava essa migração. 

Possuía também maior número de lagoas marginais (lar de reprodução de grande parte 

da ictiofauna do reservatório), as quais encontram-se hoje isoladas do rio, não tendo 

mais sua principal função. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos do Meio Antrópico 
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3. Aspectos do Meio Antrópico 

No entorno do reservatório de Sobradinho, estão localizados seis municípios (Casa 

Nova, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Xique-Xique) que sofrem 

influência direta desse empreendimento. Esses municípios apresentam semelhanças 

entre si: todos convivem com a problemática da seca.  

Vários são os problemas que esses municípios enfrentam: trechos do rio São Francisco 

assoreados e poluídos, os impactos do desmatamento das matas ciliares e das 

queimadas. Apresentam um índice de qualidade de vida marcado pela pobreza, que 

tem levado a população a criar situações de subsistência em detrimento da baixa 

produção do pescado, a principal renda da população ribeirinha, optando pela 

utilização da área do reservatório para a agricultura de vazante e pecuária, atividades 

proibidas desde o enchimento do reservatório, por se tratar de área de utilização da 

Chesf. 

Some-se a esses, outros problemas: o deplecionamento, a falta de saneamento, 

condições precárias de saúde, desemprego, pesca predatória e uso indiscriminado de 

agrotóxicos. 

3.1. Metodologia do Trabalho 

Os procedimentos desenvolvidos para elaboração desse diagnóstico baseou-se no 

análise qualitativa fundamentada nas entrevistas e observações realizadas nos 

municípios. 

Foram realizadas visitas em cinco municípios e treze núcleos, nas duas margens do 

reservatório, (Margem Direita: Pilão Arcado: sede, Passagem (Cais de Poeirão); 

Remanso: sede, núcleo de Malhadinha; Casa Nova: sede, Núcleos de Bem Bom, Pau a 

Pique e Santana do Sobrado; Margem Esquerda: Sobradinho: sede, Núcleo de 

Algodões Velho; Sento Sé: sede, Núcleo de Piçarrão, Piri, Quixaba, Riacho dos Paes, 

Aldeia/Pascoal/Limeira, Retiro de Baixo, Cajuí e Volta da Serra), nas quais fez-se 

registro fotográfico e entrevistas com os chefes do executivo municipal e lideranças 

comunitárias, especialmente pescadores, bem como presidentes de associações, 
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objetivando conhecer a realidade, bem como a detecção dos problemas decorrentes do 

deplecionamento atual em que se encontra o reservatório. 

O diagnóstico consistiu no levantamento das principais características dos municípios 

nos aspectos socioeconômicos e socioculturais. Os dados secundários foram 

levantados junto às prefeituras, SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Os resultados levantados possibilitaram a interpretação da situação atual dos 

municípios do entorno da Usina Hidrelétrica de Sobradinho. 

3.2. Perfil Socioeconômico 

Os municípios em estudo são favorecidos pela presença do rio São Francisco, dadas 

as suas localizações ribeirinhas. Têm como traços predominantes, fatores de 

uniformidade como o clima semi-árido, caracterizado por chuvas escassas e mal 

distribuídas. 

De forma geral, os municípios não conseguem suprir as demandas de suas 

populações. Não há uma articulação dinâmica da economia com os segmentos da 

sociedade com condições de contribuir no processo de desenvolvimento local. Essa 

desarticulação entre as atividades econômicas e a população local é também marcada 

pela vulnerabilidade da base econômica às calamidades climáticas e as ações 

humanas que degradam o ambiente e a falta de políticas públicas que atendam as 

demandas sociais. Nesse sentido, merecem destaques alguns problemas: 

• a falta de racionalização e gestão do uso dos recursos hídricos de forma que atenda 

a demanda da população, bem como o trabalho de educação e saúde ambiental; 

• a falta de uma política de segurança alimentar como forma de garantir o mínimo 

para a sobreviv6encia da população; 

• a existência de atividades predatórias dos recursos naturais: pesca e uso de 

defensivos agrícolas; 

• restrita inovação tecnológica na agricultura e na pesca; 

• ausência de programas de geração de emprego e renda. 
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 3.2.1. Base Produtiva dos Municípios 

Com base nas entrevistas com os chefes do executivo dos municípios, o setor 

produtivo é frágil, necessitando de um incremento através da implantação de 

programas em direção a um desenvolvimento local sustentável. 

As atividades secundárias em termos espacial, como as atividades de comércio, 

serviços, são mais visíveis nos municípios de Remanso e Casa Nova. Em relação ao 

turismo, esse setor tem uma importância econômica quando o reservatório está no seu 

nível normal, a exemplo do município de Casa Nova. 

O setor primário é o que mais gera emprego e renda para os municípios, através de 

suas bases produtivas, tais como a agricultura, pecuária e piscicultura. A pesca é uma 

das atividades mais importantes. De acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Municipal do Município de Pilão Arcado (PRODER, 1999), a região enfrenta uma 

concorrência por parte de pescadores de outras localidades, fato comprovado na 

pesquisa de campo. Ainda de acordo com o documento, não há uma fiscalização 

efetiva por parte do IBAMA, o que contribui para que os atravessadores que atuam no 

setor estabeleçam o preço. 

 3.2.2. Recursos Agro-socioeconômicos da Região  

Segundo Silva et. al. (1993), as áreas onde se localizam os municípios em estudo 

constituem zonas de pecuária extensiva com atividades agrícolas limitadas. Tendo 

como principais produções a:  

• bovinocultura de corte, ovinocultura e caprinocultura; 

• pastagens cultivadas e natural; 

• culturas de milho, feijão e mandioca 

Os sistemas de produção utilizados nesta região são: 

• sistema camponês agropecuário diversificado à base de pecuária e 

agricultura tradicional integrada; 



 39

• sistema pecuário extensivo em grandes propriedades; 

• sistema de subsistência. 

Os autores colocam a unidade geoambiental como zona de potencialidade baixa a 

média, por sofrer influência das condições climáticas, o qual fragiliza as atividades 

agrícolas e consequentemente as atividades agropecuárias. Essas áreas possuem a 

seguinte estrutura fundiária: 

• 90% das propriedades possuem menos de 50 ha; 

• 9% das propriedades possuem menos de 50 - 500 ha; 

• 1% com mais de 500 ha. 

 3.2.3. Aspectos da Agricultura,  Pecuária e Pesca da Região 

a) Agricultura 

Ao longo das margens direita e esquerda do lago de Sobradinho encontram-se vários 

projetos de irrigação, sendo alguns pertencentes aos reassentados do povoados que 

foram inundados e outros pertencentes a particulares e a grandes empresas agrícolas.  

Muitas dessas áreas possuem financiamento através do Banco do Nordeste, mas 

principalmente as que utilizam a fruticultura irrigada como a de manga, uva, côco e 

banana. Também, algumas áreas de cultivo de pastagem são irrigadas, servindo para 

alimentação de caprinos e ovinos. Os sistemas de irrigação predominantes são os de 

canais e por microaspersão, porém, esse último em menor escala. 

b) Pecuária 

Nos municípios e núcleos às margens do lago de Sobradinho, observou-se que a 

pecuária é praticada de forma extensiva, mas em alguns casos, como em Pilão Arcado, 

Remanso e Sobradinho, esta atividade representa grande parte da economia do 

município. 
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A caprinocultura e a ovinocultura são as atividades pecuárias de maior expressão na 

região, principalmente por serem animais mais resistentes às secas prolongadas e a 

falta de alimentação protéica. Os produtos obtidos dessa atividade são a carne, o leite 

e o couro, sendo um dos produtos indispensáveis para a economia e alimentação do 

sertanejo. Há ainda, o beneficiamento da carne que é utilizada para produção de 

lingüiça e de defumados, sendo o município de Sobradinho possuidor de uma unidade 

produtiva para defumados. 

Aqueles que possuem um poder aquisitivo maior ou algum financiamento, criam seus 

rebanhos em confinamento, complementando a alimentação dos animais com ração 

balanceada. Alguns possuem áreas de pasto irrigado para produção de capim-elefante. 

Já os pecuaristas de subsistência utilizam o pastejo livre na caatinga, que se tornou a 

atividade que tem mais descaracterizado essa vegetação. Mas, além do pastejo na 

caatinga, também usa-se a mandioca moída, a Palma forrageira (Opuntia sp), a 

Algaroba (Prosopis juliflora), a Leucena (Leucaena leucocephala), porém nos casos 

mais drásticos de seca usa-se até o mandacaru como alimento animal. 

c) Pesca 

Na bacia do Rio São Francisco, existe intensa atividade pesqueira, praticada 

tradicionalmente pelos ribeirinhos de forma comercial ou para subsistência. A estrutura 

dessas comunidades de pescadores comerciais é particularmente caracterizada pela 

relação existente entre essas comunidades e a dinâmica dos recursos pesqueiros que 

exploram. 

Se entendermos como múltiplas as possibilidades de organização social dos 

pescadores artesanais e profissionais, assim como a produção pesqueira também 

possível de variação, supomos que a sustentabilidade dessas atividades tenha que 

lidar com a questão de como se define o “uso” dos recursos. 

As formas de manejo de estoque pesqueiro decorrem do sistema de acesso aos 

mesmos, de comportamento de territorialidade e das interações intra e 

intercomunitária, principalmente com o Estado. 
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A novidade nas formas de organização de pescadores reside na proposta de gestão 

participativa, aqui entendida como um modelo contínuo de administração de recursos 

naturais renováveis, em que o  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e o Ministério de Meio Ambiente (MMA) deixa de 

administra-los, passando a ser o coordenador das atividades exercidas no nível local, 

permitindo que as comunidades usuárias e o Estado participem interativamente da 

gestão. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 30 - Exemplo da organização dos pescadores existente em todos os municípios visitados. 

 

3.3. Perfil Sócio-cultural 

Os dados levantados dos aspectos sócio-culturais fundamenta-se no entendimento de 

que o ser humano exerce a sua cidadania através da apropriação de todos os direitos 

sociais, políticos e econômicos, os quais são observados através dos indicadores da 

qualidade de vida nos municípios visitados. Nessa direção, algumas características são 

comuns: 

 precariedade dos níveis de emprego. A  baixa produção do pescado contribuiu para 

aumentar esse problema; 

 baixo nível de saúde provocado pela pobreza. Os efeitos desse quadro são a 

desnutrição, doenças endêmicas e epidêmicas; 
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 ausência de políticas públicas capazes de possibilitar à população o acesso aos 

bens de cidadania; 

 número de domicílios com esgotamento sanitário deficiente, especialmente nas 

zonas rurais. 

A tabela abaixo ilustra o índice de desenvolvimento social dos municípios, bem como a 

sua classificação em termos da realidade do estado da Bahia. 

Tabela 01 - Índice de Desenvolvimento Social dos Municípios 

Municípios Índices 

INS Class INE Class ISB Class RMF Class IDS Class

Casa Nova 239,2 310º 716,4 278º 56,1 387º 224,2 247º 13,93 383º 

Pilão 
Arcado 

112,6 76º 542,5 384º 35,4 407º 154,2 405º 12,74 403º 

Remanso 86,2 35º 815,0 158º 96,9 324º 244,7 180º 21,76 142º 

Sento Sé 68,4 18º 767,6 215º 72,5 363º 220,9 255º 20,59 181º 

Sobradinho 163,8 160º 833,1 136º 11,0 415º 407,0 35º 12,28 405º 

Xique-Xique 96,5 51º 1000,0 27º 97,1 323º 258,1 150º 22,57 112º 
Fonte: www.sei.ba.gov.br 

Observações: 

 INS – Índice do Nível de Saúde 

 Class - Classificação 

 INE – Índice do Nível Educacional 

 ISB – Índice de Serviços Básicos 

 RMF – Índice da Renda Média dos Chefes de Família 

 IDS – Índice de Desenvolvimento Social 

A tabela mostra que o município de Sobradinho está no último lugar no ranking 

estadual em termos de atendimento dos serviços básicos de saúde. O município de 
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Sento Sé ocupa o 18º, destacando-se dos demais em termos do desenvolvimento 

social e Xique-Xique ocupa o último lugar dentre os demais. 

Avaliando o índice renda média dos chefes de família, o município de Pilão Arcado 

aparece como o município que possui renda menor, dentre os municípios estudados, 

ocupando no contexto estadual o 405º, seguido pelo município de Sento Sé que ocupa 

a 255º posição. 

 3.3.1. Demografia 

Segundo os dados do IBGE (2000), a população urbana desses municípios está 

estimada em 220.621 habitantes, correspondendo a 1,69% da população urbana do 

estado da Bahia. Sendo o município de Casa Nova o que possui uma população maior 

dentre os pesquisados com 55.612 habitantes, seguido por Xique-Xique com 44.592. 

Contudo, é o município de Sobradinho que apresenta menor população com 21.223 

hab e maior densidade demográfica com 16,04 hab/km². O município de Sento Sé é o 

município que possui a menor densidade demográfica, com 2,57 hab/km² e tem uma 

população de 32.294 habitantes, seguido pelos municípios de Pilão Arcado com 2,62 

hab/km² , com uma população de 30.656 habitantes e Remanso com 36.244 habitantes 

e densidade de 7,72 hab/km². 

 3.3.2. Educação 

As condições educacionais verificadas nos municípios evidenciam a precariedade do 

ensino, sobretudo nas escolas municipais situadas nos distritos. De acordo com o 

MEC, a taxa de  escolarização líquida1 é  maior no município de Pilão Arcado, com 

114,5%, seguido de Remanso com 100,8% para o nível fundamental. Enquanto que 

para o nível médio, a taxa é superior a 10%, só no município de Remanso com 10,3%, 

como mostra a tabela abaixo. Isso significa dizer que há mais estudantes  matriculados 

no ensino fundamental e uma pequena parcela conclui o 2º grau. 

                                                 
1 “taxa de escolarização líquida corresponde à relação entre matrículas de estudantes na faixa etária adequada ao 
nível de ensino e o total da população na faixa etária correspondente àquele nível” (Informações Básicas dos 
Municípios, SEI, 2001). 
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Tabela 02   - Taxa de Escolarização Líquida por Nível de Ensino e por Município, 1999. 

Municípios Ensino 
Fundamental Médio 

Casa Nova 95,7 3,4 

Pilão Arcado 114,5 0,9 

Remanso 100,8 10,3 

Sento Sé 93,4 4,2 

Sobradinho 86,5 9,4 

Xique-Xique 82,5 2,3 
 Fonte: Informações Básicas dos Municípios, SEI, 2001. 

Referindo-se a quantidade de estabelecimentos de ensino, os municípios apresentam 

os seguintes números:  

Tabela 03 – Número de Estabelecimento de Ensino por Município 

Municípios 
Ensino Fundamental Ensino Médio 

Estadual Municipal Particular Estadual Municipal Particular 

Casa Nova 06 248 04 01 - 01 

Pilão Arcado 02 220 01 - 01 01 

Remanso 04 96 06 - 01 - 

Sento Sé 04 104 02 01 - 01 

Sobradinho 03 16 03 01 02 - 

Xique-Xique 09 137 05 01 - 01 

Fonte:  Informações Básicas dos Municípios, SEI, 2001. 

A tabela 03 mostra que o número de escolas da rede municipal para o nível 

fundamental é bem superior em relação as escolas da rede estadual. Isso evidência 

que os municípios criam escolas em qualquer lugar, a exemplo do que acontece em 

Pilão Arcado, onde existem salas de aulas cedidas por residências familiares (Plano de 

Desenvolvimento Municipal de Pilão Arcado, 1999).  
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Apesar da implantação de várias salas de aula nos municípios, existe o problema de 

meninos e meninas de rua e prostituição infantil seguida de gravidez precoce e o 

consumo de drogas por adolescentes, a exemplo do que acontece em Casa Nova.   

Em relação ao ingresso no 3º grau, a população tem que se deslocar para Juazeiro - 

BA ou Petrolina – PE 

 3.3.3. Saúde 

A saúde, tal como a educação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social e 

a assistência aos desamparados é um direito social de toda a população, instituído na 

Constituição de 1988. Nesse contexto, os municípios estudados denunciam que há 

muito a ser feito para garantir o acesso, equidade, qualidade e humanização na 

atenção à saúde da população, uma vez que exige uma ação permanente da 

sociedade, de forma que esta exerça o controle social. 

Para que haja o fortalecimento da participação, é fundamental que a comunidade tenha 

acesso às informações, para que seja capaz de compreender os problemas e decidir 

sobre as formas de enfrentamento desses problemas.  

A notificação de doenças é um reflexo da precariedade do sistema de saúde, bem 

como as precárias condições de moradia, saneamento e trabalho. Dadas essas 

observações, as condições de saúde são visíveis através dos dados do SIAB – 

Sistema de Informação de Atenção Básica e SEI: 

 incidência de doenças infecciosas e parasitárias, evidenciando-se casos de 

hanseníase, tuberculose, doenças de chagas e leishmaniose; 

 alto consumo de bebidas alcóolicas; 

 notificação de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente no município de 

Remanso; 

 incidência de doenças do aparelho circulatório e neoplasias (tumores), a exemplo 

de Sobradinho. 
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Os municípios contam com poucos ou nenhum hospital, como nos mostra a tabela 

abaixo: 

Tabela 04 – Número de Hospitais por Município 

Município Nº de Hospitais 

Casa Nova 01 

Pilão Arcado 01 

Remanso 02 

Sento Sé - 

Sobradinho - 

Xique-Xique 02 
Fonte: Pesquisa direta, 2001. 

Os problemas do setor de saúde enfrentados pelos municípios desafiam o sistema de 

saúde deficiente, com processo de municipalização lento e controle social incipiente. 

 3.3.4. Habitação e Saneamento 

As condições de moradia e de saneamento, as características dos municípios quanto a 

tipologia habitacional e serviços de abastecimento de água, esgoto e coleta de lixo 

representam as condições de vida da população, que, nos municípios pesquisados, se 

mostra negativo. Em conseqüência, os acessos aos bens sociais mostram a distância a 

ser percorrida no processo de consolidação dos direitos de cidadania. 

Utilizando os dados dos municípios, verifica-se que a taxa de urbanização tem 

crescido, apesar dos municípios demostrarem uma taxa de moradia na zona rural 

superior à urbana. O tipo de moradia predominante é alvenaria, mas encontram-se 

muitas casas de taipa, a exemplo dos núcleos /distritos. 

Verifica-se que os municípios não dispõem de saneamento básico. De acordo com a 

prefeitura de Pilão Arcado, a cidade cresceu e com ela os problemas, como o 

saneamento. Nesse  município, existem várias fossas a céu aberto, conforme a figura 

abaixo, os dejetos sendo jogados no rio São Francisco. A realidade é ainda mais crítica 

nos núcleos/distritos, onde não existe nenhum tipo de saneamento, salvo alguns casas 

que possuem fossas implantadas pela FNS – Fundação Nacional de Saúde. Em 
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Remanso,  a sede do município é 90% saneada e existe uma lagoa de decantação 

para tratamento. 

 

 

 

 

  

   

  Fig. 31 - Esgoto a céu aberto no Núcleo de Passagem, no município de Pilão Arcado 

No município de Casa Nova, 70% da sede possui saneamento. O tratamento é também 

feita através de lagoa de decantação e o efluente é lançado no lago de Sobradinho, 

sendo a outra parcela de esgoto  lançada no lago, sem nenhum tratamento. Em Pilão 

Arcado, tudo é despejado no rio São Francisco. Nos demais municípios, a realidade é a 

mesma. 

Em relação ao abastecimento d’ água , o serviço é inadequado, a exemplo do que 

acontece com alguns municípios: 

 Casa Nova – 58% da população consome água sem tratamento; 

 Remanso – só 50% da população tem ligação de água. A situação nos núcleos é 

mais acentuada. Para beber a população rural acumula água de chuva em cisternas 

ou utiliza água de poço dessalinizado e carros pipas, distribuídas pelo exército. 50% 

da população utiliza desse tipo de abastecimento; 

 Sobradinho – 91% da população do município é abastecida com água da rede 

pública e 3,5% de água de poço. Desses, 32,9% existe tratamento através de 

filtração e, em só 59,9% há cloração; 
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 Pilão Arcado – o abastecimento é feito através da rede pública, atingindo cerca de 

97,8% da zona urbana e 8% na zona rural, sendo predominante o abastecimento 

através de poço ou outro tipo com 33,4% e 58,5%, respectivamente. 

 Nos municípios de Sento Sé e Xique-Xique, o abastecimento predominante na zona 

urbana é através da rede pública e, na zona rural, como ocorre nos municípios 

mencionados acima, o atendimento é muito precário. 

Os serviços de abastecimento sanitário são administrados pela SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto, autarquia municipal, que esteve vinculado à Fundação 

Nacional de Saúde até 1999. O SAAE existe em todos os municípios da região do lago 

de Sobradinho. Foi criado para atender as cidades ribeirinhas. 

Para abastecer as cidades, é utilizada a água do rio São Francisco. A água é captada 

do lago e encaminhada para os reservatórios nos municípios e distribuída para a 

população através de uma estação elevatória. 

Em relação ao lixo, a coleta na zona urbana é realizada de 2 a 3 vezes por semana e 

raramente chegam nos núcleos/distritos. O lixo recolhido é colocado em terreno baldio 

ou lixões. Em alguns municípios existe catadores de lixo, a exemplo de Casa Nova, 

onde existe um Conselho de Meio Ambiente de estruturado, com a proposta de 

desenvolver programa de educação ambiental direcionado à crianças e adolescentes, 

cuja temática será a reciclagem do lixo. 

O município de Sobradinho vem desenvolvendo ações na área de educação ambiental 

nas escolas da rede municipal, promovendo trabalhos de estímulo a conservação e 

preservação do rio São Francisco com o objetivo de desenvolver uma consciência 

ambiental. 

 3.3.5. Sistema de Transportes 

O sistema de transportes dos municípios é atendido por linhas oficiais (ônibus) que são 

de péssima qualidade  e clandestinas servidas de veículos de médio porte (Topic/Vans) 

e em grande quantidade, mas que colocam em risco os usuários pela superlotação. 
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Não existe serviço de transporte coletivo, seja táxi ou ônibus. Há uma uso muito 

comum de bicicletas, como em Casa Nova e motos em Remanso.  

 3.3.6. Energia Elétrica e Iluminação Pública 

A energia elétrica é fornecida pela COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da 

Bahia. A zona urbana dos municípios é atendida pelo serviço regularmente, porém a 

zona rural é muito carente de eletrificação. No município, existe a utilização da energia 

solar de forma ainda incipiente.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais Problemas Observados 
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4. Principais Problemas  

A pesquisa revelou que os municípios têm vários problemas a enfrentar e  precisa de 

apoio para solucioná-los, seja governamental, seja da população. Dentre eles, 

destacam-se: 

4.1. Deplecionamento do lago de Sobradinho 

 4.1.1.  Impactos na Pecuária. Com o deplecionamento do lago de Sobradinho, 

diversos problemas v6em ocorrendo, sendo os mais visíveis: 

• áreas antes inundadas pelas águas, hoje estão sendo utilizadas como pastos, 

devido o aparecimento de arbustos e gramíneas na área de vazante;    

• morte dos animais por falta d’água, principalmente por causa das grandes 

distâncias entre a área de pasto e o leito do lago; 

• perda das áreas de pasto irrigadas, pela falta de água;  

• intoxicação e até morte dos animais por causa da utilização excessiva de 

agrotóxicos nos plantios de cebola nas áreas de vazante, que é proibida, mas não é 

respeitada; 

• aumento de doenças como botulismo e verminoses. 

 4.1.2.  Impactos na Agricultura. Os principais problemas constatados foram os 

seguintes: 

• compactação do solo pela baixa das águas; 

• aumento do custo de irrigação e de produção pela necessidade de investir na 

compra de tubulações e bombas para alcançar o leito do lago, como mostra a figura 

abaixo; 
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                Fig. 31 - Tubulação para irrigação no Núcleo de Pau a Pique, no  município de Casa Nova 

• plantios de cebola nas áreas de vazante, realizados pelas comunidades da região; 

• uso indiscriminado de agrotóxicos, principalmente nas áreas de vazante nos 

plantios de cebola; 

• salinização dos solos da área de vazante pelo uso excessivo de fertilizantes; 

• perda dos plantios irrigados, como fruticultura e pastagens, pela falta de água; 

• diminuição do fluxo comercial da região, consequentemente,  com perdas na 

economia local. 

 4.1.3.  Impactos na Pesca 

O decréscimo gradativo da produtividade, o incremento da exploração pesqueira pela 

comunidade de pescadores e o tipo de manejo utilizado são fatores que interferem na 

produção pesqueira. 

Aliados a estes fatores existem ainda outros que têm efeitos positivos ou negativos 

sobre a produção do pescado: a redução da descarga afluente, a flutuação anual do 

nível d’água, a ausência de vegetação ciliar, irrigação em grande escala, o 

assoreamento da bacia hidráulica, as condições de acesso para peixes migradores, o 

índice de carnívoros, controle das capturas e do esforço de pesca empregado, a 
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regulamentação e fiscalização da pesca e o lançamento de efluentes domésticos sem 

tratamento prévio (índices de poluição no reservatório). 

 
Gráfico 01 -  Afluência do Reservatório de Sobradinho 
 

 

A flutuação do nível d’água passou por variações abruptas no rítimo e nas magnitudes 

de entrada e saída de água do reservatório. Nos últimos tempos a redução da vazão 

afluente provocou uma queda significativa na produção pesqueira. Tal situação 

implicou no desaparecimento total da zona litorânea da região entre o Núcleo de 

Pascoal até a localidade de Queimadas, a qual apresentava índices de colonização por 

macrófitas bastante elevados, onde a presença destas, aumenta substancialmente a 

abundância e densidade de espécies de invertebrados bentônicos, os quais por sua 

vez suportam o aumento de peixes onívoros e insetívoros (Melachalan, 1969). Desta 

forma, essa área era excelente para a reprodução, crescimento e desenvolvimento de 

larvas, alevinos e jovens, bem como local de alimentação e refúgio dos cardumes.  

Atualmente o reservatório está na cota 381,7 (CHESF, 2001) deixando a região citada 

anteriormente com um recuo, aproximado, de 20 km, expondo toda faixa litorânea, 
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fazendo reaparecer toda vegetação morta, permanecendo apenas o canal do rio.  Com 

isso gerou a cultura de vazante, onde é realizada a agricultura de vazante, 

principalmente a cultura de cebola, que vem recebendo grandes aplicações de 

agrotóxicos, tornando bastante preocupante tal ocorrência, pois quando essas áreas 

voltarem a ser cobertas pelas águas, representará um perigo iminente de 

contaminação direta do reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 32 Cultura de Vazante de cebola 

Segundo Martins (1977), o problema dos agrotóxicos merece maior atenção e estudos 

específicos, uma vez que alcançado determinado índice, pode ocorrer 

comprometimento das espécies mais sensíveis, bem como aumentar a ocorrência de 

doenças entre indivíduos adultos, influenciando assim a produção. Além disso, a 

ingestão de peixes contaminados podem levar a graves complicações metabólicas aos 

consumidores e pode comprometer seriamente o equilíbrio ecológico do reservatório. 
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Tabela 05 - Situação dos Municípios em Relação ao Deplecionamento do Lago 
M

ar
ge

m
 D

ire
ita

 

Municípios Núcleo 

Distância 
da Borda 

do Lago em 
Condições 

Normais 
(M) 

Distância 
da Borda 
do Lago 

Atualmente 
(M) 

Problemas 

Pilão Arcado Sede - - 
Abastecimento pela adutora, 

bombeado de um braço do rio. A água 
está com mau cheiro (de peixe). 

- - 1.800  

Remanso 

Sede 2.500 6.000 Abastecimento por adutora, bombeado 
do leito do rio 

Malhadinha 150 18.000 
Falta água abastecimento humano, o 

município abastece precariamente 
com carros pipa 

C
as

a 
N

ov
a 

Sede 30 - Falta água abastecimento, humano, 
feito pela adutora. 

Bem Bom 100 2.600 
Abastecimento pela adutora, bobeado 

para lagoa e depois para sist. 
Tratamento 

Pau a Pique 300 1.300 Abastecimento bombeado p/ sistema 
tratamento (próximo de falta água) 

Santana do 
Sobrado - - - 

M
ar

ge
m

 E
sq

ue
rd

a 

Sobradinho 
Sede - - - 

Algodões 
Velho 200 2.500 Falta água p/ consumo humano, 

abastecimento precário de carro pipa 

S
en

to
 S

é 

Sede 30 70 Abastecimento pela adutora, Não há 
problemas 

Piçarão 4.000 10.000 Problemas com abastecimento pela 
adutora, rebombeando com motor 

Piri 250 2.000 Abastecimento com rebombeamento 
próximo adutora. 

Quixaba 6.000 9.000 
Abastecimento através de adutora de 

Bazuá. Falta água p/ consumo 
humano 

Riacho dos 
Paes - 6.000 Falta água para consumo humano, 

abastecimento precário por carros pipa
Aldeia/Pasco

al/Limeira 600 1.200 Abastecimento adutora 

Retiro de 
Baixo 300 2.00 Abastecimento adutora, bombeado do 

leito do rio 

Cajuí 200 4.000 
Abastecimento através do leito do rio. 

Moradores quem solução para 
abertura de um canal. 

Volta da 
Serra 300 700 

Abastecimento poço arteciano. Não há 
problemas. Rio Jacaré atende 

necessidades. 
Fonte dos Dados: Gerência de Sobradinho/ CHESF, 2001. 
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 4.1.4. Impactos na Navegação 

A eclusa UHE de Sobradinho, possui uma câmara com 120 m de comprimento por 17 

m de largura, projetada para permitir as embarcações vencerem o desnível de 32,5 m 

criados pela barragem, o que garante a continuidade da tradicional navegação no 

trecho compreendido entre as cidades de Pirapora/MG e Juazeiro/BA – Petrolina/PE.. 

Por conta dos níveis atuais d’água estarem passando dos valores mínimo das cotas 

para o reservatório (380,50m a montante e 367,70m a jusante), a navegação está 

seriamente comprometida.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 - Eclusa do Reservatório de Sobradinho 

 

Na região que estende-se de Queimada ao Município de Xique-Xique, a área 

descoberta é bem maior deixando apenas o canal do rio, que encontra-se bastante 

assoreado. A perda progressiva de velocidade da corrente, implica numa rápida e 

gradual deposição de sólidos mais grosseiros. Tais fatos dificultam a navegação neste 

trecho.  

4.2. Pobreza, Desemprego e Exclusão Social 

Na região do lago de Sobradinho, encontram-se evidências dos sérios problemas 

ambientais enfrentados pelos municípios, a exemplo dos transportes coletivos e 
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sistema de saúde inadequados, déficit habitacional, saneamento básico precário,  

poluição hídrica, desmatamento da mata ciliar. 

A gravidade desses problemas está relacionada à falta de planejamento e à falta de 

vontade política dos governantes para implementar políticas públicas eficientes que 

atendam as demandas da população. 

O resultado principal do fenômeno da exclusão social é a pobreza. A pobreza tem 

crescido nesses municípios de acordo com as entrevistas realizadas. Onde se ressalta 

o número de famílias que vive no limite ou abaixo do limite de pobreza.  

O que determina a inclusão na cidade é o nível de renda. A falta de rendimentos 

necessários para a sobrevivência leva à exclusão do indivíduo. Além da renda, outras 

condições são essenciais para se ter uma vida digna, tais como: alimentação 

adequada, acesso à moradia, educação, saúde, lazer, informação e a qualidade 

ambiental, ou seja, saneamento, controle do nível da poluição e degradação ambiental. 

O desemprego e o subemprego é a forma mais trágica de exclusão, uma realidade dos 

municípios do lago de Sobradinho. Esse problema foi evidenciado no município de 

Xique-Xique. As conseqüências sociais, são: a violência urbana, a mendicância, 

crianças e adolescentes nas ruas, entre outros.  

4.3. Uso Indiscriminado de Agrotóxicos 

o uso intensivo de agrotóxicos tem acarretado inúmeros impactos negativos ao 

ambiente. A toxicidade desses produtos e a falta de equipamentos adequados para a 

sua utilização, resultam em efeitos deletérios à saúde do agricultor e da população em 

geral. As embalagens são testemunhas dessa degradação ambiental, cujos efeitos 

refletem-se principalmente na contaminação das águas do lago, de pessoas e animais. 

A situação é preocupante, necessitando um trabalho de educação e saúde ambiental, 

bem como a possibilidade de implantação de projetos de agricultura orgânica. 
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  Fig. 34 - Vasilhames de agrotóxicos expostos na plantação, no município de Sento Sé. 

 3.4.4. Pesca Predatória 

De uma forma geral, todas comunidades visitadas têm a mesma problemática, a falta 

d’água e toda sua conseqüência. Somando-se a isto, através de informações, foi 

observada também a pesca predatória e o uso de agrotóxicos nas agriculturas de 

vazante, promovendo assim a degradação ambiental e, consequentemente,  declínio 

na produção pesqueira.  

No Município de Remanso, Núcleo de Passagem (Poeirão), observou-se um 

desembarque de cari (cascudo), por pescadores de outras localidades, por 

atravesadores de outra região para comercializa-los em Juazeiro/BA.  

Levando em consideração que este trabalho foi realizado no período de proibição da 

pesca, defeso (15/10/01 a 13/02/02), só sendo permitida a pesca para subsistência, (5 

kg de peixe por pescador). Esta pescaria, realizada neste período, prejudica o estoque 

pesqueiro local e conseqüentemente, a comunidade de pescadores da região 

explorada, visto que, os pescadores locais precisam preservar seu território para 

manutenção do estoque, diferentemente dos “aventureiros” que pescam e vão embora 

deixando o prejuízo do impacto ambiental para região. 
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Fig. 35 - Desembarque de Cari Cascudo (Comunidade de Poeirão) 

                                                                                                Fig. 36 - Pescador de Poeirão 

São proibidas a captura, transporte e comercialização de espécies com o comprimento 

menor que o aqui relacionado: 

Quadro 10 - Tamanho Mínimo das Espécies para Captura 

Nome Popular Espécie Situação 

MANDI Pimelodus so 15 cm 

DOURADO Salminus brasiliensis 60 cm 

PESCADA Plagioscion squamosissimus 25 cm 

SURUBIM Pseudoplatystoma coruscans 80 cm 

PIAU VERDADEIRO Leporinus elongatus 30 cm 

PIRÁ Conorhynchus conirostris 45 cm 

PACU Myleus micans 40 cm 

CORVINA Pachyurus francisci 
Pachyurus squamispinnis 

25 cm 
25 cm 

PACAMÃ Lophiosilurus alexandri 40 cm 

CURIMATÃ PACU Prochilodus marggravii 40 cm 

MATRINXÃ Brycon lundii 22 cm 

CURIMATÃ-CURIMATÃ PIOA Prochilodus affinis 30 cm 
Fonte: IBAMA 
 

A pesca predatória realizada com redes de malha pequena (entre 3 e 7 mm), também é 

praticado por pescadores de outras regiões e por uma minoria de pescadores locais. 
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Esta prática de capturar grandes quantidades de peixes imaturos impedirá que os 

juvenis alcancem a fase adulta, prejudicando sua reprodução.  

O tamanho e peso dos espécimes capturados tende a diminuir através da pesca 

predatória, determinado pelas características seletivas do aparelho de pesca. O 

controle deve ser efetuado através de regulamentação e fiscalização, fundamentados 

em estudos de biologia pesqueira, visando proteger partes selecionadas das 

populações e limitar a intensidade do esforço de pesca, de forma a assegurar a 

renovação do estoque.  
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5. Considerações Finais 

É preciso aprofundar a questão ambiental para além da superficialidade. Isso implica 

dizer que é necessário uma ação urgente para evitar que a degradação das condições 

ambientais tome proporções maiores. 

O trabalho de campo evidenciou a necessidade de se promover a melhoria da 

qualidade socioambiental do entorno do lago de Sobradinho, através da implementação 

de políticas públicas eficientes. Contudo, para ser eficiente é condição sine qua non 

que haja a participação da sociedade civil, que deverá ser fortalecida e municiada de 

informações, de modo que possa produzir ações que atendam as demandas sociais. 

Nesse contexto, várias medidas devem ser adotadas: 

• programas de geração de emprego e renda com o objetivo de combater o 

desemprego; 

• desenvolver programas/projetos que potencializem a vocação econômica dos 

municípios do entorno do lago de Sobradinho; 

• programa de controle do uso de agrotóxicos; 

• programa de monitoramento objetivando avaliar os níveis, origens e impactos 

ambientais causados pela contaminação por agrotóxicos e análise da qualidade da 

água; 

• programa de reflorestamento das matas ciliares; 

• programa de educação ambiental e saúde ambiental; 

• cursos de capacitação para a pesca, objetivando oferecer alternativas aos 

pescadores e comunidades ribeirinhas, sobre conservação do meio ambiente, 

manuseio e conservação do pescado; 

• programa de difusão de novas tecnologias na área de aquicultura, visando 

promover a construção de estação de piscicultura, viabilizando uma ação 

permanente de povoamento e repovoamento do reservatório, de modo a permitir 

uma exploração extensiva sustentável do pescado, sem prejuízo da preservação 

dos estoques renováveis da ictiofauna. 
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